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EFFECTIEVE FRAUDEBESTRIJDING EN RESULTATEN…

‘CHANGE, THE WAY FORWARD’…

Voor u ligt het tiende jaarverslag van de Directie economische en financiële criminaliteit 
van de Federale gerechtelijke politie. De communicatie van onze resultaten van het voorbije 
jaar kadert mede in de invulling van ‘openbaarheid van bestuur’. Het jaarverslag wil ook de 
aanzet vormen tot discussie, bijsturing en verrijking van de gehanteerde beleidslijn door een 
inbreng van buitenaf. Op deze wijze kadert het jaarverslag ook volledig in de beleidscyclus 
tot permanente bijsturing in ons streven naar excellente politiezorg. Last but not least is een 
jaarverslag de meest directe en oprechte invulling van onze bereidheid tot transparantie en 
accountability.

Change? Ik parafraseer graag Sir Winston Churchill: “People do not fear change, they just 
fear to be changed”. Onze politieorganisatie is voortdurend in beweging. Beweging betekent 
verandering. Het Regeerakkoord en de beleidsnota’s van onze voogdijministers tonen aan 
dat dit ook in deze legislatuur niet anders zal zijn. Dat tenminste lijkt een constante. En 
constanten moeten er zijn, en zijn er ook: ons jaarverslag, onze jaarlijkse studiedag, onze 
operationele opdrachten, de continue instroom van nieuwe dossiers, de behaalde resultaten 
ook; de kennis en kunde, competentie, inzicht, expertise, intellectueel perceptievermogen, 
werkkracht, beschikbaarheid, betrokkenheid, loyauteit en collegialiteit als permanent han-

delsmerk van djf; het blijvend engagement, niet alleen van dienstleiding maar van iedereen om alle neuzen 
uiteindelijk in dezelfde richting te krijgen,… Ik ben er me heel sterk van bewust dat ik al elf jaar een bevoor-
rechte coach ben! Dank je wel vrouwen en mannen van djf!

2011 was niet anders dan vorige jaren, en zal allicht niet anders zijn dan komende jaren: very busy! Een greep 
uit het arsenaal: op conceptueel vlak de eindrapportage nvp 2008-2011, de voorbereiding Veiligheidsplan 
2012-2015, de toename aan werkzaamheden door de start van een nieuwe Regering met een Staatssecre-
taris voor Fraudebestrijding met meer bevoegdheden, … Op operationeel vlak de invoering van de dienst 
Coördinatie onderzoeken en leiding Infoflux (c&l) en de ermee verbonden kwaliteitsconcepten, maar ook de 
gestage stroom kantschriften en pv’s. Wat de interne werking van djf betreft: de aanvang op 1 januari van 
het derde mandaat (5 jaar) van de directeur, de resultaatverwerking van het medewerkers tevredenheidson-
derzoek, de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur met als gevolg de vervanging (en meteen ook 
vervrouwelijking) van twee diensthoofden, alsook de aanstelling van de twee nieuwe diensthoofden c&l en 
Beleid en Strategie (b&s).

Beheersing en bestrijding van maatschappij-ontwrichtende immateriële criminaliteit is onze ‘core business’. 
Criminaliteit die niet ‘tastbaar’ is: ‘informaticacriminaliteit, valsheden, corruptie, fraude, …’ Het 180 pagi-
na’s tellende ‘Regeerakkoord’ schrijft er op niet minder dan 35 plaatsen over! In de gelegde accenten herken-
nen we een duidelijke prioriteit, die we nog meer tot onze ‘core business’ zullen moeten maken: ‘follow the 
money’… De wereldwijde economische, maar vooral ook financiële crisis heeft onze Staatskas armlastig 
gemaakt. België verloor, net als vele andere Europese landen, haar toprating bij de rating bureaus. Onze 
overheid heeft geld nodig om de welvaart en het welzijn van de Belgische bevolking op peil te houden. Dat 
daarbij grote solidariteit wordt gevraagd van alle Belgen, is vanzelfsprekend. En solidariteit betekent ook dat 
‘fraudeurs’ en ‘profiteurs’ eruit moeten! En laat dát nu net een niet onaanzienlijk deel van de core business 
van djf zijn! Ook de politie zal meer nog dan vroeger, moeten denken in termen van resultaatsverbintenis-
sen naast inspanningsverbintenissen. 

The way forward? Struisvogels steken hun kop in de grond om niet te zien welke verandering op hen afkomt. 
En vermits wij geen struisvogels zijn, zullen we dus zeker niet bij de pakken blijven zitten. Dat is niet de huis-
stijl van noch leidinggevenden, noch van medewerkers van djf, zo bleek uit het ‘medewerkers tevredenheids-
onderzoek’. 

‘Gouverner c’est prévoir’, stilstaan is achteruitgaan, maar ‘reculer pour mieux sauter’ kan en moet soms. Op 
beleidsmatig vlak vormt de combinatie van deze ‘oneliners’ ongeveer het huisrecept van djf. En ook in de 
komende jaren zullen de uitdagingen niet min zijn en zullen we ze zeker niet mogen verlaten als leidraad. 

En daarmee sluit de cirkel zich waar hij begon; bij Sir Winston Churchill die, geplaagd door de oppositie in 
het Britse Lager Huis uitvloog: “There is nothing wrong with change, as long as it is in the right direction!”… 

Brussel, 07 juni 2012

Johan Denolf 
Directeur van de directie economische en financiële criminaliteit 
Hoofdcommissaris, Federale gerechtelijke politie
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Parlementaire vragen

47
In het jaar 2011 werden aan de directie 
djf 47 parlementaire vragen gesteld. 
Dit is 4 meer dan in 2010. 70% van 
de vragen had betrekking op de core 
business van de fccu die 33 antwoor-
den heeft verstrekt. 

Btw-schade

27,9 
De btw-schade voor het jaar 2011  
bedraagt 27,9 miljoen euro. 
In de hypothese dat de fraude con-
stant zou zijn gebleven (sinds 2001) 
en dat de vernieuwende aanpak van 
de gemengde ondersteuningscel in 
2001 niet in plaats zou zijn gesteld, 
zou de Belgische schatkist de laatste 
tien jaar bijkomend tien miljard euro 
hebben verloren.

Informaticacriminaliteit

1 000 000 000
Op basis van verscheidene binnen-
landse en buitenlandse studies werd 
het nadeel ten gevolge van informatica-
criminaliteit in België geraamd op min-
stens € 1 miljard per jaar.

Bankvorderingen

1 648
c&l heeft voor de geïntegreerde poli-
tie 1 648 bankvorderingen behandeld 
en verstuurd. 
162 vorderingen hadden betrekking op 
een tijdelijke blokkering of inbeslag-
name van de sommen op de rekening. 
Dit is een verhoging ten opzichte van 
vorig jaar en een vergelijkbaar cijfer 
met 2009.

Witwassen

120 000 000
Het totaal aan bedragen in de dringen-
de doormeldingen (=redsop) bedroeg 
ongeveer € 120 000 000.
Na seponeringen en restituties blijft 
daar nog ruim € 23 000 000 van over 
(nog onder beslag).

Strategische analyses

8
De nieuwe dienst b&s heeft 8 strategi-
sche analyses verwezenlijkt. 

eCops 

24 220
Het online meldpunt kreeg in 2011 
met 24 220 meldingen meer meldin-
gen binnen dan ooit. Dit is een stij-
ging met 32% ten opzichte van 2010.

‘Googelen’ in het  
politionele onderzoek

357
Aan het colloquium dat plaatsvond op 
27 april 2011 namen 357 politieambte-
naren, magistraten, en anderen deel. 

In verdenking gesteld

70
In het dossier ‘Regie der gebouwen’ 
werden 70 personen in verdenking 
gesteld voor een nadeel van minstens 
€ 4 000 000.
Er werden in dit verband voor min-
stens € 2 250 000 steekpenningen 
gegeven.

MARKANTE CIJFERS
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Ernstige en Georganiseerde 
Sociale Fraude 

43 292,43
Hoewel de afdeling Ernstige en Geor-
ganiseerde Sociale Fraude pas recent 
werd opgericht, zijn er een aantal 
mooie dossiers in onderzoek, waarvan 
één weldra wordt afgerond. Er is nu al 
in dit dossier 43 292,43 euro in beslag 
genomen en er zal waarschijnlijk ook 
een voertuig ter waarde van 28 000 
euro worden geconfisqueerd, alsook 
enkele huizen die nog eens ongeveer 
700 000 euro kunnen opleveren.

Hackings (van banken)

1 850 671,64
Het totale bedrag van de uitgevoerde 
frauduleuze transacties = 1 850 671,64 
euro. In deze materie is er trouwens 
een belangrijk dark number ten ge-
volge van mogelijke imagoschade.

Internationale  
politiesamenwerking

4 078
In het kader van de internationale 
politiesamenwerking hebben de ver-
schillende diensten van djf 4 078 
documenten behandeld. Na de vast-
gestelde daling van 19% van 2010, 
tonen de in 2011 opgetekende cijfers 
een verhoging van ongeveer 3,5%.

Opleiding ccu

240
De cursus voor ccu-leden neemt 240 
uren of 8 weken in beslag. In 2011 wer-
den 14 Nederlandstalige en 12 Frans-
talige ccu-leden gevormd.

circamp

19
Eind 2011 werden 19 Belgische ver-
dachten geïdentificeerd in het kader 
van een grootscheepse internationale 
actie tegen kinderpornografie op het 
internet, onder coördinatie van Euro-
pol. In totaal werden 269 verdachten 
geïdentificeerd, verspreid over 22 
landen. De operatie werd voorbereid 
en uitgevoerd in het kader van het 
project circamp waarvan België (cel 
Mensenhandel in samenwerking met 
fccu) sinds 2010 driver is.

Virologic 

72
In 2011 werden 72 machines geanaly-
seerd in het – door de fccu ontwor-
pen – ‘Virologic System’.

Checkdoc

188 663
Aantal raadplegingen: 188 663.

cdbv – steun

196
In het jaar 2011 heeft cdbv in het to-
taal 196 uren steun geleverd op het 
terrein, vaak in fenomenen als men-
senhandel (economische uitbuiting), 
sociale fraude en rondtrekkende da-
dergroepen.

Vergrijzing

36 %
Het percentage van personeelsleden 
ouder dan 50 bereikt 36%. 
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2. Missie en waarden

De Federale politie draagt, samen met de lokale politie, bij tot de verhoging van de veiligheid, tot 
het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtstaat, door de politiezorg integraal 
en geïntegreerd te verzekeren en een minimale gelijkwaardige dienstverlening over het gehele 
grondgebied te waarborgen. Voor de Directie economische en �nanciële criminaliteit (directie 
djf) betekent dit dat ze, met inachtneming van principes van specialiteit en subsidiariteit, 
gespecialiseerde en bovenlokale opdrachten van gerechtelijke politie uitvoert en steun levert 
aan de politieoverheden en de (lokale) politiediensten. Met professionalisme, slagkracht en de 
bezorgdheid om problemen op te lossen, draagt ze met andere actoren bij om de veiligheids-
problemen beter te beheersen en zelfs terug te dringen.

De directie djf doet dit door:
 – het dynamisch beheren (inzamelen, verwerken, verspreiden en exploiteren) van de gespeci-

aliseerde informatie;
 – het bijdragen tot het opstellen van een nationale politionele beeldvorming;
 – het ontwikkelen van conceptuele modellen betre�ende de verschijningsvormen van fenome-

nen in de economische en �nanciële, �scale en sociale criminaliteit, corruptie, computercri-
minaliteit, valsheden en georganiseerde oplichtingen en de politionele aspecten ervan af te 
stemmen op een integrale en geïntegreerde aanpak;

 – het zich toeleggen op onderzoek en ontwikkeling van fenomeenspeci�eke technieken en 
tactieken en daarover thematische trainingen en opleidingen uit te werken en te initiëren;

 – het bijdragen tot de algemene opleiding vanuit kerncompetenties;
 – het initiëren en voeren van complexe of hoogdrempelige onderzoeken op het gebied van eco-

nomische en �nanciële criminaliteit, �scale en sociale criminaliteit, corruptie, subsidiefraude 
en misdrijven gepleegd in het kader van de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;

 – het leveren – op verzoek – van operationele steun en coördinatie ten behoeve van de opspo-
ringsonderzoeken en gerechtelijke onderzoeken die worden gevoerd door de gedeconcen-
treerde gerechtelijke directies in de arrondissementen;

 – het leveren van operationele en technische ondersteuning in het kader van onderzoeken in een 
geautomatiseerde omgeving, computercriminaliteit, valsheden, het buitgericht rechercheren 
en het lokaliseren, opsporen en arresteren van voortvluchtigen;

 – het samenwerken met nationale en internationale partners;
 – het verkennen van samenwerkingsverbanden met partners uit zowel de publieke als de 

private sector.

De directie djf leeft, bij het uitvoeren van haar taken en opdrachten, de individuele rechten en 
vrijheden na en ze eerbiedigt de waardigheid van elke persoon. Haar optreden wordt gekenmerkt 
door integriteit en onpartijdigheid, een grote zin voor verantwoordelijkheid en eerbied voor 
de te handhaven rechtsnormen. De directie handelt loyaal ten aanzien van de democratische 
instellingen. Als directie bouwt ze een kwaliteitsvolle dienstverlening ten aanzien van haar 
klanten en opdrachtgevers uit en in geest van wederzijds respect en waardering dragen alle 
medewerkers bij tot het welzijn op het werk.

djf draagt bij tot de beheersing en bestrijding van de maatschappijontwrichtende fenomenen 

op het vlak van de georganiseerde economische, financiële en fiscale criminaliteit, de ernstige 

en georganiseerde sociale fraude, de corruptie (zowel publieke als private corruptie), de 

computercriminaliteit, de valsheden (valse documenten en valsmunterij), de georganiseerde 

oplichtingen (met of zonder internet) door het ontwikkelen en leveren van:

 – conceptuele, operationele en technische steun;

 – informatie, expertise en coördinatie;

 – hooggespecialiseerde recherchecapaciteit.
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3. Personeel 

3.1. Personeel in cijfers 

De Directie economische en 
�nanciële criminaliteit is, wat 
het aantal personeelsleden 
betreft, nog steeds de grootste 
centrale directie van de Federale 
gerechtelijke politie. Hoewel er 
op gebied van aantal personeels-
leden geen noemenswaardig 
grote verandering is gebeurd ten 
opzichte van 2010, is de manier 
waarop deze personeelsleden binnen de directie djf worden ingezet wel degelijk grondig 
aangepast. De nieuwe matrixstructuur is immers van toepassing sinds 1 oktober 2011.

3.2. Personeelsleden en hun statuut

Aan de vooravond van de politiehervorming waren de medewerkers van de directie djf 
onderworpen aan diverse statuten. Momenteel kunnen de aanwezige personeelsleden (die 
functioneel onder de bevoegdheid van de directeur djf vallen) worden ondergebracht in 3 
grote groepen: de operationele personeelsleden, de CALog-medewerkers en de personeels-
leden met een ander statuut, waaronder de aan de politie ter beschikking gestelde �scale 
ambtenaren. Onderstaande gra�ek geeft het overzicht van het statuut van het personeel voor 
de jaren 2010 en 2011.

3.3. Personeel in termen van capaciteit

In 2010 werden door de personeelsleden van de Directie economische en �nanciële crimina-
liteit in het totaal 507 062 uren gepresteerd. De onderstaande gra�ek geeft de verdeling. Het 
grootste aandeel (34,87%) bestaat uit reactieve opdrachten van gerechtelijke politie.

djf – Personeelsbezetting 2008 2009 2010 2011

Organiek kader 223 223 251 251

Invulling kader 207 196 228 226

Percentage ingevuld 93% 88% 91% 90%
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Het verhogen van het welzijn en het verlagen van werkgerelateerde stress kunnen beter 
worden gerealiseerd indien medewerkers zich gesteund weten en opgenomen voelen in de 
groep, wat voor een grote directie minder vanzelfsprekend is. De momenten van teambuilding 
zijn daartoe een belangrijke sleutel. En uiteraard kunnen voor individuele probleemgevallen 
discrete en op maat gesneden oplossingen worden uitgewerkt, waarbij het stress-team en de 
medische dienst van de Federale politie belangrijke partners zijn.

3.5. Uitdagingen voor de toekomst

Hoewel niet alle burgers de politie als een dienstverlenende organisatie erkennen, is dit 
wel degelijk het geval. In tegenstelling tot productieondernemingen, waar machines het 
belangrijkste kapitaal vormen, beschikt de politie bijna uitsluitend over een ‘menselijk’ 
kapitaal. Zeker wat de Federale gerechtelijke politie betreft, vormen de kennis en kunde van 
de medewerkers haar kracht. 

Op dit vlak zal de hele Federale politie en de directie djf in het bijzonder op middellange 
termijn met grote uitdagingen worden geconfronteerd. De vergrijzing van het korps heeft als 
gevolg dat de komende jaren heel wat medewerkers de pensioensgerechtigde leeftijd zullen 
bereiken. Onderstaande gra�ek toont aan hoe scheef de leeftijdspiramide van de directie djf 
wel is.

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de directie djf 99 leden ouder dan 50 in dienst 
heeft (waarvan 46 ouder dan 55), hetgeen quasi 36% van het totaal aantal personeelsleden 
voorstelt. Men mag concluderen dat deze cijfers meer dan genoeg reden tot actie zijn. Uiter-
aard is djf geen uitzondering op dit vlak. Men heeft immers reeds becijferd dat in 2019 zo’n 
2100 medewerkers de Federale gerechtelijke politie zullen verlaten, hetgeen neerkomt op een 
ratio van ongeveer 2 op 3 onderzoekers. Om deze uitstroom van kennis, ervaring en knowhow 
tegen te gaan, heeft men twee projecten op touw gezet, met name het project Vitruvius voor 
de fgp en het project Persepolis voor de hele Federale politie.

Het project Vitruvius werd eveneens opgestart uit vrees voor de gevolgen van de omgekeerde 
leeftijdspiramide die momenteel een feit is binnen de Federale gerechtelijk politie omdat 
men vastberaden is alle opgedane kennis, ervaring en vaardigheden niet zo maar verloren te 
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4. Budget

4.1. Algemeen

De totale uitgaven van de Directie economische en �nanciële criminaliteit zijn voor het werk-
jaar 2011 met € 669 116 (+3,68%) gestegen tot € 18 655 527. De twee posten met de hoogste 
stijging zijn die van het personeel en het voertuigenpark. 
Hoewel het personeelsbestand gelijk is gebleven, wordt de verhoging van de personeelskost 
(stijging met € 652 913 tot € 14 932 419 in 2011) verklaard door de loonsindexering, de evolu-
erende anciënniteit van de personeelsleden en de verschillende loonschaalverhogingen. De 
aankoop van 5 voertuigen is de oorzaak van de bijkomende investering voor de voertuigen. 

Post Detailrekening 2008 2009 2010 2011

Personeel Wedden 12 147 269 12 261 869 13 865 453 14 508 828

pre (Overuren, …) 423 671 360 937 386 184 412 500

Opleiding 15 000 10 500 27 869 11 091

Subtotaal personeel 12 585 940 12 633 306 14 279 506 14 932 419

Huisvesting Huur gebouw Atrium 2 007 373 2 109 658 2 131 523 2 153 614

Onderhoud gebouw 648 000 499 000 421 631 505 000

Energie (elektriciteit) 113 819 87 744 93 494 93 316

Subtotaal huisvesting 2 769 192 2 696 402 2 646 648 2 751 930

Voertuigenpark Investering 275 310 21 984 60 000 100 000

Onderhoud 12 241 12 281 12 526 12 785

Brandstof 61 863 55 912 56 114 64 764

Subtotaal voertuigenpark 349 414 90 177 128 640 177 549

Materiaal Lokale aankopen (investering) 50 477 49 841 46 206  43 688

Aankopen (verbruiksmiddelen) 63 000 62 000 69 030 43 268

Fotokopieertoestel (aankoop & 
onderhoud) 12 400 10 776 3 718 5 906

Informatica (investering) 105 210 182 902 46 887 36 796

Subtotaal materiaal 231 087 305 519 165 841 129 658

Communicatie Telefoon en fax (vaste lijnen) 43 296 47 695 36 980 48 124

Internet 7 320 7 338 6 741 7 326

Subtotaal communicatie 50 616 55 033 43 721 55 450

Andere Reiskosten 81 497 19 204 56 131 62 824

Representatie cgpr 1 200 1 200 1 350  1 350

Subtotaal andere 82 697 20 404 57 481 64 174

Ten voordele van alle 
fgp’s

Investering ict, rccu en fccu 431 869 813 891 531 000  410 805

Toegang data (Euro db, Cofaces) 94 380 94 380 94 380  94 380

EcoFin-bibliotheek 38 853 33 706 39 194  39 162

Subtotaal ten voordele van alle 

fgp’s 565 102 941 977 664 574 544 347

Totaal   16 634 048 16 742 818 17 986 411 18 655 527
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4.2. Budget fccu

4.2.1. Investeringen in technologie en informatica 

In 2011 heeft de Federale gerechtelijke politie 
een investeringsbudget van € 490 000 ter 
beschikking gesteld voor de aankoop van 
speci�ek forensisch ict-onderzoeksmateri-
aal voor de Federal Computer Crime Unit 
(fccu), de rccu’s en de Cel Telecommu-
nicatie en Interceptie (cti). Door diverse 
problemen met marktprocedures werd 
niet het volledige bedrag opgenomen, maar  
€ 410 805.

De Directie economische en �nanciële cri-
minaliteit startte, via de dienst fccu en in samenwerking met de dienst beleidstechnische 
ondersteuning van de Algemene directie gerechtelijke politie, zes aanbestedingen voor de 
aankoop van gestandaardiseerd materiaal voor forensisch ict-onderzoek. 

Het doel van de investeringen voor het jaar 2011 was niet enkel het vervangen van het afge-
schreven materiaal (dat in 2008 werd aangekocht), maar ook het ter beschikking stellen van 
nieuw materiaal voor:
 – een toren en laptop met de nodige software en harddisks voor alle operationele ccu-leden;
 – updates van software voor forensische analyse van pc’s, mobile devices en netwerken (x-

ways en ftk);
 – de verhoging van de expertise van onderzoekers wat betreft mac.

4.2.2. Materiële middelen buiten de politiebegroting

In 2011 werd door de fod Justitie opnieuw een budget vrijgemaakt (van ongeveer 200 000 
euro) voor de aankoop van gegevensdragers (harde schijven, cd-roms en dvd’s) waarop de 
door ccu’s gemaakte forensische kopieën kunnen worden opgeslagen en bewaard.

Dat dit materiaal door de fod Justitie wordt betaald, is niet abnormaal: dit was ook in het ver-
leden al het geval en de verklaring hiervoor is dat het gaat om gerechtskosten. De forensische 
kopie maakt immers een bewijsstuk in strafzaken uit. djf/fccu geeft vanuit haar knowhow en 
expertise, technisch advies aan de fod Justitie wat de aankopen betreft en bovendien beheert 
deze dienst de voorraad voor de fod Justitie. Deze samenwerking wordt door beide partijen 
zeer gewaardeerd en houdt voor beide een meerwaarde in.

Het Atrium, waarin de meeste diensten van djf gehuisvest zijn
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5. De diensten van de directie DJF

5.1. Inleiding

De directie djf wordt geleid door directeur-mandaathouder Johan Denolf. Het jaar 2011 was 
het eerste jaar van zijn derde mandaat en was het jaar waarin de hervorming plaatsvond die 
de organisatiestructuur van djf heeft gewijzigd. De directeur wordt bijgestaan door twee 
adjuncten en drie directiesecretaressen. 

De nieuwe structuur van de directie, die hieronder wordt weergegeven, bestaat uit drie  
steundiensten (b&s, p&o en c&l) en vier operationele diensten (cdbc, cdgefid, fccu en cdbv).

5.2. djf 10 jaar later… nieuwe werkprocessen leiden tot nieuwe organisatiestructuren

Taken en werkprocessen wijzigen met de tijd, maar moeten blijvend optimaal worden uit-
gevoerd, waarbij men tot de vaststelling komt dat bestaande structuren moeten worden 
aangepast en gemoderniseerd. Tien jaar na de politiehervorming leek de tijd dan ook rijp om 
de structuren en werkprocessen van djf, na enige kleinere aanpassingen, dit keer grondig 
te herdenken.

Deze beslissing kwam niet uit de lucht vallen, maar moet worden gezien in een ruimer 
perspectief. Een aantal trigger momenten noopten immers tot het nemen van beslissingen: 
 – het strategisch seminarie van djf van december 2010, waarbij de werking van djf door 

de directie en de diensthoofden werd geanalyseerd en diverse verbeterpunten werden 
geïdenti�ceerd;

 – de mandaatbrief van de directeur djf ter voorbereiding van zijn derde mandaat van vijf 
jaar beginnend op 1 januari 2011;

 – de richtlijnen van het Comité P teneinde de politiewerking te verbeteren. 

Ook de directeur-generaal dgj legde begin 2011 bijkomende verplichtingen op aan de fgp’s 
en de centrale directies: zo moet iedere entiteit beschikken over een informatieoÏcier en 
wat de grote operationele dossiers betreft, moeten er gestructureerde debrie�ngs worden 
georganiseerd. Ten slotte liggen er ook andere uitdagingen voor ons die tot organisatorische 
reÐectie aanzetten: het veralgemeend invoeren van het recherchemanagement, de vergrijzing, 
de budgettaire beperkingen, Salduz, …

Rond de jaarwisseling 2010-
2011 werd een eerste ont-
werpnota opgesteld die tot 
die reÐectie moest aanzetten. 
Binnen djf bestaat een cul-
tuur van overleg. Overleg met 
medewerkers, sectiechefs, 
diensthoofden en staf van de 
directie nam negen maanden 
in beslag. Zo veel als mogelijk 
werden, in het kader van het 
participatief management, de 
constructieve opmerkingen en 
voorstellen van deze medewer-
kers opgenomen. 

Concentratie tijdens het strategisch seminarie, waarin de 
belangrijke strategische keuzes van de DJF worden bepaald 

en overlegd. 
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In oktober 2011 werd de kick-o van de nieuwe organisatiestructuur van djf gegeven. Het 
uiteindelijke doel was om door te streven naar een nog betere interne samenwerking, djf en 
haar diensten voor de komende jaren daadwerkelijk organisatorisch te versterken. Er werd 
uiteindelijk geopteerd voor een matrixstructuur bestaande uit zeven diensten: vier verticale, 
fenomeengebonden diensten (cdbc, cdbv, cdgefid, fccu) en drie horizontale, domeingebon-
den diensten (Beleid en Strategie (b&s), Personeel en Organisatie (p&o) en Coördinatie en 
Leiding (c&l)). In het nieuwe concept werken de ‘horizontale diensten’ transversaal door alle 
diensten heen, terwijl de verticale diensten eerder, maar niet uitsluitend, werken op hun eigen 
fenomenen. Tussen de horizontale en verticale diensten bestaat geen enkele hiërarchische 
band. Die bestaat wel tussen de directeur en zijn adjunct-directeur en de zeven diensten. 

Hervormen betekent ook durven nadenken over taken en opdrachten. Zo werden een aantal 
taken geschrapt (namaak bijvoorbeeld, een douanematerie) of herzien (onder meer oplich-
tingen) en nieuwe opdrachten gedetecteerd (bijvoorbeeld ‘new technologies’); werden andere 
taken elders in de directie ondergebracht en/of gecentraliseerd (onder meer de bts werking 
en het recherchemanagement binnen c&l); werden medewerkers verplaatst van de ene dienst 
naar een andere (vooral naar c&l); werden functies afgeslankt (p&o-taken op de secretariaten 
van de diensten); werd zelfs een dienst geschrapt (fuse) en andere diensten dan weer nieuw 
opgericht (b&s en c&l)… 

Een dergelijk ingrijpende reorganisatie noopt tot het zoeken en vinden van nieuwe even-
wichten. De lange aanloop tot implementatie (negen maanden) en de grote betrokkenheid 
van alle medewerkers bij de voorbereiding, heeft er voor gezorgd dat het draagvlak voor de 
reorganisatie dag per dag groeide. In de eerste drie maanden zijn er dan ook geen noemens-
waardige disfuncties gedetecteerd. Het lijkt erop dat we in het opzet zijn geslaagd en dat, 
minstens voor de komende vijf jaar, de organisatorische versterking van djf verder in de 
goede richting kan evolueren.

De nieuwe organisatiestructuur wordt in het nieuwe organogram op p. 8 van huidig jaarver-
slag gevisualiseerd. De opdrachten van de nieuwe diensten worden eveneens elders in dit 
jaarverslag nader beschreven.

Het directiecomité is het overlegplat-
form tussen de directie en de 7 diensten 
van de DJF. Het vindt één keer per maand 
plaats en brengt de diensthoofden van  
de horizontale en verticale diensten, de 
adjuncten, de directeur en een secreta-

ris rond de tafel. 
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5.3. De dienst Beleid & Strategie

5.3.1. Organisatie

De dienst Beleid & Strategie (b&s) werd op 1 oktober 2011 in het leven geroepen ten gevolge 
van de interne hervorming van de directie djf. De dienst bestaat uit drie teams: een team van 
strategische analisten, een team vertalers en een team verantwoordelijk voor de bibliotheek. 

5.3.2. Activiteitsdomein

De dienst b&s is een horizontale dienst binnen djf die in het bijzonder belast is met het 
uitwerken van de beeldvorming voor de fenomenen djf, om zo het beleid optimaal te sturen. 
Samen met de verticale diensten worden de programmadossiers (die een prioritair fenomeen 
uit het nvp behandelen) geschreven, uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd. Daarnaast neemt 
de dienst het voortouw in de beleidsondersteuning van de mandaathouder djf onder meer 
inzake het uitwerken van beleidsaanbevelingen aan de diverse overheden, het verspreiden 
van expertise van EcoFin informatie aan een divers doelpubliek (extern politie, fgp,…) en het 
verder uitbouwen van het knowledge management. 

5.3.3. De dienst b&s en enkele realisaties

Wat de beeldvorming betreft, heeft de dienst b&s in 2011 acht strategische analyses gerealiseerd. 
Enkel de analyse ‘Inbreuken in verband met de staat van het faillissement’ heeft betrekking 
op de referentiejaren 2006 tot 2010, de zeven andere fenomeenanalyses betre�en de jaren 
2008 tot 2010 en gaan over:
 – witwassen;
 – openbare omkoping / knevelarij / belangenneming;
 – private omkoping;
 – informaticacriminaliteit en betaalkaartfraude;

 – fraude betre�ende inkomstenbelastingen;
 – btw-fraude;
 – oplichting zonder / met internet. 

Wat de twee laatste fenomenen betreft, merken wij 
op dat het om een eerste analyse gaat. 

Daarnaast werd de opvolging verzekerd van de 
programmadossiers ‘ernstige en economische cri-
minaliteit’ en ‘ernstige informaticacriminaliteit’ (in 
het kader van het nvp 2008-2011). Ook begeleidde 
de dienst het strategische seminarie 2011 met als 
thema’s ‘integriteit’ en ‘versterken beleidscyclus’.

De bibliotheek is één van de diensten die verzekerd  
worden door de dienst Beleid en Strategie.
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5.4.  Coördinatie onderzoeken en Leiding infoflux (c&l)

5.4.1. Organisatie

De dienst c&l werd opgericht op 1 oktober 2011 naar aanleiding van de hervorming die binnen 
djf werd doorgevoerd. Deze dienst heeft gedeeltelijk de opdrachten van de vroegere dienst fuse 
(Federal Unit Against Swindling and for Economic and Financial documentation) overgenomen, 
meer bepaald het beheer van de informatiestroom. 
Het fenomeen ‘oplichting zonder Internet’, dat eveneens behoorde tot het takenpakket van 
fuse, wordt door de nieuwe dienst c&l echter niet meer opgevolgd. 

5.4.2. Activiteitsdomein 

De dienst c&l is, onder meer (niet-limitatieve opsomming), verantwoordelijk voor het:
 – hebben van een informatiepositie in de dossiers; 
 – verzekeren van de beheerscontrole van de onderzoeksplannen; 
 – verzekeren van de capaciteitsopvolging;
 – organiseren van de ‘debrie�ngs’ van onderzoeken die een belangrijke inzet vergden op 

het vlak van capaciteit (+ 3000 uren);
 – organiseren van de beheerscontrole van de kwaliteitsvolle vatting van gegevens in de ang; 
 – verzekeren/opvolgen van het informatiebeheer binnen djf; 
 – behandelen van bankvorderingen; 
 – bepalen, in overleg met de diensthoofden, van de capaciteitsverdeling van de oma’s; 
 – opmaken van de permanentielijsten; 
 – verzekeren van de lib, bts en cti-taken; 
 – coördineren van de tst-opdrachten (technical support team);
 – verzekeren van de ondersteuning en het beheer van het videoverhoor; 
 – verzekeren van de operationele coördinatie van (grote) operaties; 
 – verlenen van advies aan de parketten betre�ende toegang tot �nanciële beroepen; 
 – toepassen op gelijkwaardige wijze van het djf-recherchemanagement; 
 – opvolgen van informaticaprojecten; 
 – organiseren van de archivering van de operationele documentatie ten behoeve van heel djf. 

De twee maanden waarin de dienst in 2011 heeft gewerkt, waren voornamelijk gewijd aan de 
organisatie van de dienst. In dit verslag al een relaas brengen van hoe de opdrachten worden 
vervuld, is bijgevolg niet evident. 

Wat het beheer van de informatie betreft, vervulde de vroegere dienst fuse al deze opdracht. 
De dienst c&l heeft gewoon deze taak overgenomen: c&l beoogt voornamelijk eÏciëntie 
in de vergaring, het beheer en de transmissie van informatie vervat in de gehanteerde poli-
tiedocumentatie en dit voor alle fenomenen van de directie djf. Sinds 2006 heeft zich een 
omwenteling voorgedaan die in verschillende stappen is verlopen. Wat een pure registratie 
van politiedocumenten was, werd omgevormd tot een actief beheer van de inlichtingen die 
erin zijn vervat.
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Dit beheer gebeurt als volgt: het geheel van de aan c&l bezorgde gegevens (in politiekringen 
beter gekend als de informatiestroom in het raam van de mfo-3, �che b-42) wordt momenteel 
behandeld door een systeem sts report dat niet alleen opzoekingen toelaat maar ook een 
visualisatie mogelijk maakt van de ingescande of elektronisch opgeslagen documenten (Word, 
pdf, Excel…), dit dankzij een Optical Character Recognize (ocr) software.
Deze toepassing leidt tot: 
 – een transversaliteit in het beheer van de informatie van de directie djf en laat een simultane 

consultatie toe; op deze manier werden in 2011 ongeveer 33 000 documenten verwerkt.
 – Een rationalisatie in de transmissie van documenten naar de fenomeenbeheerders toe.

De dienst c&l is tevens het centrale contactpunt voor de uitwisseling van alle internationale 
berichten van de directie djf. Het beheer van de internationale documenten laat een snelle 
samenwerking van onze centrale directie toe in het kader van Europese wederzijdse rechtshulp 
en de internationale politiesamenwerking, waarbij zorg wordt gedragen voor de transmissie 
van de inlichtingen op nationaal vlak.

Op nationaal vlak beheert c&l de transmissie van gerechtelijke vorderingen gericht aan �nan-
ciële organismen wanneer de instelling niet is gekend. Er wordt momenteel onderzocht of een 
rechtstreekse transmissie van deze vorderingen door de rechercheur via de politiecomputer 
kan worden geautomatiseerd.

5.4.3. De dienst c&l en enkele resultaten 

Zoals al hoger vermeld, is het nog te vroeg om resultaten weer te geven van de werkzaamhe-
den van de dienst c&l. De hieronder vermelde resultaten betre�en bijgevolg enkel de sectie 
Intelligence die de taken van de dienst fuse heeft verdergezet.

De ministeriële omzendbrief inzake de federale opdrachten (mfo-3) verplicht de politiedien-
sten (lokale politie en arrondissementele directies) om via hun Arrondissementeel informa-
tiekruispunt (aik) informatie door te sturen aan de directie djf indien deze betrekking heeft 

De archivering van de operationele  
documentatie en het TST zijn twee  

activiteitsdomeinen van de dienst C&L.
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op EcoFin-fenomenen die in de �che b-42 zijn opgesomd (waaronder witwassen, corruptie, 
oplichtingen,…). De cijfers van 2011, met name 4 814 documenten, liggen iets hoger dan die 
van 2008 en 2010, maar blijven gelukkig onder die van 2009. Alles wijst dat een zekere 
algemene stabiliteit is ingetreden.

De dienst c&l is tevens het kruispunt voor alle documenten die betrekking hebben op de 
internationale politiesamenwerking in EcoFin-domeinen. De vermindering van de stroom 
van deze documenten zet zich voort en geeft een terugval aan van meer dan 20% ten opzichte 
van 2010. 
Er dient te worden vermeld dat van deze 3 094 in 2011 uitgewisselde documenten, 984 
werden uitgewisseld via het siena-systeem (europol) dat oÏcieel van start ging in juni 2011 
en waarvoor djf piloot was tijdens het eerste semester van 2011.

Bij opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken moeten vaak bankrekeningen van 
verdachten worden geïdenti�ceerd (met het oog op het bekomen van historieken). In het jaar 
2011 werden voor de geïntegreerde politie 1 648 bankvorderingen door de dienst c&l (die hier 
een centraliserende rol vervult) doorgestuurd naar de bankinstellingen. Dit cijfer betekent een 
lichte stijging van 13%. In bepaalde gevallen wordt de bankrekening geblokkeerd en worden 
sommen in beslag genomen. Dit gebeurde in 162 gevallen, waarmee een absoluut record 
wordt gevestigd met een overduidelijke stijging van 58% in vergelijking met 2010. 
Navolgende gra�ek geeft een overzicht van dit gegeven. 
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5.5. De dienst p&o

5.5.1. Organisatie

De dienst Personeel & Organisatie (p&o) werd pas in 2009 opgericht toen, na het uitvoeren 
van een efqm-oefening, bleek dat er behoefte aan was. Eind 2011 bestond de dienst p&o 
uit een nieuw diensthoofd, 2 operationele- en 14 CALogleden. Deze personeelsleden zijn 
tewerkgesteld in twee secties: 

 – De sectie hrm: zorgt voor het algemene personeelsbeheer van de gehele directie 
 – De sectie support: zorgt voor de logistieke ondersteuning 

5.5.2. Activiteitsdomein

De dienst p&o centraliseert voor de gehele directie de taken rond het personeelsbeheer en het 
facility management. Het personeelsbeheer gebeurt in nauwe samenwerking met de dienstse-
cretariaten en probeert een antwoord te bieden op de vragen en noden van personeelsleden 
die steeds vaker worden geconfronteerd met de steeds complexer wordende hrm-materie 
binnen de geïntegreerde politie.

De diensten die door de sectie ‘support’ worden aangeboden, bieden op verschillende manieren 
ondersteuning aan personeelsleden van djf. Zo staan zij in voor het beheer van het gebouw 
en de infrastructuur (voor zover dit binnen hun bevoegdheid valt), alles aangaande transport, 
beheer van het wagenpark, mobilofooncontract, collectieve sociale voordelen, enz… Tevens 
zijn zij ook de tussenpersoon tussen de personeelsleden van djf, het onderhoudspersoneel 
en de informaticadienst (dst) werkzaam in het Atrium.

5.5.3. De dienst p&o en enkele resultaten

2011 was voor de dienst p&o, zoals de jaren ervoor, een relatief druk jaar. 
Er wordt nog steeds veel energie gestopt in het zoeken naar de meest 
optimale manier van werken, een de�nitieve afbakening van taken – als 
deze al bestaat – en het up-to-date blijven met de laatste aanpassingen 
en veranderingen binnen deze complexe materie. Ook werd aandacht 
besteed aan de interne organisatie en de manier van samenwerken met 
andere diensten. Eind 2011 werd een nieuw diensthoofd aangesteld om 
de twee secties te leiden en hun werkzaamheden te coördineren en te 
optimaliseren. 

In 2011 organiseerde de sectie hrm op vraag van de directie een mede-
werkerstevredenheidsonderzoek (mto). De resultaten van dit onderzoek 
bleken in het algemeen zeer positief en werden door de directeur zelf ook 
in detail meegedeeld aan de verschillende diensten en alle medewerkers. 
De eerste voorbereidingen voor een tweede ‘mto’ in 2013 werden reeds 
getro�en. Omdat de dienst p&o voornamelijk een ondersteunende rol 
vervult, is het moeilijk om de concrete resultaten van de dienst in cijfers 
en gra�eken te vatten.

De sectie HRM verzorgt het alsmaar  
complexere personeelsbeheer. 
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De dienst cdbc beschikt over de volgende bevoegdheden: 
 – het opsporen en het verlenen van ondersteuning bij de opsporing van misdaden en ern-

stige en/of complexe wanbedrijven betre�ende openbare omkoping (in de ruime zin); 
 – het opsporen en het verlenen van ondersteuning bij de opsporing van misdaden en ernstige 

en/of complexe wanbedrijven betre�ende private omkoping; 
 – het opsporen en het verlenen van ondersteuning bij de opsporing van inbreuken op de 

wetgeving inzake overheidsopdrachten; 
 – het opsporen en het verlenen van ondersteuning bij de opsporing van misdrijven betref-

fende de wetgeving inzake overheidssubsidies; 
 – het opsporen en het verlenen van ondersteuning bij de opsporing van misdaden en wan-

bedrijven met betrekking tot de openbare omkoping in de instellingen van de Europese 
Gemeenschap en de inbreuken op de regelgeving inzake Europese subsidies; 

 – het uitvoeren van onderzoeken die de politieke opinie kunnen beroeren omwille van de 
persoon van de verdachten; 

 – het uitvoeren van strategische opdrachten zoals bijvoorbeeld de opvolging van het nvp en 
onderzoek en ontwikkeling betre�ende de eigen fenomenen en hun opvolging. 

5.6.3. De dienst cdbc en enkele resultaten 

Misdrijven als openbare omkoping, knevelarij en verduistering door ambtenaren, belan-
genvermenging door functionarissen of mandatarissen en fraude met overheidsopdrachten 
kunnen de publieke opinie Ðink beroeren. Bij de politiehervorming werd op beleidsniveau 
de beslissing genomen om op centraal niveau een onderzoekscapaciteit voor dit soort dos-
siers te behouden. Deze politieambtenaren kunnen zichtbaar neutraler en onafhankelijker 
optreden dan onderzoeksteams die op hetzelfde grondgebied als de verdachte(n) werkzaam 
zijn. Magistraten (leden van het openbaar ministerie of onderzoeksrechters) vertrouwen dan 
ook heel wat opdrachten toe aan djf/cdbc. 

In 2011 werden 1 057 kantschriften ontvangen, wat een sterke daling inhoudt ten opzichte van 
het jaar 2010 (daling met 21%). Deze terugval benadert weer het cijfer dat werd opgetekend 
in 2008. De politieambtenaren van de dienst stelden in het totaal 4 701 aanvankelijke en 
navolgende processen-verbaal op, wat een vermindering is met 12% ten aanzien van het jaar 
2010, waarin een recordaantal processen-verbaal werd opgetekend. Onderstaande tabel geeft 
de evolutie weer van de laatste vier jaren. 

Niet alleen op operationeel vlak konden er puike resultaten worden neergezet. Het jaar 2011 
was ook een druk jaar wat de conceptuele opdrachten betrof. Zo werd de fenomeenanalyse 
‘Openbare omkoping, knevelarij en belangenvermenging’ opgesteld voor de werkjaren 2008 
tot 2010, evenals de fenomeenanalyse ‘Private omkoping’. Deze laatste is een primeur voor 
België; het fenomeen is bestudeerd via de ang. 

djf/cdbc – Kantschriften & processen-verbaal

  2008 2009 2010 2011

Aantal ontvangen kantschriften 1 104 1 452 1 335 1 057

(evolutie t.a.v. het voorgaande jaar) 14% 32%  – 8%  – 21%

   

Aantal opgemaakte processen-verbaal 2 994 4 538 5 317 4 701

(evolutie t.a.v. het voorgaande jaar)  – 21% + 52% + 17%  – 12%
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5.7. De dienst cdgefid

5.7.1. Organisatie

De Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële 
Delinquentie (cdgefid) heeft een speci�eke rol binnen djf. Naast haar rol als centrale dienst 
heeft zij, met name, ook een operationeel karakter. Naast de opvolging van de eigen fenomenen 
en de coördinatie van onderzoeken voert zij operationele taken uit, zowel in eigen dossiers als 
in steun van andere onderzoekseenheden van de Federale en de Lokale Politie. Deze dubbele 
taak uitvoeren is niet gemakkelijk, maar geeft ontegensprekelijk een belangrijke meerwaarde. 
In de organisatie van de dienst komt deze tweeledigheid op verschillende vlakken tot uiting. 

Voor het voeren van onderzoeken (autonoom of in steun) is er een gespecialiseerde onder-
zoekscapaciteit, onder meer versterkt door de ‘hinp’s bijzondere specialisatie’ en �scalisten, 
gedetacheerd door de fod Financiën, die de politie bijstaan met hun bijzondere expertise. 

Om een beeld te krijgen van de fenomenen en deze zo goed mogelijk op te volgen, zijn er de 
strategische analisten (bij de dienst b&s). Daarnaast zijn er eveneens projectteams die een 
speci�ek deelfenomeen opvolgen en coördineren. Zo is er het team ‘New Technology’, een 
samenwerking tussen cdgefid en fccu, dat nieuwe methodes en technologieën onderzoekt 
die bij het witwassen worden gebruikt. Ook is er een team ‘Cash Watch’ dat in samenwerking 
met de douane strijdt tegen het illegale transport van cash gelden. 

Zeer specifiek is de aanwezigheid van 2 
gemengde ondersteuningscellen: de gemengde 
ondersteuningscel btw (ocs btw) die al jaren 
bewijst dat een snelle detectie van de fraude het 
nadeel voor de overheid aanzienlijk kan beper-
ken; en nieuwer, de gemengde ondersteunings-
cel Ernstige en Georganiseerde Sociale Fraude 
(ocs gsf) die ervoor zorgt dat door de aanwe-
zigheid van inspecteurs van de 4 verschillende 
sociale inspectiediensten de nodige data kunnen 
worden samengebracht om fraudemechanismen 
op te sporen. 

De verschillende secties binnen cdgefid blijven 
autonoom bestaan om de speci�eke fenomeen-
kennis te vrijwaren. Maar om de operationele 

capaciteit optimaal te benutten en omdat verschillende types van fraude vaak in hetzelfde 
dossier voorkomen – denk maar aan �scale en sociale fraude – worden er meer en meer 
sectieoverschrijdende onderzoeksteams opgericht.

De grootste aanpassing voor cdgefid in 2011 en vooral de grootste uitdaging naar de toe-
komst toe, is het afstemmen van diens organisatie op de nieuwe organisatiestructuur van 
de directie djf.

De bouwsector is geplaagd door sociale fraude
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* Deze gemengde ondersteuningscellen werden door twee protocollen gecreëerd. In elke OCS-cel zijn politiemensen 
aanwezig, maar deze cellen maken geen deel uit van DJF, hoewel ze in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest.

5.7.2. Activiteitsdomeinen

De dienst cdgefid is een gespecialiseerde operationele onderzoekseenheid gericht naar het 
bestrijden en opvolgen van speci�eke fenomenen. Binnen de activiteiten wordt dan ook voor 
een evenwicht gezorgd tussen operationele en conceptuele opdrachten met de nadruk op de 
kruisbestuiving tussen beide.

De opgevolgde fenomenen waren ook in 2011 de inkomstenbelastingfraude, sociale fraude, 
btw-fraude en het witwassen. Opvallend is dat er in 2011 naast deze basisfenomenen ook 
steun werd gegeven in enkele grote fraudedossiers met investeringsproducten (investeringen 
waarbij een hoog rendement wordt beloofd, maar waar de beleggers uiteindelijk hun kapitaal 
verliezen). 

De aandacht blijft voor het witwassen, zowel als zelfstandig misdrijf, als gekoppeld aan andere 
onderliggende criminele feiten. Binnen de witwassectie heeft men ook oog voor het opvolgen 
van nieuwe fenomenen, zoals het gebruik van nieuwe technologieën, en voor het project-
matig werken met de projectteams cash watch en kapitaalverhogingen. De sectie witwassen 
verzorgt liaisonopdrachten tussen de politie en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming 
en Verbeurdverklaring (coiv) en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (cfi).

Dat de fraude zich niet beperkt tot de landsgrenzen is algemeen gekend, daarom probeert 
cdgefid meer en meer aandacht te besteden aan het internationale karakter van de fraude-
bestrijding. De samenwerking met internationale partners uit zich op verschillende vlakken. 
Zo was er de opstart van het project ‘grens’, een project waarbinnen zowel op operationeel 
als conceptueel vlak wordt samengewerkt met de fiod Nederland (Fiscale Opsporingsdienst). 
Er werden ook 2 Joint Investigation Teams (jit) afgesloten inzake btw-fraude, één met 
Frankrijk en één met Duitsland. cdgefid werkte eveneens mee aan de oprichting van het 
amon-netwerk (Anti-Money Laundering Operational Network), een netwerk van witwas-
specialisten om de internationale samenwerking te bevorderen. Verder werden natuurlijk 
de traditionele internationale opdrachten uitgevoerd: het voeden van de Analytical Work 
Files van Europol (awf Sustrans inzake witwassen en de awf mtic inzake btw-fraude), de 
bilaterale samenwerking met Nederland en Frankrijk en het coördineren en uitvoeren van 



| 5. D
e diensten van de directie D

JF 

27

internationale rogatoire opdrachten. Ook voor het fast werd de internationale dimensie 
bestendigd door het verder uitbouwen van het enfast ‘netwerk’. 

Om het �nancieel onderzoek, dat meestal gepaard gaat met de verwerking van een grote 
hoeveelheid data, eÏciënter te voeren, wordt binnen de cel Financiële Analyse (afa) gezocht 
naar nieuwe methoden. Het project profid, voor de analyse van bankgegevens, wordt nog 
altijd ondersteund maar er wordt vooral een speci�eke steun gegeven in operationele dossiers 
met vaak op maat gemaakte software.

5.7.3. De dienst cdgefid en enkele resultaten

5.7.3.1. Kantschriften en processen-verbaal

Autonome dossiers afhandelen en operationele steun en coördinatie verlenen ten behoeve 
van opsporings- en gerechtelijke onderzoeken die door de fgp’s worden gevoerd, behoren 
tot de kernopdrachten van cdgefid. 

cdgefid ontving in 2011 meer kantschriften dan in 2010; het is zelfs een signi�cante stijging, 
met name 68% meer kantschriften. Deze stijging kan worden verklaard door de activiteiten 
van fast. Van de 963 ontvangen kantschriften waren er namelijk 372 voor het fast. Deze 
kantschriften betre�en voor het overgrote deel de vraag tot lokalisatie en arrestatie van een 
voortvluchtige in het kader van een Europees aanhoudingsmandaat. Zonder deze kantschriften 
zou het aantal ongeveer stabiel zijn gebleven in vergelijking met vorig jaar, zijnde 591.

Het aantal opgestelde (aanvankelijke en navolgende) processen-verbaal is eveneens gestegen 
met 49% tot 2 842 pv’s voor het jaar 2011. Ook hier kan worden opgemerkt dat een overgroot 
deel van deze pv’s afkomstig zijn van de sectie fast, zijnde 655 pv’s. Dit betre�en pv’s waarin 
de voortgang van een dossier of het resultaat (arrestatie) wordt toegelicht.

5.7.3.2. fast

In het jaar 2011 werden aan fast 564 dossiers bezorgd. Sinds de politiehervorming in 2001 
is het aantal nieuwe dossiers bijna jaarlijks blijven stijgen. Voor 2011 stagneerde het aantal 
dossiers in vergelijking met 2010 (563 nieuwe dossiers). Deze stijging maakt dat het totale 
aantal dossiers dat fast, sinds zijn oprichting in 1999 ontving, tot 3 463 dossiers is opgelopen. 
In 2011 werden in totaal 272 dossiers afgehandeld, waarbij 64 arrestaties in België hebben 
plaatsgevonden. Na België wordt de top 3 door Frankrijk en Nederland vervolledigd, met 
respectievelijk 52 en 42 arrestaties. 

djf/cdgefid – Kantschriften & processen-verbaal

  2008 2009 2010 2011

Aantal ontvangen kantschriften 466 385 571 963

(evolutie t.a.v. het voorgaande jaar) – 17% + 48% + 68%

 

Aantal opgemaakte processen-verbaal 1 612 2 182 1 898 2 842

(evolutie t.a.v. het voorgaande jaar) + 35%  – 13% + 49%
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Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de spreiding van alle arrestaties:

Aantal arrestaties # 2011 % 2011

In het buitenland 208 76,478

In België, door fast 46 16,91

In België, door andere politiediensten 18 6,62

Totaal 272 100,00

Land van arrestatie # 2011 % 2011

Frankrijk 52 24,99

Nederland 42 20,19

Spanje 29 13,94

Roemenië 16 7,69

Duitsland 14 6,73

Groot-Brittannië 14 6,73

Italië 10 4,81

Bulgarije 6 2,88

Griekenland 4 1,92

Hongarije 3 1,44

Zwitserland 3 1,44

Polen 3 1,44

Andere eu 7 3,36

Landen buiten de eu 5 2,44

Totaal 208 100,00

5.7.3.3. New technology

De herstructurering van djf leent zich ertoe om ons als centrale directie beter voor te bereiden 
op nieuwe uitdagingen, nieuwe inbreuken en nieuwe modi operandi. Binnen deze �loso�e 
werd dan ook een nieuw team opgestart dat zich bezighoudt met ‘new technology’. Dit is een 
gemengd team van cdgefid (sectie witwassen) en van fccu. De bedoeling bestaat erin ope-
rationele ervaring op te doen inzake misbruiken van nieuwe betaaltechnieken (hacking van 
banken, gebruik ‘money mules’¹, gebruik kredietkaarten) en hierbij zowel aandacht te hebben 
voor de inbreuk hacking als voor de recuperatie van de buit en het witwasaspect. 

In 2011 werden binnen het team ‘new technology’ 58 dossiers inzake ‘money mules’ behandeld. 
De oorsprong van deze dossiers was als volgt verdeeld:
 – 14 doormeldingen van de cfi
 – 3 internationale rogatoire commissies
 – 3 dossiers ten gevolge van een vraag Interpol
 – 38 dossiers op basis van eigen bevindingen

Als de hackings van bankrekeningen voor 2011 worden bestudeerd (de banken reiken ons hier 
cijfermateriaal over aan), blijkt dat 661 klanten slachto�er zijn geweest van een hacking of 
een poging daartoe. Het totaal bedrag van de frauduleuze transacties bedraagt 1 850 671 euro. 
Hierin zitten de hackings die werkelijk zijn geslaagd en deze die op tijd werden vastgesteld en 

1   Dit zijn personen die – tegen een kleine vergoeding – hun bankrekening ten dienste stellen van de hackers. De hackers 
schrijven de sommen over van de gehackte rekening naar de rekening van de ’money mule’. Deze zal het geld nadien vaak cash 
afhalen en via een Money transmitter (een kantoor waar men geld kan overmaken) naar het buitenland overmaken. Op die manier 
wordt de link tussen de oorspronkelijke rekening en de criminele begunstigde verbroken.
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dus tot een poging zijn herleid. Het werkelijke nadeel van 
de geslaagde hackings bedraagt 248 198,79 euro. Daarvan 
werd 136 360 euro (55%) gerecupereerd, wat een reële 
schade van 111 838 euro betekent. 

Er moet worden benadrukt dat dit cijfermateriaal is dat 
ter beschikking wordt gesteld van het team ‘new techno-
logy’ van cdgefid en dit op basis van klachten geuit door 
een 5-tal grootbanken. Deze klachten zijn er gekomen na 
een sensibilisering van de banken om over te gaan tot 
een gerechtelijke procedure, wat betekent dat dit geen 
totaalbeeld geeft, omdat niet van elke bank cijfers werden 

ontvangen en vast en zeker niet elke hacking werd gedetecteerd. We vermoeden dat deze cijfers 
slechts een gefragmenteerd beeld geven van het werkelijke aantal hackings. Er moet trouwens 
ook rekening worden gehouden met een belangrijk dark number. Uit schrik voor mogelijke 
imagoschade zal de fraude niet altijd worden aangegeven door de slachto�ers of hun bank.

5.8. fccu

5.8.1. Organisatie

De politiediensten, gespecialiseerd in het forensische onderzoek van informatica- en telecom-
municatiesystemen enerzijds, en de strijd tegen cybercrime anderzijds, zijn uitgebouwd op 
twee niveaus:
 – de Regionale Computer Crime Units (rccu’s) binnen de gedeconcentreerde gerechtelijke 

politie (fgp’s) en 
 – de Federal Computer Crime Unit (fccu) op nationaal niveau binnen de directie djf 

De dienst fccu zelf is onderverdeeld in twee secties:
 – de sectie Operations
 – de sectie Intelligence

Rechtstreeks onder het diensthoofd vallen het dienstsecretariaat, het team netwerk- en appli-
catiebeheer, alsook de aankoop en het beheer van ccu-materiaal

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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5.8.2. Activiteitsdomeinen

djf/fccu pakt, samen met de rccu’s, infor-
maticacriminaliteit aan met als doel om ook 
in de cyberwereld de burgers te beschermen 
tegen alle vormen van ‘traditionele’ en ‘nieuwe’ 
criminaliteit. De dienst fccu fungeert als nati-
onaal en internationaal aanspreekpunt, zowel 
strategisch als operationeel. Zo werkt de dienst 
fccu samen met de partners van Belnis (Bel-
gian Network Information Security) om te komen 
tot een nationale strategie voor de beveiliging 
van informatiesystemen, in het bijzonder die 
van de overheid, en kritieke infrastructuren.

De dienst fccu levert gespecialiseerde steun 
aan centrale opsporingsdiensten zoals de diensten cdbc en cdgefid, de aig, het Comité P of 
aan de rccu’s en dit in het kader van het onderzoek van ict-systemen bij traditionele vormen 
van criminaliteit (voornamelijk voor de forensische analyse van ict-systemen). Ook krijgen 
de rccu’s steun bij de behandeling van de dossiers informaticacriminaliteit en telecommu-
nicatiefraude. 

fccu beheert ook autonome dossiers in het kader van de aanvallen op kritieke infrastructuren 
(Col 9/2009).
Dit heeft in 2011 geleid tot de opening van 87 dossiers, waarin verschillende taken werden 
uitgevoerd. De dienst fccu heeft 255 gegevensdragers gekopieerd /geanalyseerd voor een 
totaal van 53,7 Terabyte (of 53 700 000 Gigabyte). Door de technologische evolutie worden 
bij particulieren steeds vaker, en bovendien in grote hoeveelheden, harde schijven gevonden 
met een grote capaciteit. Dit heeft tot gevolg dat de hoeveelheid te onderzoeken gegevens bij 
gerechtelijke onderzoeken ook steeds meer toeneemt.

Rekening houdend met deze evolutie, ziet djf/fccu zich verplicht om onze werkmethoden met 
betrekking tot de verwerking van deze gegevens aan de realiteit aan te passen. Sinds enkele 
jaren heeft de dienst fccu dus een werkmethode aangenomen met een grotere inbreng van de 
vragende eenheden. Deze bestaat erin om aan de onderzoekers gestructureerde gegevens per 
dossier te verstrekken die in een index zijn opgenomen en die hen toelaten om zelf opzoekin-
gen te verrichten. Met dit voor ogen werd het programma ‘Forensic Robust Investigation Toolkit’ 
(Frit) ontwikkeld om de gegevens op een gelijktijdige en geautomatiseerde wijze op te vragen 
in functie van de behoeften van de onderzoekers. Dankzij dit programma wordt kostbare tijd 
gewonnen, zowel voor de leden van de dienst fccu als voor de traditionele onderzoekers die 
hun opzoekingen kunnen verrichten op kortere tijd en met een beter globaal zicht op alle 
gegevens die in hun dossier zijn opgenomen. 

Er wordt tevens onderzoek en ontwikkeling (r&d) verricht inzake nieuwe ict-systemen, foren-
sische onderzoeksprogramma’s en nieuwe platformen op internet zoals sociale netwerksites, 
chat en irc platformen (Internet Relay Chat), netwerken voor bestandsuitwisseling, enz.

Meer en meer klassieke vormen van criminaliteit worden ook op internet teruggevonden. 
In dit verband beheert de djf/fccu in samenwerking met de fod Economie, het Belgische 
overheidsmeldpunt voor internetgerelateerde criminaliteit eCops, waar internauten op het 
internet waargenomen misdrijven kunnen melden. eCops kan echter niet worden gebruikt 
om klacht in te dienen voor een misdrijf waarvan men zelf slachto�er was. 

De dienst fccu is eveneens het referentiepunt wat de identi�catie van internetgebruikers bij 
internationale operatoren betreft, zoals o.a. Microsoft, Google en Facebook. In dit verband 
worden samenwerkingsverbanden opgezet met nationale en internationale partners. 

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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De verworven kennis wordt door de dienst fccu verspreid tijdens talrijke informatiesessies 
die worden georganiseerd in algemene of speci�eke politieopleidingen, hogescholen, uni-
versiteiten, bedrijfsverenigingen, maar ook voor een groter publiek. Deze sessies hebben als 
doel op een proactieve manier tips te geven ter voorkoming van misdrijven die behoren tot 
de fenomenen waarvoor djf/fccu verantwoordelijk is.

Wat intelligence en informatiehuishouding betreft, zorgt de dienst fccu voor de beeldvorming 
van de fenomenen informaticacriminaliteit, internetfraude en betaalkaartfraude. Speci�ek 
naar internetfraude toe wordt getracht om de nationale en internationale aanpak van inter-
netfraude in kaart te brengen. Voor betaalkaartfraude is momenteel vooral shouldersur�ng 
de belangrijkste problematiek.

5.8.3. De dienst fccu en enkele resultaten

Het ‘Internet Information and Investigation System’ (i3s) – een databank waarin data die ver-
band houden met de activiteitsdomeinen van de rccu’s en de dienst fccu kunnen worden 
gecodeerd – werd in 2011 geïmplementeerd. Dit systeem kan, zowel door de fgp’s als door 
andere diensten zoals bvb. djp/Mensenhandel en djb/Hormonen, worden gebruikt om inter-
netgebonden onderzoeken te voeren, te documenteren, relevante informatie en best practices 
uit te wisselen, alsook om linken te detecteren tussen verschillende dossiers. Het systeem 
bewijst zijn meerwaarde in de huidige hackingdossiers waarin ‘in real time’ informatie wordt 
gedeeld tussen centrale dienst en fgp. De ontwikkeling en optimalisering van het systeem 
gebeurt in nauwe samenwerking met Interpol.

In het jaar 2011 heeft de dienst fccu als referentiepunt 
voor de identi�catie van internetgebruikers 1 988 vor-
deringen ontvangen tot identi�catie van internetge-
bruikers, meer bepaald gebruikers van e-mailadressen, 
ip-adressen en pseudoniemen. Het aantal vorderin-
gen is met bijna 25% gestegen ten opzichte van vorig 
jaar. Deze stijging is te verklaren doordat er opnieuw 
meer aanvragen waren in het kader van grootscha-
lige, internationale dossiers. Zo werden in het kader 
van 1 dossier mensenhandel bij fgp Mons maar liefst 
171 vorderingen uitgeschreven. Microsoft msn blijft 
de koploper wat het aantal uitgevoerde vorderingen 
betreft. djf/fccu is immers het nationale aanspreek-

punt voor deze isp (Internet Service Provider), alsook voor identi�caties van gebruikers van 
Google, eBay, Facebook en sinds 2011 ook van Badoo, Blackberry en Skype. Onderstaande 
gra�ek toont de evoluties:

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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Via www.ecops.be kunnen inbreuken, door de surfer vastgesteld op het internet, aan de 
overheid worden gemeld. De meldingen van inbreuken op economische wetgeving worden 
rechtstreeks toegezonden aan de fod Economie. De meldingen betre�ende kinderpornogra�e 
en zeden, ook deze die zijn binnengekomen via ChildFocus, worden rechtstreeks bezorgd 
aan de centrale dienst djp/Mensenhandel van de Federale politie. Onderstaande tabel geeft 
het overzicht van de ontvangen meldingen en de dienst aan wie ze werden toebedeeld.

djf/fccu – eCops: aantal meldingen en dispatching 2009 2010 2011

Totaal aantal meldingen te verwerken door fod Economie 1 715 1 582 1 769

  Aantal meldingen te verwerken door djp/mensenhandel 2 939 3 078 3 524

  Aantal meldingen te verwerken door de dienst fccu 11 753 13 751 18 927

Aantal meldingen te verwerken door de Federale politie 14 692 16 829 22 451

Totaal aantal, via webmelding op eCops 16 407 18 411 24 220

Met 24 220 meldingen kreeg het online meldpunt meer meldingen binnen dan ooit. Er is 
sprake van een stijging met ongeveer een derde ten opzichte van 2010. We stellen vast dat – in 
vergelijking met vorige jaren – de meldingen minder in de lijn liggen van de oorspronkelijke 
doelstelling van het meldpunt: het melden van websites en internetdiensten met illegale 
inhoud. Meer en meer meldingen worden gedaan door mensen die zelf slachto�er zijn en 
dus door fccu naar de lokale politie moeten worden doorverwezen. Momenteel loopt er 
een studie over de impact, eÏciëntie en toekomst van eCops, die zou kunnen leiden tot de 
aanpassing van het online meldpunt. 

5.9. cdbv

5.9.1. Organisatie

De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Valsheden (cdbv) is samengesteld uit twee 
secties: 
 – de sectie ‘valsmunterij’ (ondergebracht in de gebouwen van de Nationale Bank van België); 
 – de sectie ‘valse documenten’. 

5.9.2. Activiteitsdomeinen

De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Valsheden (cdbv) 
 – is het nationaal en internationaal aanspreek- en steunpunt voor de bestrijding van valse 

documenten en vals geld; 
 – ondersteunt het repressieve optreden van de federale en lokale politiediensten op het vlak 

van valsheden en vervalsingen door het aanbieden van kwaliteitsexpertise en technische 
bijstand;

 – draagt bij tot de preventie van de identiteitsfraude door middel van een analyse van de 
dreiging; 



| 5. D
e diensten van de directie D

JF 

33

 – helpt, als technisch adviseur, de bevoegde diensten (fod, enz.) om de beveiliging van hun 
documenten en hun procedures tot aÐevering te verbeteren;

 – draagt bij tot het versterken van het vertrouwen van het breder publiek in de eenheidsmunt, 
de Euro, door een eÏciënt optreden tegen de valsmunterij; 

 – neemt een groot deel van de opleiding van de partners op zich (lokale en federale politie, 
fod, gemeentelijke administraties, enz.).

5.9.2.1. De sectie ‘valse documenten’ (cdbv-d) 

De sectie ‘valse documenten’ vervult in het bijzon-
der de volgende opdrachten: 
 – het verlenen van gespecialiseerde steun op het 

vlak van de authenticiteit van documenten, on-
der meer in het kader van OP17 (omwisseling 
van buitenlandse rijbewijzen) en het project Eu-
ropa (controle van de documenten voorgelegd 
bij een aanvraag tot vestiging van een Europese 
onderdaan); 

 – het verstrekken van een documentaire onder-
steuning ten behoeve van elke politieman via 
het intranet portal. Iedereen is vrij om de tech-
nische beschrijving te lezen van een waaier aan 
documenten, om de tendensen op het vlak van 
valse documenten op te zoeken en om de ver-
eenvoudigde controle�ches te raadplegen die 
speciaal werden opgesteld als hulpmiddel voor 
de eerste lijn; 

 – het verlenen van een statistische, operationele 
en analytische steun via de gegevensbank van geanalyseerde documenten ‘Braingate’. 

5.9.2.2. De sectie ‘valsmunterij’ (cdbv-m) 

De sectie ‘valsmunterij’ levert voornamelijk een technische steun: 
Op het gebied van intelligence: voor wat de strijd tegen valsmunterij betreft, hebben de centrale 
diensten een zeer belangrijke rol te vervullen. Hoewel de Conventie van Genève dateert van 
20 april 1929, blijft die op het internationale vlak een eÏciënte tool waarop de internationale 
politiesamenwerking berust via de centrale bureaus. Dit werd in 2009 aangevuld met een 
Europese structuur waarin Europol een hoofdrol kreeg toebedeeld. Een blik op de interna-
tionale uitwisselingen waarin cdbv-m is tussengekomen/of informatie kreeg, duidt op de 
dominerende plaats die de uitwisselingen met Europol innemen, voornamelijk in het kader 
van de bescherming van de Euromunt. De bilaterale kanalen blijven de voorkeur genieten 
bij operaties of zeer concrete vragen over gerechtelijke taken.

Vragen in Vragen out

Kanaal europol, met awf 79 50

Kanaal Interpol 9 1

Bilateraal kanaal art.13 Conventie 20 april 1929 4 3

Bilateraal kanaal usss (us Secret service) 1 2

Bilateraal kanaal lo 2 2

Sirene/Schengen 1 0

Totaal 2011 96 58
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Op conceptueel vlak: deskundigheid van cdbv-m ten dienste van de Europese overheden en 
van het beveiligingssysteem voor de Euro om valsmunterij tegen te gaan.

In het kader van zijn rol als nationale centrale dienst krachtens artikel 12 van de Conventie 
van 20 april 1929 over de repressie van valsmunterij en haar speci�eke expertiseopdracht ten 
gunste van de Europese instanties als bevoegde nationale autoriteit bepaald in artikel 2b van 
Reg (ec) 1338/2001, neemt cdbv-m deel aan de volgende overlegplatformen:

 – vertegenwoordiging van België binnen de Euro Counterfeiting Expert Group van de Euro-
pese Commissie (olaf), een interdisciplinaire werkgroep met Europese Commissie (olaf 
en dg Justitie, Vrijheid en Veiligheid), het etsc (European Transport Safety Council), 
de ecb (European Central Bank), Europol, de nationale centrale diensten bepaald in 
artikel 12 van de Conventie van 20 april 1929, de centrale banken binnen de Europese 
Unie en Interpol;

 –  vertegenwoordiging van België binnen de expertgroep in valsmunterij bij Europol, dat 
onder het voorzitterschap van Europol de vertegenwoordigers van de nationale centrale 
bureaus, de ecb en de Europese Commissie omvat;

 – vertegenwoordiging van België binnen de awf (Analytic Work File) soya bij Europol, ana-
lysebestand over Eurovalsmunterij.

5.9.3. De dienst cdbv en enkele resultaten 

Stijgende tendens van de gecontroleerde documenten (buiten de Europa-procedure) sinds 
2009.

De cdbv-m vervat de resultaten van de analyses van de verdachte biljetten en muntstukken 
steeds in een navolgend proces-verbaal indien de inbeslagname voorwerp uitmaakt van een 
proces-verbaal. Zo werden er in 2011 in het totaal 1 183 navolgende processen-verbaal opgesteld. 
Er werden ook 115 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld. 

Deze daling ten opzichte van de vorige jaren ligt volledig in de lijn van de verwachtingen 
wanneer we rekening houden met de daling van het aantal valse biljetten dat in omloop 
wordt aangetro�en.
Uit de onderstaande gegevens blijkt dat de jaren 2009 en 2010 bijzonder ‘vruchtbaar’ waren. 
De daling in 2011 kan worden verklaard door een sterke daling van de dossiers aangaande 
de Euro. 
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Wanneer het aantal kantschriften die aan de cdbv-m werden gericht, wordt bekeken, is 
een signi�cante daling merkbaar. In 2010 kreeg de sectie 145 verzoeken en in 2011 nog 75. 
De meeste van deze verzoeken zijn vragen voor een eensluidend verklaarde kopie van een 
analyseverslag.

In 2011 werden er in België drie productieplaatsen van valse eurobiljetten ontdekt en ont-
manteld. Het ging telkens om de productie van biljetten van €20 of €50 door middel van een 
inktjetprinter. De productie is volledig gestopt en alle materialen voor de productie werden 
in beslag genomen. Het ging in het totaal om een productie van 136 biljetten. 

Er werd ook steun verleend aan de fgp Mons in het onderzoek naar twee illegale productie-
plaatsen van valse 50ct en €1 muntstukken. Hier werden bijna 1000 valse stukken en materiaal 
voor 25 000 stukken in beslag genomen. De cdbv-m was aanwezig bij de inval en heeft het 

volledig technische rapport over de toestellen en de 
materialen opgesteld. De cdbv-m heeft eveneens de 
coördinatie verzorgd tussen de fgp Bergen, de Franse 
Gendarmerie, olaf, Europol en de Koninklijke Munt 
van België. Al deze diensten waren aanwezig op het 
terrein bij deze grootschalige operatie.

De cdbv-m heeft de opleidingen rond valsmunterij 
gecentraliseerd in 2011. Concreet wil dit zeggen dat 
er een erkenningsdossier (voortgezette opleiding) en 
een lijst van bekwame lesgevers werden opgesteld. De 
opleidingen werden georganiseerd door de erkende 
politiescholen. In totaal werden er 21 opleidingen 
gegeven en werden er ongeveer 500 politiemensen 
gevormd. Bijkomend heeft cdbv-m opleidingen gege-

ven aan bestuurlijke en gerechtelijke overheden om de inspanningen te stroomlijnen en het 
belang van het fenomeen toe te lichten. De cdbv-m heeft ook een gedeelte van de vorming 
van de lesgevers van de Nationale Bank van België verzorgd. Deze personeelsleden van de 
Nationale Bank van België staan in voor de opleiding van handelaars en kassiers over het hele 
land om valse biljetten te leren herkennen.
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De cdbv-m is ook aanwezig op evenementen voor een ruimer publiek. Op de opendeurda-
gen van de pz Namen en de pz Waver heeft de cdbv-m een informatiestand bemand en er 
werden twee infosessies aan scholieren voorzien, namelijk de Basisschool te Lessines en het 
Atheneum te Vilvoorde.

De cdbv-m nam in 2011 ook deel aan twee speci�eke werkgroepen en trainingen op suprana-
tionaal niveau. Twee belangrijke deelnames zijn hier het vermelden waard:
 – De cbdv-m was aanwezig op de tweede ‘Conference against Euro Counterfeiting’, georgani-

seerd door de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie-olaf en Europol. Deze 
conferentie vond plaats van 23 t/m 25 november 2011 in Den Haag.

 – Twee leden van de cdbv-m hebben in oktober een ‘experttraining’ over de analyse van 
bankbiljetten gevolgd in Lissabon (Portugal). 
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6.  Opvolging Nationaal Veiligheidsplan 

6.1. Inleiding

Het jaar 2011 is het laatste jaar van de vierjarige beleidscyclus van het Nationaal Veiligheidsplan 
(nvp 2008-2011). Binnen de directie djf werden er twee programmadossiers in het kader van 
dit nvp behandeld, namelijk ‘ernstige economisch-�nanciële criminaliteit’, samengesteld uit 
de fenomenen corruptie, witwassen en fraude (btw-fraude, inkomstenbelastingfraude, iden-
titeitsfraude) enerzijds en, ‘ernstige informaticacriminaliteit’ anderzijds. Voor elk fenomeen 
werden, vanuit de beschikbare beeldvorming, strategische en operationele doelstellingen 
uitgeschreven. Voor de operationele doelstellingen wordt nagegaan in welke mate ze werden 
gerealiseerd. De onderstaande kleurencodes werden voor de rapportage van alle fenomenen 
binnen djf gebruikt en geven aan in welke mate de doelstellingen werden bereikt. Het feit 
dat een doelstelling niet werd bereikt, kan meerdere oorzaken hebben:
 – ofwel omdat de materiële middelen ontbraken (vb. pagina 41, doelstelling 13: toegang tot 

een internationale databank), aangezien geen budget beschikbaar was; 
 – ofwel omdat personele middelen ontbraken (vb. pagina 41, doelstelling 14, opvolgen pro-

jecten fgp’s), daar de twee medewerkers verantwoordelijk voor deze opdracht de dienst 
verlieten en niet werden vervangen;

 – ofwel omdat er nog steeds een onvoldoende correcte attitude is (vb. pagina 43, doelstelling 
4 informatiehuishouding, subdoelstelling ‘maximale conforme vatting fgp + cdgefid’);

 – ofwel omdat externe factoren een invloed uitoefenden (vb. pagina 49, doelstelling 9, com-
municeren en uitwisselen expertise, subdoelstelling ‘communiceren met pob’), daar er 
geen deelname meer was van een partner.

De indicatie ‘niet van toepassing’ kan duiden op het feit dat er geen project was (om op te 
volgen) of dat er geen vragen om bijstand/coördinatie waren,…

Legende in grote mate  

  min of meer  

  in minder mate  

  helemaal niet  

  niet van toepassing  
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6.2. Fenomeen corruptie 

Inzake corruptie wilde men maximaal bijdragen tot een geïntegreerde, integrale en resultaat-
gerichte aanpak, met het oog op het optimaal beheersen en doen dalen van het fenomeen. 
De strategische doelstellingen waren:
 – het verbeteren van de beeldvorming en de detectie;
 – het activeren van netwerken;
 – het uitvoeren van buitgerichte recherche en het recupereren van criminele winsten;
 – het uitvoeren van grensoverschrijdende samenwerking;
 – het bijdragen aan preventie en goed bestuur;
 – het bijdragen aan een projectmatige aanpak.

Deze voornoemde strategische objectieven werden in 14 operationele doelstellingen uitgesplitst 
waarvan hiernaast de mate van realisatie wordt weergegeven voor de vier jaren.

Wat de conceptuele aanpak van het fenomeen corruptie betreft, was er in het jaar 2009 een 
probleem voor de gewone fenomeenbeeldvorming en de speci�eke beeldvorming inzake 
ict als middel. Door het vertrek van de aanwezige strategische analist en de vorming van de 
nieuwe aangeworven analist, was echter een verschoningsgrond aanwezig.

Een groter en ernstiger probleem situeert zich evenwel op het niveau van de informatiedoor-
stroming. Zowel de vatting binnen de cdbc als de vatting door de andere eenheden van de 
geïntegreerde politie laten te wensen over: het aantal gevatte modi is heel laag, alsook het 
aantal daders dat aan feiten wordt gelinkt. Dit heeft een negatieve impact op de geïntegreerde 
werking van de politie. 

Verder werd er inzake corruptie geen netwerk georganiseerd in het jaar 2008, net zoals de 
behoeftenbevraging inzake gewenste steun niet werd uitgevoerd. Over het algemeen echter 
kon een zeer positieve score worden voorgelegd, op het probleem van de vatting van de 
informatie in de Algemene Nationale Gegevensbank na. 
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6.3. Fenomeen georganiseerde btw-fraude

Voor het fenomeen van de georganiseerde btw-fraude werden volgende strategische doelstel-
lingen vooropgesteld:
 – het verder uitbouwen van de informatiegestuurde politiezorg;
 – het verder uitbouwen van de internationale samenwerking;
 – het volgen van de meest adequate weg van aanpak;
 – het beperken van de schade en het optreden via buitgerichte aanpak;
 – het voorzien in een onderzoekscapaciteit voor gelijkwaardige dienstverlening;
 – het optimaliseren van het recherchemanagement;
 – het aanpakken van de slapende vennootschappen.

Inzake de btw-fraude zijn twee doelstellingen niet gerealiseerd doorheen de jaren: vooreerst 
de uitbouw van een gelijkwaardige dienstverlening. Dit project beoogde, via het afsluiten 
van service level agreements, het meer groeperen van de uitbouw van expertise in een gespe-
cialiseerd domein, en was eigenlijk gekoppeld aan het idee van de schaalvergroting van de 
arrondissementen van de toenmalige minister van Justitie Jo Vandeurzen. Door de val van 
de regering is dit echter niet gerealiseerd. Een tweede project was de toegang tot een externe 
internationale databank met economische gegevens, waarvoor tot en met 2011 geen budget-
taire middelen werden gevonden. 
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6.4. Fenomeen inkomstenbelastingfraude

Wat het fenomeen van de inkomstenbelastingfraude betreft, werd het maximaal bijdragen 
tot een geïntegreerde, integrale en resultaatgerichte aanpak, met het oog op het optimaal 
beheersen en/of doen dalen van de fraude, vertaald in volgende strategische doelstellingen:
 – het uitbouwen van de beeldvorming en informatiegestuurde politiezorg;
 – het bijdragen aan de oprichting van een ondersteuningscel;
 – het bijdragen tot de minimale gelijkwaardige dienstverlening;
 – het buitgericht aanpakken van criminaliteit en preventief optreden;
 – het optimaliseren van het recherchemanagement;
 – het aanpakken van het misbruik van rechtspersonen.

Deze zes strategische doelstellingen inzake de inkomstenbelastingfraude werden geconcre-
tiseerd in 17 operationele doelstellingen, waarvan 5 betrekking hebben op de conceptuele 
opdrachten. Voornamelijk de vatting van het fenomeen is een probleem, mede doordat er 
nog geen vattings�che is. Dit is mede het gevolg van het feit dat er slechts 1 analist is voor én 
het fenomeen btw-fraude én het fenomeen inkomstenbelastingfraude, daar waar er vroeger 
2 analisten waren. Bij de ‘andere’ opdrachten is voornamelijk de implementatie van de 
software ‘pro�d’ een probleem. De ontwikkeling hiervan gebeurt door de directie dst van 
de Federale politie.

Bovenstaande operationele doelstellingen maken vooral duidelijk dat er geen formele inven-
taris van de steun werd opgemaakt, alhoewel het item wel ter sprake kwam op de netwerkbij-
eenkomsten. Ook blijkt door de werklast in de eigen autonome dossiers weinig ruimte voor 
operationele ondersteuning van de fgp’s.
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6.5. Fenomeen identiteitsfraude

Wat het fenomeen van de identiteitsfraude betreft, werden met het oog op het optimaal beheer-
sen en doen dalen van het fenomeen, volgende strategische doelstellingen vooropgesteld:
 – het sensibiliseren van de eerstelijnscontrole;
 – het sensibiliseren en responsabiliseren van de overheid;
 – het zorgen voor gespecialiseerde ondersteuning;
 – het optimaliseren van de informatiehuishouding;
 – het upgraden van de kwaliteit van de onderzoeken;
 – het voeren van buitgerichte recherche;
 – het bevorderen van de internationale politiesamenwerking.

De subdoelstelling inzake de toepassing van de eu-regelgeving inzake biometrie in het pas-
poort, werd niet gehaald, daar België het laatste land is dat nog geen vingerafdrukken heeft 
verwerkt in de paspoorten terwijl dit nochtans verplicht was door de eu (tegen juni 2010). 
De verschillen in de vier databanken wegwerken door de implementatie van Braingate ii kon 
evenmin worden gerealiseerd door gebrek aan budget. 

De publicaties in het Atrium News waren minder dan oorspronkelijk voorzien.
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6.6. Fenomeen witwassen

Wat het fenomeen witwassen betreft, wil de Federale politie maximaal bijdragen tot een 
integrale, geïntegreerde en resultaatgerichte aanpak. Dit gebeurt met het oog op het optimaal 
beheersen en/of doen dalen van dit veiligheidsfenomeen door, complementair aan de klassieke 
aanpak van de pro�jtgerichte criminaliteit, volgende strategische doelstellingen te realiseren:
 – het onderhouden van het fenomeenbeeld;
 – het in beslag nemen van illegale vermogensvoordelen;
 – het optimaliseren van de informatiegestuurde politiezorg, met aandacht voor de informatie 

uit de cfi-doormeldingen;
 – het aanhouden van de aandacht voor de geldstromen buiten de meldketen;
 – het voorzien van een centrale onderzoekscapaciteit;
 – het verderzetten van de internationale (politie-)samenwerking;
 – het versterken van de rechtshandhavingsketen;
 – het verbeteren van het recherchemanagement.

Deze strategische doelstellingen werden in 16 operationele doelstellingen omgezet.

Een probleem voor het fenomeen witwassen was de realisatie van een publiciteitscampagne 
voor het grote publiek, aangezien er geen (Europees) budget ter beschikking werd gesteld. 

Inzake het traceren van verdachte vermogens, was het overleg met Douane & Accijnzen stil-
gevallen in het jaar 2010. Dit werd eind 2011 terug op de rails gezet. De analyse van cdgefid 
inzake de instroom van geld via lucht-en helihavens kon niet worden gerealiseerd door de 
extra werkdruk van het npvb. De methodologie van het npvb werd trouwens voor de derde 
keer op rij aangepast gedurende het proces van de gegevensverzameling. Daarom was er 
onvoldoende analysecapaciteit beschikbaar.

Wat het softwarepakket Pro�d betreft, werd al een bedrag van € 1,3 miljoen (cijfer eind februari 
2012) uitgegeven, zonder evenwel dat het systeem operationeel is.
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6.7. Fenomeen Informaticacriminaliteit

Wat de aanpak van de ernstige informaticacriminaliteit betreft, wilde de politie de veiligheid in 
cyberspace en op het internet verhogen in het bijzonder door inzake informaticacriminaliteit 
volgende strategische doelstellingen te realiseren:
 – het verbeteren van de beeldvorming;
 – het sensibiliseren en het voeren van preventie;
 – het meewerken aan technische preventie;
 – het aanpakken van dadergroepen;
 – het verder uitbouwen van internationale politiesamenwerking;
 – het buitgericht optreden.

Daarenboven wilde men de opsporingstechnieken naar ict-gebruik door criminelen verbe-
teren. Deze strategische doelstellingen werden in 14 operationele doelstellingen omgezet.

Enkele verklaringen bij rode velden voor de voorgaande beleidsperiode 2008-2011:
 – De documentatie informaticacriminaliteit via een intern platform van fccu verstrekken, 

kon niet meer worden gerealiseerd. De bedoeling was zoveel als mogelijk documenten 
te delen, maar de verantwoordelijke voor het ‘posten’ van de informatie is in 2010 met 
pensioen vertrokken. Er dient echter te worden opgemerkt dat een deel wordt opgevangen 
door het I3s-systeem.

 – De communicatie met het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging (pob) is stilgeval-
len omdat de werkgroep niet meer werd ondersteund door het vbo en er geen speci�eke 
vergaderingen meer werden samengeroepen.

 – Inzake coördinatie is het interne netwerk politie betaalkaartfraude niet meer bij elkaar 
gekomen. Let wel: het externe overleg met de banksector en kredietmaatschappijen vond 
wel vier keer per jaar plaats.
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7.  Coördinatie van de fraude bestrijding in België

Sinds de oprichting van het ‘College voor de strijd tegen de �scale en sociale fraude’ (kb 29 
april 2008) wordt de Federale politie hierin vertegenwoordigd door de directeur djf. Tot aan 
de eedaÐegging van de nieuwe federale regering op 6 december 2011, stond dit ‘College frau-
debestrijding’ onder het voorzitterschap van de heer Carl Devlies, in de uittredende regering 
Leterme ii. De voorzittershamer werd nadien doorgegeven aan de huidige Staatssecretaris 
voor de Bestrijding van de sociale en de �scale fraude, de heer John Crombez.

Ook tijdens het kalenderjaar 
2011 heeft de Directie economi-
sche en �nanciële criminaliteit 
zich gemanifesteerd als een 
actieve en loyale partner bin-
nen dit ‘College fraudebestrij-
ding’, niet alleen ten aanzien 
van beide regeringsverant-
woordelijken, maar ook tegen-
over de andere administraties 
vertegenwoordigd binnen dit 
coördinatieorgaan.

Concreet werd blijvend uit-
voering gegeven aan de verwe-
zenlijking van de actieplannen 
fraudebestrijding die de voor-
bije werkjaren werden opge-

start, maar de directie djf heeft vooral een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
en reeds gedeeltelijke uitvoering van de zogenaamde ‘Bouwstenen voor de fraudebestrijding 
tijdens de volgende legislatuur’. Zij vertegenwoordigde dan ook de Federale politie op het 
ogenblik dat deze visietekst vanuit het ‘College’ door de heer Staatssecretaris oÏcieel werd 
overhandigd en toegelicht aan de toenmalige Formateur de heer Elio Di Rupo, thans Premier 
van de nieuwe federale regering.

Door de langdurige regeringsvorming werd de realisatie van deze nota al aangevat tijdens de 
periode van lopende zaken. Toen het hoofdstuk ‘Una Via’ in de schoot van het ‘College’ werd 
aangesneden door de oprichting van een werkgroep, heeft de Staatssecretaris de directeur djf 
aangezocht om hiervan deel uit te maken als expert namens de politie. Samen met de hoofd-
coördinator van het expertisenetwerk ‘Eco�n�sc’ binnen het College van Procureurs-generaal 
die de werkzaamheden heeft geleid, de magistraat-coördinator van ditzelfde College bij de 
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de administrateur-generaal van de Bijzondere 
Belastingsinspectie, werd baanbrekend werk verricht.

Het eindverslag van deze intensieve werkzaamheden tot het uitwerken van een ‘Una Via’-regel 
die moet leiden tot een meer eÏciënte strijd tegen de ernstige en georganiseerde �scale fraude, 
werd goedgekeurd door het voltallige ‘College’ en vervolgens voorgelegd aan het Parlement. 
De directie djf maakte steeds deel uit van de delegatie vanuit het ‘College’ die het ontwerp 
bij herhaling heeft toegelicht op de Gemeenschappelijke vergadering van de Commissie voor 
de Financiën en de Begroting en de Commissie voor de Justitie van het Parlement.

Dit initiatief van de vorige Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding geeft 
uitvoering aan een aanbeveling van de Parlementaire onderzoekscommissie naar de grote 
�scale fraudedossiers. De nieuwe Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de 

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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�scale fraude waakt thans over de invoering van dit ‘Una Via’-principe bij de aanpak van 
ernstige en georganiseerde �scale fraude in overleg met �scus, parket en politie.

In het kader van de continuïteit van de fraudebestrijding doorheen de beide regeerperioden 
en de voortzetting van de werkzaamheden van het ‘College voor de strijd tegen de �scale en 
sociale fraude’, heeft de Directie economische en �nanciële criminaliteit na de totstandko-
ming van de nieuwe regering, niet geaarzeld om op eigen initiatief input te geven voor het 
nieuwe actieplan fraudebestrijding 2012-2013 dat toen werd aangekondigd. Dit getuigt van 
onze voortdurende zoektocht naar mogelijkheden en opportuniteiten voor een doorgedreven 
samenwerking en partnerschap, zodat alle schakels van de veiligheidsketen zo goed als moge-
lijk op elkaar worden afgestemd met het oog op een zo optimaal mogelijk gecoördineerde 
en geïntegreerde fraudebestrijding. Het is een concrete invulling van het prestatiekenmerk 
‘Meerwaarde biedend’ van de identiteit van de Federale gerechtelijke politie.
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8. Internationale werking

8.1. Het Europees project enfast – European Network Fugitive Active Search Teams 
– ‘A Work in Progress’

Op 9 en 10 september 2010 werd in Brussel, onder impuls van het Belgische fast, een eerste 
enfast-conferentie gehouden in het kader van het Europees voorzitterschap van België. Tijdens 
deze conferentie, waaraan 24 nationale fugitive teams van de Europese Unie hebben deelge-
nomen, werd een Europees netwerk van nationale fugitive teams opgericht, genaamd enfast.

De aanpak van het opsporen van veroordeelde voortvluchtigen wint de laatste jaren meer en 
meer aan belang in het kader van de strafrechtelijke ketenwerking. Inderdaad, het terugvin-
den van veroordeelde personen is het sluitstuk van de inspanningen die politie en parket 
leverden tijdens het onderzoek enerzijds, en van het werk van de rechter die de verdachte 
heeft veroordeeld anderzijds.

Het is de bedoeling om dit enfast-netwerk de�nitief in te bedden in het operationeel inter-
nationaal politielandschap en zodoende de operaties tussen de nationale fugitive teams te 
coördineren.
In 2011 konden 47 internationale voortvluchtigen worden aangehouden dankzij het 24/7 
beschikbare enfast-netwerk.
enfast zal verder informatie en good practices uitwisselen om de werkmethodes te verbeteren 
met het oog op een eÏciëntere uitvoering van de Europese aanhoudingsmandaten.

Het enfast-netwerk heeft in 2011 opnieuw 2 succesvolle conferenties georganiseerd, één 
in Warschau en één in Boedapest. Dankzij de goede internationale contacten werden deze 
ingericht door Polen en Hongarije op het moment dat zij het voorzitterschap waarnamen 
van de Raad van de Europese Unie.

In 2011 werd ook een subsidie aangevraagd bij deze Raad, meer bepaald voor een zogenaamde 
isec-�nanciering. Een bedrag van circa 220 000 € werd toegekend en zal worden gebruikt 
om de werking van het enfast verder structureel uit te bouwen.

In de komende 24 maanden zullen twee congressen worden georganiseerd. Ter voorbereiding 
en omkadering hiervan zullen meerdere core group vergaderingen worden belegd. De core 
group is samengesteld uit vertegenwoordigers van België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, 
Spanje, Zweden, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. Er zal worden gewerkt aan onder 
andere de opmaak van een methodologie voor een most wanted list, het uitwerken van de 
communicatiestrategie, de uitbouw van een eigen website, de uitbouw van een platform voor 
expertise-uitwisseling en opleiding, en dit allemaal met de steun van Europol.

(Bron : www.police.hu)
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Inmiddels werd de enfast-aanvraag door de Europese Commissie opgenomen in de lijst van 
projecten die ze wenst te subsidiëren. Deze fondsen zijn in september 2012 beschikbaar. 
Mede gelet op het feit dat Denemarken, als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, 
geen enfast-conferentie zou organiseren, werd eind 2011 gezocht naar alternatieven voor het 
eerste semester van 2012. Europol toonde zich bereid om het enfast project te ondersteunen 
en in april 2012 zal fast samen met Europol een enfast-conferentie organiseren in de nieuwe 
Europol-gebouwen in Den Haag.
Het enfast-netwerk is een mooi voorbeeld van hoe Europese politiediensten door een nauwe 
samenwerking naar elkaar toegroeien.

8.2. Het internationale netwerk amon 

In 2010 werden de werkzaamheden aangevat voor de 
oprichting van een netwerk inzake witwassen. De voor-
bereiding en in plaatsstelling van het netwerk werden 
begeleid door een ‘steering group’ (stuurgroep), waarvan 
België, Spanje, Tsjechië en Frankrijk deel uitmaakten. 
Het netwerk amon staat voor Anti-Money Laundering 
Operational Network en heeft als doel (naar analogie met 
carin) experts in witwasonderzoeken (vooral binnen 
Europa) op een informele manier met elkaar in contact te 
brengen om zo de doeltre�endheid van de inspanningen 
van de leden in de strijd tegen het witwassen van geld 
te versterken. Het beoogt meer bepaald op een doeltref-
fende manier operationele informatie en expertise uit te 
wisselen en dit om op een eÏciënte manier georganiseerde witwaspraktijken te detecteren, 
te onderzoeken, te ontmantelen en te vervolgen.

Deelname aan de amon netwerkgroep betekent onder andere dat:
 – leden een informeel netwerk van bestaande ‘law enforcement Money laundering investigation 

units’ vormen om de samenwerking tussen eenheden en de e�ectiviteit van de transnati-
onale witwasonderzoeken te versterken;

 – leden ‘good practices’, expertise en kennis uitwisselen om amon als Europees ‘center of 
excellence’ betre�ende het witwassen te vestigen;

 – leden steun leveren en de werking van awf sustrans bevorderen; 
 – leden gebruik maken van bestaande kanalen om de informatie-uitwisseling te verbeteren; 
 – leden elkaar zullen inlichten over de bestaande wetgeving op het gebied van witwassen;
 – leden amon ondersteunen als adviesorgaan ten voordele van overheidsinstanties. 

De werkzaamheden in 2011 hebben geleid tot de internationale conferentie in Praag van 25 
tot 27 januari 2012, waarop het amon-netwerk oÏcieel werd opgericht.
Er werd beslist een jaarlijks wisselend voorzitterschap te voorzien en een permanent secre-
tariaat bij Europol. Na Tsjechië (Praag) zullen Spanje en België de volgende voorzitters zijn. 
Jaarlijks wordt voor alle contactpersonen van het netwerk een conferentie georganiseerd. 

8.3. Cybercrime als Europese prioriteit

Cybercrime werd door de Europese Unie aangeduid als één van de acht prioritaire crimina-
liteitsgebieden en wordt als volgt geformuleerd: ‘De strijd aangaan tegen cybercrime en het 
criminele misbruik van het internet door georganiseerde criminele groepen’.
Onder toezicht van cosi (Standing Committee on Internal Security, orgaan van de Raad van de 
Europese Unie) gingen verschillende werkgroepen aan de slag. De daaruit voortvloeiende 
actieplannen resulteerden in één Operationeel Actieplan met strategische doelstellingen voor 
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de periode 2012-2013 dat door cosi werd bekrachtigd. 
Het bestaande cospol-project circamp dat de strijd voert tegen kindermisbruik op het internet 
werd in dit Operationeel Actieplan geïntegreerd.
België, als voorzitter van de euctf (European Union Cybercrime Task Force), heeft meegewerkt 
aan de ontwikkeling van zowel de strategische als de operationele doelstellingen. Deze task 
force bestaat uit hoofden van de nationale high tech crime units van de verschillende eu-landen.
De Belgische deelname aan dit Operationeel Actieplan zal er vooral in bestaan om samen 
met Nederland een strategie te ontwikkelen om botnets en malware buiten werking te stellen. 

8.4. Good practice study – Specialised cybercrime units

In juni 2011 stuurde de Raad van Europa, met de steun van de euctf, een vragenlijst uit naar 
cybercrime units in Europa en andere regio’s van de wereld over de organisatie en werking 
van hun unit. De antwoorden werden geanalyseerd en een rapport hierover werd voorbereid 
door de Roemeense Cybercrime Unit en de Belgische fccu.
Na bespreking en aanpassing van het ontwerprapport op de regionale workshop over gespecia-
liseerde cybercrime units in Budva, Montenegro, werd het rapport in november 2011 voorgesteld 
op de Octopusconferentie in Straatsburg, Frankrijk.
Het ‘goede praktijken’-document is bedoeld om overheden te helpen bij het oprichten of 
verder versterken van hun cybercrime unit als sleutelelement in de strijd tegen cybercrime. De 
studie bespreekt onder andere wat de doelstelling kan zijn van gespecialiseerde eenheden, 
welke types er bestaan, hun institutionele opzet en organisatie, hun functies en verantwoor-
delijkheden. Bovendien wordt ook samengevat hoe men in acht stappen kan komen tot de 
oprichting van een gespecialiseerde cybercrime unit.
De studie kan op de website van de Raad van Europa worden gedownload. 

8.5. Evaluatie uncac

Op de ‘United Nations Convention Against Corruption’ (uncac, goedgekeurd door resolutie 
58/4 van 30 oktober 2003) hebben de deelnemende lidstaten zich verbonden om enerzijds, 

deel te nemen aan een evaluatieproces betre� ende de 
implementatie van de tekst in de nationale wetgeving van 
iedere deelnemende lidstaat (het ‘Review Mechanism’) en 
anderzijds, om in dit kader zelf door andere deelnemende 
lidstaten te worden geëvalueerd. Het is de bedoeling dat 
iedere Staat zich laat evalueren door twee andere Staten over 
de wijze waarop de in de tekst van de Conventie vermelde 
verplichtingen en aanbevelingen in zijn wetgeving werd 
opgenomen. 

In 2010, toen de eerste ‘reviewing’ cyclus van uncac van 
start ging (een evaluatiecyclus neemt 5 jaar in beslag, een volledige audit omvat twee cycli), 
werden België en Litouwen aangewezen om Spanje te evalueren 
betre� ende de toepassing van hoofdstukken 3 (‘Criminalization 
and Law enforcement’) en 4 (‘International Cooperation’) van de 
Conventie. 

Binnen de fod Justitie (ambtenaren en magistraten) en de 
Federale politie, in het bijzonder djf/cdbc, werden Belgische 
nationale deskundigen aangesteld. Er werd tussen de unodc 
(United Nations O  ̧ ce on Drugs and Crime), Spanje, Litouwen 
en België overeengekomen dat de toepassing van hoofdstuk 3 
zou worden bestudeerd door België, terwijl Litouwen zich zou 
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toeleggen op hoofdstuk 4. Met dit voor ogen, werd voor 
de evaluerende landen een opleiding georganiseerd op de 
zetel van unodc in Wenen om kennis te kunnen vergaren 
over de methodologie van het ‘Review Mechanism’.

Spanje is zo overgegaan tot een ‘self-assessment’ met betrek-
king tot de aanbevelingen en verplichtingen van de uncac. 
Zodra deze evaluatie werd beëindigd (maart 2011), werd 
deze bezorgd aan de nationale Belgische en Litouwse 
contactpunten. Het ‘Review Mechanism’ is in twee fasen 

verlopen: eerst een analyse van de verstrekte antwoorden op de ‘self-assessment’ ten aanzien 
van de Spaanse wetteksten en die van de Conventie (fase ‘desk review’); de werkzaamheden 
vonden plaats in België en werden verdeeld onder de nationale deskundigen. Vervolgens, 
werd in een tweede fase, de ‘desk review’ vervolledigd met een ‘country visit’ in Madrid om 
klaarheid te brengen in de resterende grijze zones en om de actoren te ontmoeten die betrok-
ken zijn in de strijd tegen corruptie (Ministerie van Jusitie, nationale politie, Guardia Civil, 
buitenlandse zaken).

Over de audit werd een voorlopig verslag opgesteld (‘draft report and executive summaries’) 
in het Engels dat werd vertaald in het Spaans. Het secretariaat van de Conventie heeft niet 
alleen een waardevolle rol gespeeld voor wat de methodologische ondersteuning betreft, maar 
ook in de informatie-uitwisseling tussen de deelnemende Staten. Het is belangrijk om te 
benadrukken dat het verslag door Spanje diende te worden goedgekeurd. Tot slot, het team 
België/Litouwen was het enige dat binnen de opgelegde termijn de audit heeft uitgevoerd 
en het verslag heeft opgesteld. Wat het Belgische deel betreft, dat ongeveer 250 pagina’s van 
het eindverslag beslaat, werd het werk verricht door een persoon van de fod Justitie en 2 
commissarissen van djf/cdbc.
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DEEL 3 — FENOMENEN

1. Fenomeen witwassen

Poen scheppen en zich verrijken is ongetwijfeld het ultieme doel nagestreefd door de grote 
meerderheid van daders. De Federale gerechtelijke politie en cdgefid, in het bijzonder, leg-
gen de nadruk op de opsporing en de recuperatie, met andere woorden de inbeslagneming 
met het oog op de verbeurdverklaring van illegaal verworven vermogensvoordelen. Dit is wat 
men noemt het buitgericht rechercheren. 

Een witwasonderzoek is één mogelijkheid 
om dit �nanciële luik van de criminaliteit 
te onderzoeken. Bij deze zogenaamde 
inductieve benadering is het uitgangs-
punt een vermoedelijk verdachte �nan-
ciële transactie, waarbij vervolgens wordt 
gezocht naar een onderliggend misdrijf. 
Het misdrijf van witwassen beoogt het 
beheren, omzetten, overdragen, verber-
gen, verdoezelen en wijzigen van opbrengsten uit criminele activiteiten en/of het verhullen 
van de illegale oorsprong van de vermogensvoordelen.

Een andere mogelijkheid tot buitgericht rechercheren is via een vermogensonderzoek. Dit 
wordt de deductieve benadering genoemd, waarbij men uitgaat van de ontdekking van een 
misdrijf dat heeft geleid tot een illegaal vermogen. In een vermogensonderzoek wordt gepro-
beerd om de vermogensvoordelen verkregen door het basismisdrijf te schatten, op te sporen, 
in beslag te nemen en in �ne verbeurd te verklaren. Deze laatste mogelijkheid veronderstelt 
een verhoogde samenwerking met de andere onderzoeksdiensten belast met verschillende 
fenomenen. 

Voor het beeld van dit fenomeen onthouden wij dat het Internationaal Monetair Fonds meent 
dat de gecumuleerde winsten uit illegale activiteiten 2 à 5% van het bruto binnenlands product 
van de hele wereld bedraagt. Wanneer dit wordt omgezet naar het Belgisch bruto binnenlands 
product, betekent dit dat voor het jaar 2010 in ons land tussen de 6,9 à 17,4 miljard euro aan 
geld van vermoedelijk criminele oorsprong in omloop was. 

Wanneer wij de politieactiviteiten beschouwen, stellen wij vast dat de geïntegreerde politie 
sinds 2006 jaarlijks tussen de 600 en 700 aanvankelijke processen-verbaal (of pv’s die voor 
de ang als dusdanig worden beschouwd) registreert die betrekking hebben op een misdrijf 
witwassen. In 2011 stijgt dit tot 722. Het merendeel van deze processen-verbaal stellen trans-
acties vast die vanuit de grote agglomeraties werden verricht, voornamelijk vanuit Brussel 
en Antwerpen. Ieder jaar wordt meer dan één derde van de witwasfeiten in België gepleegd 
in deze twee arrondissementen.

De werking van cfi past volledig in de integrale aanpak van de illegaal verkregen vermo-
gensvoordelen; haar optreden maakt onder meer het preventieve luik uit van het arsenaal 
van maatregelen dat door de Belgische wetgever in plaats is gesteld in de strijd tegen de wit-
waspraktijken. Door de melding van verdachte transacties door de �nanciële dienstverleners 
(zoals de banken) wordt vermeden dat witwassers het bankwezen en de �nanciële systemen 
misbruiken om vuil geld wit te wassen. De Federale politie verleent verder steun aan het 
preventiewerk van de cfi door verbindingsoÏcieren ter beschikking te stellen.
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Het meldsysteem van verdachte transacties aan de cfi heeft terdege zijn eÏciëntie bewezen en 
wordt door steeds meer misdadigers als doeltre�end ervaren. Deze feitelijke situatie gekoppeld 
aan de recente mondiale �nanciële crisis (‘subprimes’-crisis en crisis omtrent staatsschulden) 
en de wisselvalligheden van de banksector hebben als gevolg dat criminelen geneigd zijn om 
zich te beroepen op contrastrategieën die erin bestaan om hun crimineel vermogen fysiek 
in contanten over te maken. Het probleem van het vervoer van contant geld wordt eveneens 
aangekaart in een Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle 
van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. Met deze wetenschap in het ach-
terhoofd gaat de Federale politie verder met de ontwikkeling van het ‘Cash Watch’-project.
Steunend op de opgebouwde expertise op het vlak van witwassen van cash, werden verschil-
lende sensibiliserings- en informatiesessies georganiseerd voor andere diensten van de 
geïntegreerde politie. Op een meer operationeel vlak, hebben wij ondersteuning georgani-
seerd en steun verleend bij verschillende operaties, samen met politiediensten en externen, 
waaronder de douane, met het oog op de interceptie van geldkoeriers. Het doel hierbij is 
telkens om vlug en eÏciënt cash geld dat wordt vervoerd, in beslag te nemen met het oog 
op verbeurdverklaring. Het is geen uitzondering meer om bij controles inbeslagnames van  
100 000 euro in cash te verrichten. 

Het internationale aspect van deze proble-
matiek werd niet over het hoofd gezien. Als 
voorbeeld, de Belgische Federale politie werkt 
nauw samen met Frankrijk betre�ende de 
uitwisseling van informatie met betrekking 
tot het geldvervoer van contanten in Frankrijk 
door Belgen. 
Ook heeft de Federale politie op het vlak van de 
problematiek van het geldvervoer in contanten 
het bevoorrechte partnerschap met de Douane-
diensten bevoegd in deze materie uitgebouwd.

Nieuwe betaaltechnologieën en de ontwikkeling van verscheiden digitale betaalmiddelen 
openen nieuwe mogelijkheden om crimineel geld wit te wassen. De cel ‘New Tech’ van cdgefid 
heeft haar werkzaamheden voortgezet om deze nieuwe dreiging in de kiem te smoren. De cel 
heeft in 2011 verder gerechtelijke dossiers behandeld waarin nieuwe modi operandi werden 
ontdekt die verband houden met de recente ontwikkelingen. Buiten het resultaat dat kan 
worden geboekt op het vlak van veroordelingen, wordt tevens beoogd om de expertise van 
cdgefid in deze materie verder uit te bouwen. In 2011 heeft Eurojust trouwens de door deze 
cel uitgewerkte geïntegreerde en integrale aanpak, waarbij technische ict-aspecten (fccu) 
en �nanciële- en witwasaspecten (cdgefid) werden samengebracht, erkend als ‘good practice’. 

De politie beschikt bovendien over verbindingsoÏcieren bij het Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (coiv). De twee verbindingsoÏcieren bij het 
coiv dragen bij tot de ontwikkeling van het netwerk van de Asset Recovery O¸ces (aro) en 
zijn actief in de internationale samenwerking via het netwerk carin. Het coiv is bovendien 
het Belgische contactpunt voor deze twee netwerken. Deze investering heeft zich in 2011 
vertaald in de behandeling van 236 dossiers (72 binnenkomende verzoeken en 164 vragen 
naar het buitenland). 

Wat de internationale aspecten van witwassen betreft, heeft de Belgische Federale politie, 
onder meer, actief meegewerkt in de oprichting van het amon-netwerk (Anti-Money laundering 
Operational Network). Ook in een internationaal kader, is djf actief in een bijzondere bilaterale 
samenwerking met de buurlanden Frankrijk en Nederland. Ter illustratie, de billaterale uitwis-
selingen met Frankrijk en Nederland hadden in 2011 betrekking op respectievelijk 37 en 36 
dossiers, waarbij ieder dossier een belangrijk aantal entiteiten betrof, zowel ‘natuurlijke’- als 
‘rechtspersonen’. 

 

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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Tot slot dient te worden toegevoegd dat 2011 de afronding van een beleidscyclus was. In het 
nvp 2012-2015 wordt witwassen niet langer beschouwd als prioritair fenomeen als dusdanig, 
maar zal het een transversaal aandachtspunt worden doorheen alle andere fenomenen die 
een prioriteitsstatus hebben gekregen. 

2. Fenomeen georganiseerde btw-fraude

Georganiseerde btw-fraude is het verkrijgen van wederrechtelijke vermogensvoordelen door 
een (criminele) organisatie, bestaande uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen die in 
onderling overleg de aan de Staat verschuldigde Belasting over de Toegevoegde Waarde niet 
afdragen en/of een bij de Staat onrechtmatig opgebouwd btw-tegoed terugvorderen door 
gebruik te maken van vervalsingen en/of het niet naleven van voorschriften inzake deze 
belasting en dit naar aanleiding van het in internationale context verhandelen van goederen 
en/of diensten (voor zover de fraude niet uitsluitend op documenten is gebaseerd).

De georganiseerde btw-fraude behoort tot het prioritaire veiligheidsfenomeen ‘ernstige econo-
misch-�nanciële criminaliteit’ (nvp 2008-2011) waarvoor een programmadossier werd uitge-
werkt. Het fenomeen wordt, samen met de partners van de directie djf, op een geïntegreerde 
en integrale manier aangepakt. De gemengde ocs-cel of ondersteuningscel btw-fraude zal de 
fraude zo snel mogelijk opsporen door data mining op de (maandelijkse of driemaandelijkse) 
btw-aangiften in uitvoering van het protocol tussen de diverse rechtshandhavingsdiensten. 
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de ontdekte fraude sinds het ontstaan van de 
ondersteuningscel. De schade voor 2011 bedraagt 27,9 miljoen euro. Dankzij de voortdurende 
inspanningen van zowel �scus als politie werd de schade van de georganiseerde btw-fraude 
voor de laatste 10 jaren beperkt tot 914,4 miljoen euro. In de hypothese dat de fraude con-
stant zou zijn gebleven (sinds 2001) en de vernieuwende aanpak van de gemengde onder-
steuningscel in 2001 niet in plaats zou zijn gesteld, zou de Belgische schatkist de laatste 10 
jaren bijkomend 10 miljard euro hebben verloren. Een deel van de fraude is in die periode 
verschoven naar andere landen. Enkele landen hebben de voorbije jaren of maanden zeer 
doortastende maatregelen genomen, waardoor een risico bestaat dat ook België in de nabije 
toekomst opnieuw meer zal worden getro�en.

Eens de fraude gedetecteerd, wordt het onderzoek ofwel door de fod Financiën gevoerd (in 
circa 2/3 van de gevallen) ofwel naar het openbaar ministerie doorverwezen voor onderzoek 
door de politiediensten (ongeveer 1/3 van de gevallen). Daarnaast onderzoeken de politie-
diensten ook ambtshalve ontdekte gevallen van (georganiseerde) btw-fraude. Deze laatste 
kunnen evenwel slaan op eenvoudige btw-fraude (leveren van goederen en diensten zonder 
de verschuldigde belasting te betalen). 
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In het jaar 2011 werd een fenomeenanalyse over de werkjaren 2008-2010 opgesteld. De meeste 
dossiers zijn verbonden aan het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
onderstaande gra�ek geeft het aantal aanvankelijke processen-verbaal weer voor de periode 
2008-2011.¹

De politie en het openbaar ministerie garanderen een snelle aanpak van de dossiers georga-
niseerde btw-fraude. De sleutel tot succes is het voordeelontnemend rechercheren, waarbij de 
wederrechtelijke vermogensvoordelen zo snel mogelijk in beslag worden genomen met het 
oog op verbeurdverklaring door de strafrechter die zich over de zaak zal uitspreken. Sinds de 
wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (b.s., 6 mei 2011) kan het openbaar minis-
terie de verdachte echter verzoeken een geldsom te storten aan de Federale Overheidsdienst 
Financiën met het oog op het verval van de strafvordering (in de volksmond de ‘minnelijke 
schikking’ genoemd). Een van de voorwaarden is dat de burgerlijke partij (in de hypothese 
van de georganiseerde btw-fraude is dit de Staat) is vergoed.

Wat de georganiseerde btw-fraude betreft, zorgde de cdgefid in het kader van het program-
madossier ervoor dat nieuwe modi operandi en tendensen in het netwerk dat de diverse 
arrondissementele directies (fgp) samenbrengt, werden uitgewisseld. Een probleem blijft 
evenwel de registratie in de databank van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus. Ondanks de hiertoe opgestelde vattings�che, ontbreekt in de ang nog steeds  
essentiële informatie over het al dan niet georganiseerde karakter van de btw-fraude. Dit 
hypothekeert de kwaliteit van de beeldvorming. Doordat het fenomeen zo technisch en 
speci�ek is, zal dit evenwel ook in de toekomst een aandachtspunt blijven.

3. Fenomeen corruptie 

Omkoping is een vorm van ‘machtsmisbruik’ voor persoonlijk gewin, ongeacht het feit of 
het gaat om publieke, dan wel private omkoping. De omkoping heeft inderdaad betrekking 
op een beslissing of een gestelde handeling die niet past binnen het gebruikelijke kader 
van de functie-uitoefening. In ruime zin omvat het fenomeen ‘corruptie’ ook de misdrijven 
knevelarij, belangenneming en verduistering gepleegd door een ambtenaar, omwille van de 
nauwe band tussen deze verschillende misdrijven. 

1   Aanvankelijke processen-verbaal werden toegewezen aan een werkjaar op basis van het jaar van het proces-ver-
baal, zoals het in het notitienummer is opgenomen.
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Hoeveel initiële pv’s betreffende openbare omkoping werden in 2011 door de Belgische politie opgesteld?

102
Om de Belgische samenleving te behoeden voor dit soort misdrijven, is het noodzakelijk om het 

fenomeen in al zijn aspecten te beschouwen. Naast het voeren van onderzoeken, legt cdbc zich 

bijgevolg ook toe op de studie van het fenomeen. Dit met het oog om vervolgens aan de geïntegreerde 

politie de best mogelijke strategische keuzes ter bestrijding van dit fenomeen te kunnen aanbieden.

Omkopingsdossiers vragen een gespecialiseerde knowhow en een grote deskundigheid in 
deze bijzondere materie en worden daarom vaak toevertrouwd aan de Centrale Dienst voor 
de Bestrijding van de Corruptie. 

Hoeveel dossiers van publieke omkoping werden in 2011 bij cdbc geopend of behandeld?

73  
(kan nog veranderen want extractie ang gedaan voor eind vatting jaar 2011)

De strijd tegen corruptie wordt gevoerd met verschillende partners. Onder de externe partners zijn 

begrepen het College van Procureurs-generaal en zijn anticorruptienetwerk, Transparency International 

en de politiediensten van vele landen voor de gevallen waarin de daders van de corruptie buiten 

België verblijven.

De interne partners zijn de fgp’s van de 27 gerechtelijke arrondissementen aan wie cdbc steun 

verleent in complexe dossiers en de verschillende centrale diensten, als cdgefid of fccu die, 

naargelang het dossier, zich laten bijstaan door cdbc of bijstand verlenen aan cdbc.

Ieder jaar wordt een nieuwe strategische analyse ‘corruptie’ geschreven. Corruptie is een 
criminaliteitsfenomeen met voornamelijk onrechtstreekse gevolgen die moeilijk meetbaar 
zijn. Het grootste gevaar schuilt niet in de corruptiesommen, maar wel in de schade die 
wordt toegebracht aan de rechtsstaat, aan het rechtssysteem en aan het vertrouwen van de 
burger in de instellingen van zijn land dat wordt ondermijnd. Dit laatste is een geniepige en 
veel grotere bedreiging. 

Het is bovendien een harde klus om de meerkost voor de samenleving te berekenen die cor-
ruptie met zich meebrengt en die het gevolg is van een geslaagde omkoping. Zo kan het op 
een onrechtmatige wijze verkrijgen van een verblijfsvergunning of visa schade veroorzaken 
indien deze op onrechtmatige wijze wordt verkregen door een persoon ter kwader trouw (bv. 
met het oog op het plegen van een aanslag). En zo leidt het niet melden van een fraudeur 
door de belastinginspecteur tot schade op verschillende niveaus; de Staat loopt geld mis en 
de verminderde inkomsten van de Staat zullen bijgevolg op termijn een weerslag hebben op 
de tewerkstelling, de gezondheid en de scholing. 

Wat is de schade ten gevolge van corruptie voor de Europese Unie ?

120 miljard euro per jaar! 
(Volgens de schattingen van de Europese Unie wat het nadeel betreft dat door corruptie wordt toegebracht aan de lidstaten.)

Corruptie is een misdrijf met verregaande gevolgen die moeilijk kunnen worden omgezet in cijfers. 

Dit dient in het achterhoofd te worden gehouden, wil men de dreiging van corruptie correct inschat-

ten en niet onderschatten. Het is bovendien moeilijk om dit fenomeen te voorkomen omwille van 

de diversiteit van de – weinig gekende – profielen van een omkoper en omgekochte. Corruptie 

manifesteert zich op alle machtsvlakken, ook bij ambtenaren op alle niveaus, voor zover zij een 

functie bekleden die de gewenste illegale handeling mogelijk maakt.
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Wat is de schade ten gevolge van corruptie voor de Belgische staat?

Meerdere honderden miljoenen euro per jaar…
minstens! 

Sommige schattingen spreken van 2 miljard euro.

Corruptie is een prioriteit voor de Europese Unie. Op 15 september 2011, heeft het Europese parlement 

trouwens de resolutie ‘Closing the gap between anti-corruption law and reality’ goedgekeurd met 11 

onthoudingen, 3 stemmen tegen en 553 stemmen voor. Minder dan twee weken later, meer bepaald 

op 28 september, heeft de Europese commissie de beslissing genomen om een groep op te richten 

van anticorruptiedeskundigen. Het mandaat van deze groep loopt over een periode van acht jaar.

4. Fenomeen fraude ten nadele van de Europese Unie 

De fraude ten nadele van de Europese Unie omvat vele 
facetten en neemt vele vormen aan, wat de strijd tegen 
dit soort fraude des te moeilijker maakt. Deze fraudes 
spelen zich af in een internationale context en belangen 
onderdanen aan van landen die soms erg uiteenlopende 
wetten hebben. Bovendien worden de uit te voeren onder-
zoeken bemoeilijkt door de complexiteit van de speci�eke 
Europese regelgeving. 

Elke procedure met betrekking tot dergelijke feiten begint 
met een administratief onderzoek. Fraudes die binnen het 
nationale kader worden gepleegd, kunnen verschillende 

instellingen die partners zijn, aanbelangen. Op het vlak van fraudes bij landbouwsubsidies, 
kan en voert het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (birb)² – een door de Europese Unie 
oÏcieel erkend betaalorgaan inzake landbouwsubsidies – administratieve onderzoeken uit in 
de strijd tegen de frauduleuze verkrijging van subsidies. Voor andere gevallen kunnen andere 
instellingen in aanmerking komen, zoals olaf, die strijdt tegen fraudes ten nadele van de Euro-
pese Unie binnen de Europese instellingen zelf. In 2010, waren 500 dossiers in onderzoek bij 
olaf. Bij het ter perse gaan van dit verslag, waren de resultaten voor 2011 nog niet beschikbaar.

olaf beschikt niet over strafrechtelijke bevoegdheden en het merendeel van de administratieve 
onderzoeken leiden niet tot een strafrechtelijk dossier. Voor die gevallen waar een gerechtelijk 
gevolg is vereist naar aanleiding van een administratief onderzoek, doet olaf regelmatig beroep 
op de cdbc. Het gaat hierbij om zeer complexe dossiers, die betrekking hebben op een zeer 
speci�eke wetgeving en die ervaren en gespecialiseerde rechercheurs vergen. Hoewel hun 
aantal relatief laag ligt (16 in de loop van 2011), vragen deze onderzoeken vaak een belangrijke 
investering, niet alleen wat werkuren betreft (2 van deze dossiers hebben al 3 000 uren over-
schreden) maar ook op het vlak van tijd daar deze onderzoeken verschillende jaren kunnen 
beslaan door onder meer de noodzaak aan internationale rogatoire opdrachten, de coördinatie 
met andere recherchediensten in het buitenland en het overleg met betrokken magistraten.

Hoewel dit fenomeen berust op dezelfde basis als corruptie en fraude bij overheidsopdrachten, 
is de schaal waarop dit plaatsvindt geheel anders. De Europese Unie is een grote leverancier 
van openbare aanbestedingen en subsidies doorheen gans Europa en is tevens een grote 
bron van verordeningen en richtlijnen. Dit maakt dat zij een uitgelezen keuzeobject is voor 
allerhande fraudeurs en omkopers. Het dient gezegd dat de djf/cdbc slechts sinds 2010 de 
fraude ten nadele van de Europese Unie als fenomeen beschouwt en bestudeert. De strategi-
sche politiedeskundigheid op dit vlak is bijgevolg nog in volle ontwikkeling. 

2   nb Deze instelling zou in de komende jaren worden geregionaliseerd. 
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De impact van de fraude ten nadele van de Europese Unie is vergelijkbaar met deze van cor-
ruptie en fraude bij overheidsopdrachten, mits men in acht neemt dat de bedragen die hiermee 
zijn gemoeid vaak erg hoog liggen en dat het geleden nadeel zich op Europees, in plaats van op 
nationaal vlak doet voelen. Bovendien ondermijnen deze fraudes sterk de geloofwaardigheid 
van de Europese Unie en het vertrouwen in haar instellingen en engagement ten opzichte 
van de Europese bevolking en haar buitenlandse partners, wat des te meer problematisch 
wordt in een klimaat van wereldwijde economische crisis. 

5. Fenomeen betaalkaartfraude 

Een letterlijke de�nitie van ‘betaalkaartfraude’ is in de wetgeving of 
literatuur niet terug te vinden. De strafbepaling is vervat in de wet 
van 28 november 2000 betre�ende informaticacriminaliteit. Het 
fenomeen kan als volgt worden omschreven: ‘Betaalkaartfraude is 
een vermogensdelict waarbij reëel of virtueel gebruik wordt gemaakt 
van de gegevens van een ontvreemde of gekopieerde kaart (bankkaart, 
kredietkaart, debetkaart, tankkaart, smartkaart,…), alsook misbruik 
van andere �nanciële toepassingen.’

Het fenomeen heeft een grote impact op onze samenleving omdat 
het vertrouwen van de �nanciële betaalmiddelen in vraag wordt 
gesteld. Drie belangrijke vormen van betaalkaartfraude zijn ‘skim-
ming’, ‘shouldersur�ng’ en ‘hacking’.

‘Skimming’ is het kopiëren van de gegevens van de magneetstrook van een betaalkaart in combi-
natie met het �lmen/registreren van de pincode. Deze modus operandi vormt een internationale 
dreiging voor de betalingssystemen, waarbij de banksector het uiteindelijke slachto�er is. 
Van 2008 tot 2010 steeg het aantal inbreuken met de modus skimming jaarlijks aanzienlijk, 
in 2011 is echter sprake van een sterke daling zoals te zien in onderstaande gra�ek. Uit con-
tacten met de private partners leren we dat de �nanciële impact van de daling nog duidelijker 
is, meer dan de politiecijfers zouden doen vermoeden. In 2011 is er immers sprake van een 
daling van het �nanciële nadeel ten gevolge van skimming ten opzichte van 2010 met 94%! 

De daling van skimming is te danken aan de nieuwe veiligheidsmaatregel die werd gelanceerd 
op 17 januari 2011 waarbij een groot aantal in België gevestigde banken de Maestrofunctie op 
de bankkaarten blokkeerden voor gebruik in niet-Europese landen. 
Omdat bij skimming enkel de gegevens van de magnetische strook worden gekopieerd, kun-
nen fraudeurs met valse kaarten slechts terecht in die landen waar transacties op basis van de 
magnetische strook worden verwerkt, en dat is hoofdzakelijk buiten Europa. Binnen Europa 
worden transacties bijna uitsluitend verwerkt op basis van de chip. In 2011 was er wel een nieuwe 
opmars van het gebruik van geskimde tankkaarten. Hierbij worden tankkaarten uit vrachtwagens 

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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gestolen en geskimd om Turkse vrachtwagenbestuurders 
frauduleus te bevoorraden met brandstof. Eind 2011 werden 
in dit dossier door fgp Gent aanhoudingen verricht.
Een andere modus operandi om de noodzakelijke gegevens 
te verkrijgen is ‘shouldersur�ng’. Hierbij wordt de bankkaart 
gestolen en wordt de pincode afgekeken tijdens het invoe-
ren. Vaak zijn oudere personen het slachto�er, maar liefst 
55% van de slachto�ers is ouder dan 65 jaar! De schade die 
uit het misbruik voortkomt, wordt in de meeste gevallen 
vergoed door de bank, tenzij een grove nalatigheid van de kaarthouder kan worden aangetoond. 

Een derde belangrijke vorm van betaalkaartfraude komt voort uit ‘hacking’ van databanken 
van bedrijven. In België zien we voornamelijk daders die aankopen komen doen met kre-
dietkaartgegevens afkomstig uit dergelijke hacking. Hieromtrent werden enkele dossiers 
opgestart door fgp Brussel, met feiten op de luchthaven van Zaventem. Deze locatie laat de 
daders toe luxegoederen aan te kopen en op zeer korte tijd uit het land te verdwijnen. Daders 
zijn voornamelijk afkomstig uit Maleisië, waar ze worden gerekruteerd in het gok- en casi-
nomilieu. Ze hebben gokschulden en worden gedwongen om deze handelingen te tre�en. 
Door de informatie-uitwisseling met Europol kwam aan het licht dat meerdere eu-lidstaten 
(Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Kroatië,…) met deze problema-
tiek worden geconfronteerd.
Enkele verdachten konden worden aangehouden, zowel op heterdaad op de luchthaven van 
Zaventem, alsook – dankzij internationale politiesamenwerking – op de luchthaven van Wenen.

Betaalkaartfraude is een fenomeen dat internationaal moet worden aangepakt. Op politieel 
niveau speelt Europol hierin een belangrijke rol met de awf ‘Terminal’. 

In het kader van de integrale aanpak is er aandacht voor preventie. In 2011 werkte fccu mee 
aan een reportage over shouldersur�ng voor Telefacts crime (vtm) en Aaires non classées (rtl). 
Gepaard daarmee werd een preventieve boodschap geformuleerd naar de bevolking toe.

6. Fenomeen informaticacriminaliteit

De term informaticacriminaliteit slaat enkel op aanslagen op de veiligheid van een systeem of 
de integriteit van de in een informaticasysteem opgeslagen gegevens en niet op het gebruik 
van informatica als middel voor het plegen van andere misdrijven. 
Informaticacriminaliteit is een crimineel fenomeen dat zowel wordt gepleegd door ‘Jan 
modaal’ als door de georganiseerde criminele groeperingen. Zo worden bvb. in het kader 
van familiale aangelegenheden, relationele problemen of in studentenmilieus sociale net-
werkaccounts gehackt, terwijl de georganiseerde criminaliteit zich focust op �nanciële en 
economische doelwitten. 
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Het aantal feiten binnen het fenomeen informaticacriminaliteit in de ang kent al jaren 
een constante stijging en stagneert voor het eerst in 2011. De evolutie van 2008 naar 2011 
vertoont een stijging met 50%. Een groot deel van de inbreuken (pogingen en feiten) betreft 
betaalkaartfraude, die immers dezelfde gerechtelijke kwali�catie heeft. 
Er is sprake van een groot dark number dat oploopt tot bijna 90%.

De �nanciële schade van informaticacriminaliteit is heel moeilijk in te schatten, maar is 
ongetwijfeld zeer groot. In het kader van het npvb (Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld) 2011 
werd berekend dat dit voor België jaarlijks minstens € 1 miljard is.
Daders van informaticacriminaliteit kunnen handelen vanuit verschillende motieven:
 – persoonlijke motieven (‘gelegenheids’-hacking)
 – politieke/ideologische motieven (hacktivisme)
 – politieke/economische motieven (spionage)
 – destabilisatie van kritieke infrastructuur (sabotage)
 – �nanciële motieven (insiders – outsiders)

De ict-afhankelijkheid van mens en maatschap-
pij verhoogt hun kwetsbaarheid. Daarnaast ver-
hoogt ook de toenemende interconnectie van 
internet, administratieve netwerken en produc-
tieomgevingen de kwetsbaarheid.
Op macro-economisch niveau vormen aanval-
len op kritieke infrastructuren de belangrijkste 
bedreiging. Op bedrijfsniveau bestaat gevaar 
voor spionage en sabotage. Voor particulieren 
dreigt vooral diefstal en misbruik van persoon-
lijke data. 

Een trend is het toenemende gebruik van informaticacriminaliteit in politieke en ideologische 
conÐicten. 2011 was het jaar van het hacktivisme, waarin Anonymous een belangrijke rol 
speelde. Anonymous dient te worden beschouwd als een beweging van burgerlijk protest 
tegen de macht van de overheid en van de grote bedrijven, en tegen de regulering van het 
internet. Hoewel de tools en de methodes van de Anonymous om aanvallen op te zetten of om 
binnen te dringen in systemen, in hun eerdere acties eenvoudig bleken te zijn, was de impact 
van die acties vaak niet te onderschatten en werden in diverse landen al internetdiensten 
buiten werking gesteld. Anonymous reageert bovendien ook met vergeldingsacties telkens 
de gerechtelijke overheden bepaalde van hun leden weet aan te houden.
In 2011 vonden de acties van Anonymous vooral plaats in het buitenland, wat echter niet uitsluit 
dat hun acties een belangrijke impact kunnen hebben in België. Zo was er de hacking van 
het Sony Playstation Network op hun servers in de vs, waarbij ook de persoonlijke gegevens 
van maar liefst 670 000 Belgische gebruikers werden onderschept!

Een andere, terugkerende trend is de hacking van online banking-systemen die na een daling de 
voorbije jaren in 2011 een nieuwe piek kende. Door de goede informatie-uitwisseling tussen de 
politie en de banksector was het mogelijk preventieve maatregelen in plaats te stellen waardoor 
de banken de schade laag konden houden. Een aanhoudende awareness-campagne naar de 
eindgebruiker toe om de pc up-to-date te houden en te beveiligen is noodzakelijk. 

Omwille van het internationale karakter van cybercrime vraagt dit fenomeen een geïntegreerde 
aanpak met verschillende nationale en internationale partners. 
Op nationaal vlak is Belnis – het Federaal overlegplatform informatieveiligheid – een belangrijk 
orgaan. Binnen Belnis wordt gewerkt aan diverse aspecten betre�ende de verbetering van 
veiligheid van informatiesystemen, zowel van de overheid als de private sector. Bovendien 
wordt een reactieschema uitgewerkt bij ernstige incidenten. Dit moet de overheid toelaten 
om alle betrokken partijen te activeren en hun verantwoordelijkheden te laten nemen op het 
moment dat er een aanval is op kritieke infrastructuren.

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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Op internationaal vlak is er een nauwe en intensieve samenwerking met Europol waar de awf 
‘Cyborg’ de basis vormt om op internationaal niveau de verschillende dossiers met elkaar te 
linken en informatie uit te wisselen.

7. Fenomeen inkomstenbelastingfraude

In de bestrijding van het fenomeen inkomstenbelastingfraude hebben partners een promi-
nente rol. De belastingdiensten zijn immers de eerstelijnsdiensten die de fraudevormen 
ontdekken en die de mogelijkheid hebben om administratief sanctionerend op te treden, 
al dan niet na onderzoek van de Algemene Administratie voor fraudebestrijding (voorheen 
Bijzondere Belastingsinspectie). In bepaalde gevallen zal de belastingdienst het dossier aan 
het parket melden. Indien een politiedienst met het onderzoek wordt belast, zullen normaal 
gezien de arrondissementele fgp’s en/of de centrale directie djf (cdgefid/gffo) het dossier 
ontvangen. Het gaat jaarlijks om minder dan 100 dossiers. Politiediensten kunnen ook, na 
klacht of eigen onderzoek, een fraudegeval ontdekken.

In de ang worden jaarlijks, zoals blijkt uit navolgende gra�ek, meestal tussen 160 en 180 aan-
vankelijke processen-verbaal inzake inkomstenbelastingfraude gevat. Het overgrote deel van 
de dossiers speelt zich af in de arrondissementen Brussel, Antwerpen, Luik en Dendermonde.

Niet elk aanvankelijk proces-verbaal is het begin van een groot en lang dossier. Uit nader 
onderzoek van de cijfers, uitgevoerd in 2011, is zelfs gebleken dat een aantal inbreuken van 
niet-betaling van de belasting op de inverkeerstelling foutief werd gevat als inkomstenbelas-
tingfraude. De betrokken zones werden hierover gecontacteerd. 

Uit de praktijk blijkt duidelijk dat onderzoeken betre�ende ernstige en georganiseerde inkom-
stenbelastingfraude enorm complex zijn. Dit is één van de redenen waarom de wetgever in het 
verleden heeft toegestaan dat een aantal �scale ambtenaren aan de parketten en politiediensten 
ter beschikking worden gesteld. Dat de ervaring en knowhow van deze �scale ambtenaren nuttig 
worden aangewend, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hun expertise werd verleend in 22 van de 
28 dossiers die cdgefid/gffo in 2011 opende, waarvan sommigen dossiers in steun van een fgp.

2011 was verder het jaar waarin de werkzaamheden van de werkgroep Una Via plaatsvonden 
met het oog op het verstrekken van juridisch advies voor de implementatie van een Una Via 
in de Belgische wetgeving.
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8. Fenomeen oplichting (zonder / met internet)

De strafrechtelijke inbreuk ‘oplichting’ is geen fenomeen op zich maar moet eerder worden 
gezien als de som van een aantal opkomende of terugkomende fenomenen. Het betreft artikel 
496 van het Strafwetboek en kan worden omschreven als ‘het zich laten overhandigen van 
goederen/middelen door het slachto�er door gebruik te maken van frauduleuze middelen 
(valse naam, valse hoedanigheid, hem te laten geloven in bepaalde zaken, …)’.
Dit artikel betreft zowel oplichting zonder internet als oplichting met internet. Het onderscheid 
tussen beide bestaat in de wijze waarop tussen dader en slachto�er wordt gecommuniceerd.

Oplichting situeert zich in een niet-�nanciële strafrechtelijke context (gemeenrecht), waar 
het een belangrijke inbreuk is op gelijke voet met diefstal en valt onder de bevoegdheid van 
de politiezones. Wanneer de oplichting zich echter inschrijft in de georganiseerde en/of 
internationale criminaliteit, zijn de fgp’s bevoegd. 
Voor zover wij weten, heeft geen enkele studie het onderscheid tussen deze twee aspecten 
van de inbreuk gemeten, waardoor de oplichting een zorgpunt is zowel voor de fgp’s als voor 
de politiezones. 

Het personeelstekort enerzijds en de nieuwe prioriteiten gesteld met betrekking tot de strijd 
tegen de �nanciële delinquentie anderzijds heeft de directie djf voor keuzes geplaatst, onder 
meer om zich niet langer bezig te houden met oplichtingen zonder internet. 
Bijgevolg heeft de directie djf in 2011 beslist om zich niet meer te investeren in de strijd tegen 
dit type delinquentie en om de vrijgekomen personeelsleden in te zetten voor andere taken. 
De strijd tegen oplichting met internet wordt wel nog aangepakt door fccu, maar is – ook 
wegens personeelsgebrek – teruggeschroefd tot de volgende basistaken van centrale diensten:
 – Geven van feedback naar eenheden op het terrein en naar partners
 – Beantwoorden van (internationale) vragen

Onderstaande gra�ek geeft het aantal inbreuken (feiten en pogingen) aan voor de periode 
2008-2011, voor zowel inbreuken zonder als met Internet.

De situatie in 2011 is bijna identiek aan die van 2008, zowel wat oplichtingen zonder internet 
betreft als oplichtingen met internet. Men kan dus stellen dat de situatie een verbetering met 
ongeveer 12 % kent in vergelijking met de cijfers van 2009 en 2010 mits men steunt op het 
aantal onderzoeken dat in de ang werd gevat. 

Oplichters blijven erg creatief, ook op het internet, en zoeken steeds nieuwe manieren om 
mensen geld af te troggelen. We mogen zelfs stellen dat er evenveel verschillende scenario’s 
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bestaan als er oplichters zijn. Toch worden steeds dezelfde basisvormen teruggevonden en 
voor oplichting met internet zijn dat de volgende:
 – fraude bij online handel;
 – advanced fee fraud (�ctieve loterijen, erfenissen, …); 
 – emotiefraude (vriendschapsfraude, valse liefdadigheid, …); 
 – identiteitsfraude (identiteitsdiefstal en – misbruik waaronder ook phishing).

In 2011 bezorgden mails met als onderwerp ‘geheim bericht’ heel wat mensen problemen. 
Het ging immers om een vals ‘geheim bericht’ zogezegd van een contactpersoon. Om het te 
kunnen lezen werd gevraagd opnieuw de gebruikersnaam en het paswoord van de mailbox 
in te voeren. Deze gegevens werden onderschept (phishing) waarna dezelfde mail werd 
verstuurd naar de contactpersonen uit de gehackte mailbox. Bovendien kon de mailbox dan 
worden gebruikt voor het versturen van andere spamberichten. In sommige gevallen werd 
ook gevraagd om een betalende sms te sturen om het bericht te openen.

De impact van oplichting op de maatschappij wordt vaak geminimaliseerd. Het klopt dat een 
groot deel van de slachto�ers wordt opgelicht voor eerder kleine bedragen, maar geregeld 
duiken schadebedragen op van tien- en zelfs honderdduizenden euro. Met name de gevallen 
van vriendschapsfraude (oplichting met internet) komen hard aan voor de slachto�ers. Ze 
lijden naast de �nanciële schade ook zware emotionele schade want door het feit dat ze zich 
hebben laten beetnemen, krijgen ze te kampen met vaak onoverkomelijke schuldgevoelens. 

Bovendien valt het nadeel bij oplichtingen nadien niet te verhalen op een derde partij (bank 
of verzekering): het verlies is individueel en wordt volledig gedragen door het slachto�er. Niet 
zelden gaan slachto�ers schulden aan om een oplichter te betalen (door het lenen van geld 
bij vrienden, familie of �nanciële instellingen). 

In de huidige situatie en gezien de lage vervolgingsgraad, is preventie door bewustmaking en 
stimulering van de alertheid van burgers en consumenten een eerste remedie tegen oplichting. 

Bijkomend tracht de fccu samen met het Belgische cert de potentiële slachto�ers te bescher-
men door phishing websites zo snel mogelijk af te sluiten. In 2010 werd daarvoor een afhan-
delingsprocedure uitgewerkt die erop gericht is de betre�ende sites, zowel in binnen- als 
buitenland, zo snel als mogelijk na detectie van het net te halen. In 2011 werd 295 keer gebruik 
gemaakt van deze procedure.
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9. Fenomeen kansspelen 

De inbreuken op de Kansspelwet omvatten ofwel de inbreuken op de regelgeving betre�ende 
de legale kansspelen³, ofwel de illegale spelen en/of de exploitatie van illegale spelen⁴. De 
verbindingsoÏcieren bij cdbc (in samenwerking met de Kansspelcommissie) zijn voorna-
melijk actief in de strijd binnen dit laatste domein van inbreuken. 

Hoeveel fraudedossiers aangaande kansspelen werden in 2011 geopend of onderzocht bij de Kans-

spelcommissie? 

212
De kansspelen worden sinds 2010 door de directie djf als fenomeen beschouwd en aldus bestudeerd. 

De strategische politie-expertise in deze materie staat dus nog in de kinderschoenen. Bovendien 

vallen de preventie en de administratieve controle op de kansspelen onder de bevoegdheid van de 

Kansspelcommissie en niet van de Federale politie. 

Hoeveel administratieve fraudedossiers aangaande kansspelen werden in 2011 geopend of onder-

zocht bij de Kansspelcommissie? 

42 

De impact van het fenomeen ‘kansspelen’ op 
de maatschappij is nogal veranderlijk. Een 
slechte bescherming van personen die aan 
een gokverslaving lijden kan een waaier aan 
onrechtstreekse gevolgen hebben, zowel op 
�nancieel, als op sociaal, professioneel en 
familiaal vlak. Het spel bij de minderjarigen 
is een bestaand en gekend probleem met even 
dramatische gevolgen. Het ontstaan van cri-
minele netwerken die speelzalen uitbaten of 
illegale toernooien inrichten, brengt bovendien 
een scala aan gewelddadige criminaliteit met 

zich mee en leidt tot woekerrentes ten opzichte 
van de spelers, vaak door dezelfde personen die de illegale spelen organiseren. 

Financieel gezien, kan worden gesteld dat de illegale winsten die door de organisatoren van 
clandestiene spelen worden binnengerijfd, terecht komen in de zwarte economie. Dit betekent 
verlies voor de oÏciële economie en veroorzaakt problemen, onder meer voor de �nanciering 
van de staat (deze bedragen zijn niet belast). Dergelijk geld kan bovendien worden aangewend 
om andere criminele activiteiten te �nancieren.

3   Als bijvoorbeeld een slechte ijking van de spelautomaten ten voordele van de uitbaters, of een lakse controle van de 
identiteiten van spelers in de speelzalen.

4  Als bijvoorbeeld pokertoernooien, gokkantoren of illegale loterijen.

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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10. Fenomeen fraude met overheidsopdrachten 

Hoeveel fraudedossiers aangaande overheidsopdrachten werden in 2011 geopend of onderzocht?

93
De fgp’s van de 27 gerechtelijke arrondissementen kunnen in fraudeonderzoeken naar overheids-

opdrachten, naargelang de zaak, de dienst cdbc ondersteunen of door cdbc worden ondersteund. 

Dit geldt ook voor verschillende centrale diensten, zoals cdgefid (voor het luik fiscale fraude) of 

fccu (voor de forensische analyse van digitale gegevens).

Het fenomeen fraude bij overheidsopdrachten omvat alle handelingen die worden gesteld om 
op frauduleuze wijze een overheidsopdracht toegewezen te krijgen of om een onrechtmatig 
voordeel te bekomen, onder meer door materialen en diensten over te factureren. Het kan 
gaan om een waaier aan illegale handelingen, gaande van voorafgaande afspraken tussen 
leveranciers, de manipulatie van het bestek tot de versnippering van overheidsopdrachten 
om controles te vermijden (met andere woorden het opsplitsen van één grote opdracht in 
kleinere opdrachten om onder een drempel te blijven waardoor minder strenge procedures 
van toepassing zijn).

Fraude bij overheidsopdrachten wordt door de geïntegreerde politie enkel repressief bena-
derd. De vele en complexe aspecten van deze materie maken dat deze dossiers bijna allemaal 
worden toevertrouwd aan cdbc. 

Hoeveel autonome fraudedossiers aangaande overheidsopdrachten werden door cdbc behandeld 

in 2011?

44 (+14 dossiers nog te definiëren als autonoom of in steun)

Ieder jaar worden in België veel overheidsopdrachten uitgeschreven. Er bestaat echter geen enkel 

register waaruit een exact cijfer zou kunnen worden gehaald of de opvolging zou kunnen worden 

nagegaan. Hieruit blijkt duidelijk hoe moeilijk het is om de validiteit en het goede verloop van 

overheidsopdrachten te controleren. De kwetsbaarheid ligt namelijk op het vlak van de procedure, 

het kader waarin deze procedure verloopt, en de grote hoeveelheid geld de Staat hiervoor uittrekt.

Wat is het jaarlijkse budget voor overheidsopdrachten in België?

8% van het bbp 
Hoewel de fraude bij overheidsopdrachten een rechtstreekse impact heeft op het goed functioneren 

van de maatschappij en de Staat, kan deze impact moeilijk worden ingeschat. De meerkosten, die 

dergelijke fraude met zich brengt, kunnen zeer hoog oplopen, zowel wat de omvang van de ingezette 

middelen betreft als de omvang van de kosten: in dergelijke fraudezaken in verschillende landen van 

Europa is gebleken dat bepaalde overheidsopdrachten tot 65% meer hebben gekost dan de normale 

prijs. Bedenk, wat een enorm financieel verlies wordt veroorzaakt door deze fraude, wetende dat 

er in België ieder jaar tien- zoniet honderdduizenden overheidsopdrachten worden uitgeschreven.
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grote schaal vervalsingen van aanvaardbare kwaliteit te produceren zonder professionele 
drukpersen te gebruiken.
Er is terug een ‘normalisering’ van het percentage van de lokale inkjet vervalsingen (6266 
in 2009 en 2618 in 2010). 
Er kan ook worden vastgesteld dat de Europese vervalsingsklassen het leeuwendeel van de 
in België opgedoken vervalsingen uitmaken. Die zorgen voor grote problemen door hun 
technisch karakter en/of de omvang van hun verspreiding. Het zijn deze vervalsingsklassen 
die een gemeenschappelijke aanpak vergen in overleg met de andere betrokken lidstaten 
en Europol. Het aandeel van deze Europese vervalsingsklassen in België weerspiegelt de 
groeiende betrokkenheid van de georganiseerde grenscriminaliteit. Ons land is trouwens 
bijzonder gevoelig voor dit fenomeen omwille van zijn centrale positie binnen Europa, zijn 
snelle communicatiewegen en zijn dicht bij elkaar gelegen grenzen.

Impact van politieacties in België op de cijfers

In de statistieken van de centrale banken en van de centrale diensten die belast zijn met de 
strijd tegen de valsmunterij, wordt een onderscheid gemaakt tussen wat er ontdekt wordt 
nadat de biljetten in omloop zijn gebracht en wat er ontdekt wordt daarvoor, met andere 
woorden tijdens politieoperaties of –controles. De opdeling is als volgt: 

De inbeslagnemingen voor circulatie door de politie blijven vrij stabiel. Buiten deze directe 
invloed van politieacties op de cijfers mag de impact van een aantal succesvolle onderzoeken 
niet worden onderschat. Goed gerichte onderzoeken, gevoerd door de eenheden op het ter-
rein, hebben waarschijnlijk een nog veel grotere invloed gehad op de daling van de cijfers.

De namaak van euromunten

Wat het namaken van muntstukken betreft, is de laatste jaren de kwaliteit van de detectie 
door de sorteercentra verbeterd. Tot en met 2007 kon elk jaar een graduele stij-
ging van het aantal valse muntstukken worden opgemerkt. Sinds de invoering 
van de euro is dit nu echter al het vierde jaar op rij dat een daling kan worden 
vastgesteld. Het blijft niettemin een aandachtspunt.

De laatste 2 jaren kan bijna een stagnatie worden opgemerkt van het aantal 
valse muntstukken dat in België wordt aangetro�en. Het stuk van €2 is om 
begrijpelijke redenen het populairst bij valsemunters.

2008 2009 2010 2011

Coupure In omloop
Voor het 

in omloop 
brengen

In omloop
Voor het 

in omloop 
brengen

In omloop
Voor het 

in omloop 
brengen

In omloop
Voor het 

in omloop 
brengen

5 81 0 63 1 56 0 59 20

10 263 32 183 0 186 4 161 170

20 5 111 69 9 765 186 13 456 188 8 338 112

50 10 145 154 12 742 255 23 853 1 109 9 928 319

100 2 379 59 2 620 78 4 676 137 2 720 58

200 2 664 18 1 563 13 893 9 568 57

500 95 4 479 2 727 555 291 144 1 487

totaal 20 738 336 27 415 3 260 43 675 1 738 21 918 2 223





| III. Fenom
enen

79

De andere deviezen (2011)

Devies Waarde O¤set Toner/ Inkjet
Totaal aantal  

biljetten 

Zwitserland/chf 100 3 3

Zwitserland/chf 1 000 898 898

Verenigd  
Koninkrijk/gbp 10 24 24

Verenigd  
Koninkrijk/gbp 20 39 74 113

Verenigd  
Koninkrijk/gbp 100 3 1 4

Totaal 943 99 1 042

Er werden ook 2 goudstukken en 2 Belgische zilverstukken van het jaar 1832 geanalyseerd. 
Ze bleken allemaal authentiek. Daarnaast werden wel 9 valse goudstaven in beslag genomen.

12. Fenomeen valse documenten

Zowel de technische als de tactische benadering bevestigen de bevindingen van de voorbije 
jaren: 

1. Technische benadering van de documenten:

 – De eerstelijnscontrole (politiediensten, gemeentelijke administraties, consulaire posten, 
enz. maar ook de privésector) ervaart steeds meer moeilijkheden om de frauduleuze aard 
(vervalsing of namaak) van een document dat wordt voorgelegd te bepalen. 

 – Dit geldt al voor de meest courante documenten (identiteitskaart, verblijfsdocumenten, 
paspoort, rijbewijs, enz.) maar is zeker en zonder uitzondering van toepassing op de 
zogenaamde bijlagen (buitenlandse geboorteakten, allerlei getuigschriften, enz.). Het 
gebrek aan referentiemateriaal (monsters) bemoeilijkt trouwens nog meer een uitspraak 
over deze documenten.

 – Er mag dan al een stagnatie worden vastgesteld wat het aantal geïntercepteerde valse 
documenten betreft, de kwaliteit van die documenten gaat in stijgende lijn. 

 – Indien het uitsluitsel of een document vals is of niet slechts kan worden geleverd door 
specialisten, moet een systeem in plaats worden gesteld waardoor de experten worden 
geraadpleegd bij de minste twijfel van de eerstelijnsdiensten. 

Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be
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2. Tactische benadering van de documenten: 

 – Er is een constante evolutie merkbaar zowel van het kwaliteitswerk van de vervalsers, als 
van het misbruik van de procedures om de hand te leggen op een authentiek document 
of recht. Wat wij ‘intellectuele valsheid’ noemen, is een prioritair probleem. Na afgifte van 
een echt document op basis van een voorgelegd vals stuk, is een interceptie nog slechts 
mogelijk aan de hand van externe elementen (vermoedens, meldingen, andere gerechte-
lijke bevindingen) die naar voor komen in een gericht onderzoek naar bewijzen van een 
onrechtmatig verkrijgen. 

 – Regelmatig worden dragers van documenten geïntercepteerd die niet de rechtmatige hou-
ders van deze documenten zijn. Het gaat hier om de modus operandus beter gekend als 
‘lookalike’: dit zijn gelijkende personen die documenten van anderen bij zich hebben, met 
of zonder toestemming van deze laatsten (verlies, diefstal, enz.). Vooral onze gemeentelijke 
administraties krijgen te maken met deze ‘lookalikes’ bij paspoortaanvragen. 

 – De gevallen van ‘intellectuele valsheid’ en ‘lookalike’ vragen enorm veel middelen en een 
bijzondere deskundigheid om gepaste onderzoeken te voeren. Ook hier dienen de dossiers 
te worden behandeld door specialisten.

 – De invoering van biometrie en geautomatiseerde controles zouden een oplossing kunnen 
bieden tegen de modus operandus van ‘lookalike’, maar hierdoor worden onze grenzen 
verlegd naar onze posten in het buitenland. Het zijn immers onze ambtenaren daar die 
de verantwoordelijkheid dragen in de identi�catiefase van de aanvrager. Zoals eerder ge-
zegd, hebben deze ambtenaren niet de nodige deskundigheid om valsheden te ontdekken. 
Zij zullen bijgevolg de vingerafdrukken van de aanvrager registreren onder een andere 
identiteit. De illegale houder zal vervolgens geen enkel probleem ondervinden om via een 
E-gate het Europese grondgebied te betreden.

Door deze vaststellingen stelt de cdbv-d zich meer en meer in de plaats van de eerstelijn, 
zowel wat de gerechtelijke als de administratieve controle betreft. Deze situatie kan niet blijven 
duren en daarom pleit de cdbv-d voor een herziening van de �loso�e en de controleprocedures 
waarbij alle betrokken actoren op een andere wijze worden ingezet. 

13. Fenomeen ernstige en georganiseerde sociale fraude

Op 1 juli 2011 is het Sociaal Strafwetboek in werking getreden. Dit strafwetboek dat een belang-
rijk middel is in de strijd tegen sociale fraude omvat een vereenvoudigd sociaal strafrecht met 
meer gediversi�eerde sancties, beter aangepast aan de ernst van de inbreuken.

Voor de strijd tegen ernstige en georganiseerde 
sociale fraude komt de invoering van het Sociaal 
Strafwetboek als geroepen. Het gaat immers 
vaak om complexe constructies van tal van 
onderaannemingen die een kluwen vormen 
rond een fraudenetwerk. Deze onderaanne-
mingen zijn soms slapende vennootschappen 
of dienen enkel om valse facturen te genere-
ren of lonen uit te betalen. Verder maken de 
ondernemingen gretig gebruik van de tijdelijke 
werkloosheid om hun arbeiders in het zwart 
onder de marktprijs te laten werken. De arbei-
ders maken geen bezwaar want voor een deel 
worden ze in het zwart betaald en voor een deel 
krijgen ze uitkeringen.
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Concrete politionele cijfergegevens (uit de ang) zijn nog niet beschikbaar daar de strijd tegen 
de ernstige en georganiseerde sociale fraude op niveau van de politie pas goed op gang komt. 
In de vattingstabellen van de ang werden een aantal nieuwe inbreuken gecreëerd, maar tot 
nog toe werden weinig vattingen gedaan. Om toch een indicatie te hebben van de omvang 
van sociale fraude, kan worden meegedeeld dat in 2011 het cfi 103 gevallen van mogelijke 
sociale fraude heeft gemeld.

De sociale fraude zal in de eerste plaats door de inspectiediensten worden aangepakt, het 
subsidiariteitsbeginsel indachtig. In 2010 werd een protocol goedgekeurd tussen o.a. de fod 
Sociale Zekerheid (met de Directie-generaal Sociale Inspectie), de fod Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg (met de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten), de 
Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (met de Algemene Directie van de Inspectiediensten 
en de Algemene Directie van de Juridische diensten), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(met de Directie Handhavingsbeleid), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (siod), 
het openbaar ministerie en de Federale gerechtelijke politie (meer bepaald de Directie eco-
nomische en �nanciële criminaliteit). 

Het protocol roept onder andere een coördinatiestructuur in het leven, waarbij werd geop-
teerd om voornamelijk de misbruiken in de sector van de industriële cleaning aan te pakken. 
Dankzij het protocol is er ook een gemengde ondersteuningscel, bestaande uit leden van de 
inspectiediensten en de politie. In het jaar 2011 werden 41 dossiers geopend die niet allemaal 
konden worden afgesloten in 2011.

Daarnaast is er een programma georganiseerde sociale fraude bij djf/cdgefid. In 2011 behan-
delde deze operationele cel 14 dossiers, waarvan 12 autonoom en 2 in steun van een fgp. 

Twee dossiers werden zonder 
verder gevolg geklasseerd, in 
één dossier werden al meer 
dan 3 000 uren gepresteerd. 
Voor drie dossiers samen loopt 
het �nanciële nadeel op tot  
€ 8,6 miljoen.

Naast de centrale dienst 
worden dossiers van georga-
niseerde sociale fraude ook 
aangepakt door de arrondis-
sementele eenheden van de 
Federale gerechtelijke politie. 

Het protocol wordt goedgeluimd ondertekend!





De uitvoering van bankvorderingen optimaliseren 

De directeur djf maakt deel uit van het College voor de strijd tegen de � scale en sociale fraude. Dit College 
kan voorstellen doen voor het beleid. Eén van de voorstellen heeft betrekking op de bankvorderingen die nu 
nog aan bijna 200 instellingen worden bezorgd. Het voorstel luidt om het invalspunt rekeningnummers dat 
sinds 2011 is opgericht voor de � scus, ook open te stellen voor de gerechtelijke autoriteiten en de politie.

Samenwerking met de Kansspelcommissie

De voetbalcel van djf zal in 2012 meewerken met de Kansspelcommissie om wedstrijdvervalsingen tijdens het 
voetbaltornooi uefa euro 2012 en de Olympische Spelen van 2012 te beperken. 

Kennisoverdracht

De problematiek van de vergrijzing is binnen de cdbc bijzonder acuut. Veel onderzoekers met een specialisatie 
in complexe materies en een grote ervaring zullen binnenkort op pensioen gaan. 
Om op een relatief korte termijn hun expertise te kunnen doorgeven, zal cdbc een methodologie op punt stel-
len om de kennis van de ‘ouderen’ te vergaren en te formaliseren ten behoeve van de ‘jongeren’, onder meer 
door het oprichten van een databank met een waaier aan gegevens die nuttig en onontbeerlijk zijn voor iedere 
onderzoeker van de cdbc. 

Internationale projecten

De cdbc werd verzocht om aan buitenlandse anti-corruptiediensten speci� eke opleidingen te verstrekken: 
– project enpiad in Bulgarije, in samenwerking met de Serious Organised Crime Agency (uk) en de aig;
– in september 2013 wordt in België met betrekking tot de strijd tegen de corruptie een werkbezoek gepland 
van Servische politiemensen; dit past in een gemeenschappelijk actieplan voor de jaren 2012-2013, te onderte-
kenen door het ministerie van de Republiek Servië en de Belgische Federale politie.

Fraude met valse documenten beter bestrijden

cdbv-d heeft de nadruk gelegd op de moeilijkheid voor de eerstelijnsdiensten met betrekking tot de voor echt 
verklaring van de talrijke documenten die in België worden voorgelegd ter staving van een verzoek om zich te 
vestigen of om een recht te doen openen. 
De dienst neemt als bevoorrechte partner deel aan een werkgroep geleid door de Dienst voor de Administra-
tieve Vereenvoudiging (dva) die een strategie uitdoktert die beter aansluit op de strijd tegen identiteitsfraude 
en het omzeilen van procedures. 




