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Inleiding

De huidige strategie betreffende de financiering van terrorisme, die door de Raad is opgesteld op 

basis van gezamenlijke voorstellen van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de 

Commissie, is op 16/17 december 2004 door de Europese Raad goedgekeurd 1, en bestrijkt de drie 

pijlers van de EU. In het meest recente uitvoeringsverslag van de coördinator voor terrorisme-

bestrijding van de EU 2 staat dat nagenoeg alle in de huidige strategie genoemde acties zijn 

uitgevoerd. Acties die nog niet zijn uitgevoerd of die volop in uitvoering zijn, worden opgesomd in 

het laatste hoofdstuk van dat verslag.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Na de aanslagen van 11 september 2001 zijn grote inspanningen geleverd om de capaciteit van de 

EU inzake de bestrijding van terrorismefinanciering te versterken; op EU-niveau zijn verschillende 

rechtsinstrumenten vastgesteld en maatregelen in gang gezet. De voorbije twee jaar is die trend 

afgevlakt en heeft het ontstaan van nieuwe ideeën op het gebied van de bestrijding van 

terrorismefinanciering aan dynamiek ingeboet.

Niettemin zijn onverminderd inspanningen nodig om de financiering van terrorisme te voorkomen 

en om te beletten dat terreurverdachten hun eigen financiële middelen inzetten. Inmiddels bestaat er 

EU-wetgeving ter zake, maar er is steeds meer behoefte aan bredere niet-wetgevingshandelingen, 

zoals transparantiemaatregelen, opdat de lidstaten beschikken over het instrumentarium om de 

financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Samen met de lidstaten moet intensiever 

worden voortgewerkt aan het verbeteren van de middelen om vermogensbestanddelen van 

terroristen en opbrengsten uit misdaden te bevriezen en verbeurd te verklaren, en 

gemeenschappelijke minimumopleidingsnormen voor financieel rechercheurs vast te stellen, 

alsmede om een efficiënte samenwerking tussen financiële-inlichtingeneenheden (fie's) tot stand te 

brengen op EU-niveau en met derde landen.

Naarmate de controles in Europa strenger worden, zullen degenen die terroristische daden 

voorbereiden of bij terroristische groepen betrokken zijn, op zoek gaan naar (nieuwe) kanalen waar 

regelgeving of toezicht het zwakst zijn. De dreigingen inzake terrorismefinanciering veranderen 

voortdurend en wisselen sterk naar gelang van de cliënten, het rechtsgebied, de producten, de 

verdeelkanalen, en met de tijd. Dit houdt in dat wij ten aanzien van terrorismefinanciering een even 

grote soepelheid aan de dag moeten leggen als de terroristen zelf. Daarom moet de EU meer 

aandacht schenken aan de internationale dimensie van de strijd tegen terrorismefinanciering.

Witwassen en terrorismefinanciering hebben verschillende criminele doelen; maatregelen die met 

succes zijn toegepast bij het in kaart brengen en voorkomen van witwassen kunnen minder effectief 

zijn bij de preventie van terrorismefinanciering tenzij ze worden aangevuld met extra informatie.

Het belang van terugkoppeling door en inbreng van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op het 

gebied van terrorismefinanciering moet worden onderkend. Financiële inlichtingeneenheden (fie's), 

rechtshandhavingsinstanties, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en organisaties zoals Europol en 

Eurojust kunnen in dit verband een belangrijke rol vervullen.

De EU-coördinator voor terrorismebestrijding verzoekt, in nauwe samenwerking met het 

voorzitterschap en de Commissie, de Raad om een herziene strategie ter zake aan te nemen, waarbij 
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rekening gehouden wordt met het werk van de Financiële-actiegroep (FATF) .

Overzicht van de relevante EU-wetgeving ten aanzien van witwassen van geld en 

terrorismefinanciering

In de loop van de uitvoeringsperiode van de huidige strategie is een aantal rechtsinstrumenten 

vastgesteld om de herziene 40 aanbevelingen en 9 speciale aanbevelingen inzake de financiering 

van terrorisme van de Financiële-actiegroep (FATF) om te zetten in EU-wetgeving. De FATF 

streeft er constant naar haar aanbevelingen te verbeteren en tot onderlinge overeenstemming te 

komen over de wijze waarop hieraan uitvoering moet worden gegeven. De wijze waarop de FATF-

leden en leden van regionale organen naar het model van FATF een en ander implementeren wordt 

regelmatig geëvalueerd. Een gemeenschappelijke aanpak van de uitvoering door de lidstaten is 

daarom van belang, en er zijn goede vorderingen gemaakt bij de ontwikkeling van een EU-aanpak.

De belangrijkste elementen zijn:

1. Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel (derde 

richtlijn bestrijding van witwassen/terrorismefinanciering). Deze bestrijkt het merendeel van 

de 40 FATF-aanbevelingen en een aantal van de 9 speciale FATF-aanbevelingen (SA)

2. Verordening (EG) nr. 1781/2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over 

de betaler. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan FATF-SA VII inzake elektronische 

overmaking

3. Verordening (EG) nr. 1889/2005 betreffende de controle van liquide middelen die de 

Gemeenschap binnenkomen of verlaten - ter uitvoering van FATF-SA IX inzake geldkoeriers

4. Richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt, de zogeheten 

"richtlijn betalingsdiensten". In combinatie met de derde antiwitwasrichtlijn wordt hiermee 

gevolg gegeven aan FATF-SA VI inzake alternatieve geldtransacties.

5. Verordening (EG) 2580/2001 tot bevriezing van vermogensbestanddelen van 

terreurverdachten, die samen met Verordening (EG) 881/2002 tot uitvoering van VN-sancties 

tegen Al Qai'da en de Taliban, tot uitvoering strekt van FATF-SA III inzake het bevriezen van 

terroristische vermogensbestanddelen. 

De volgende wetgevingsinstrumenten staan weliswaar niet rechtstreeks in verband met terrorisme-

financiering, maar zijn toch van belang voor het voorkomen en bestrijden ervan:

6. Protocol van 2001 bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp van 2000
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7. Kaderbesluit van de Raad inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven
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8. Besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met 

strafbare feiten van terroristische aard van 20 september 2005

9. Besluit van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de 

fie's.

De bevindingen uit de Commissieverslagen over de implementatie van deze wetgevings-

instrumenten dienen te worden benut voor toekomstige activiteiten, met name voor het versterken 

van de operationele samenwerking in en tussen de lidstaten.

Verdere aanpak

1. Monitoring van de toepassing

De bestrijding van de financiering van terrorisme is gericht op het voorkomen van aanslagen en op 

het vervolgen van degenen die deze aanslagen plannen of uitvoeren. Door het terroristen moeilijker 

te maken hun financiële en andere middelen te gebruiken om hun voornemens uit te voeren, biedt 

de EU haar burgers een zo doeltreffend mogelijke bescherming. Voorts kan het proactief inzetten 

van een financieel instrumentarium veel baat brengen bij het blootleggen van terreurnetwerken en 

het ontwikkelen van inlichtingenverzameling ten behoeve van terreurbestrijding. De vaststelling 

van de bovengenoemde wetgevingsbesluiten en van de verordeningen betreffende de bevriezing van 

tegoeden 1 vormen een eerste stap in die richting. De tweede stap houdt in dat de lidstaten deze 

wetgeving op geharmoniseerde wijze toepassen, met name op het niveau van de praktijkmensen.

Monitoring is een belangrijke taak, en de geboekte vorderingen zullen worden opgenomen in de 

halfjaarlijkse verslagen van de coördinator voor terrorismebestrijding van de EU. Informele en/of 

formele fora zouden kunnen worden opgezet/en of verbeterd voor de uitwisseling van informatie 

over beste praktijken en over de problemen die zich voordoen bij de implementatie van de 

verschillende rechtsinstrumenten van de EU. Zo nodig dienen voorstellen voor de verdere verfijning 

van de bestaande wetgeving in overweging te worden genomen.

  
1 Verordeningen (EG) nr. 2580/2001 en nr. 881/2002 van de Raad.
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Behalve naar de monitoring van de toepassing van de EU-instrumenten dient ook aandacht te gaan 

naar de uitvoering van andere relevante instrumenten, zoals het VN-Verdrag ter bestrijding van de 

financiering van terrorisme van 1999, het Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, 

de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de 

financiering van terrorisme en het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

De ervaringen en obstakels waarmee men daarbij op mondiaal niveau wordt geconfronteerd, 

kunnen helpen om voor vergelijkbare problemen op EU-niveau een oplossing te vinden. De 

lidstaten die deze belangrijke internationale verdragen nog niet hebben bekrachtigd, worden 

aangemoedigd een zo spoedig mogelijke bekrachtiging ervan in overweging te nemen.

2. Dreigingsevaluatie

Voorts is het van belang dat de EU nieuwe ontwikkelingen en methodes, die nieuwe wetgevings-

instrumenten nodig zouden kunnen maken, analyseert en erop anticipeert, of gemeenschappelijke 

optredens in gang zet. Het is van essentieel belang dat regelmatig door SITCEN en Europol een 

analyse wordt opgesteld van de dreigingen en ontwikkelingen binnen de EU en op internationaal 

vlak. De kennis van veranderende dreigingen en ontwikkelingen moet worden vergroot, en de 

inspanningen van de EU dienen op die behoefte te worden afgestemd. Voor het vaststellen van 

prioritaire maatregelen moet worden uitgegaan van een toekomstige dreigingsevaluatie door 

Europol betreffende terrorismefinanciering en van vergelijkbare evaluaties door SITCEN.

3. Nieuwe ontwikkelingen

3.1. Alternatieve geldtransactiesystemen

Bij de preventie en bestrijding van de financiering van terrorisme is het belangrijk aandacht te 

schenken aan alternatieve geldtransactiesystemen. Alternatieve geldtransactiesystemen zijn 

diensten die buiten de reguliere financiële sector om plegen te worden verricht en die de 

overmaking van waarden of middelen tussen twee geografische locaties mogelijk maken. Speciale 

aanbeveling VI van de FATF en de bijbehorende interpretatieve nota bevatten gedetailleerde

uitvoeringsvoorschriften. Doordat deze systemen vaak banden hebben met bepaalde geografische 

gebieden, worden zij beschreven aan de hand van diverse specifieke termen. Voorbeelden daarvan 

zijn hawala, hundi en black market peso exchange.
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Deze systemen dienen volstrekt legitieme doelen, maar kunnen ook misdadigers en terroristische 

organisaties gelegenheid bieden om middelen virtueel te verplaatsen zonder enig spoor achter te 

laten. Migrerende werknemers kunnen met behulp van deze systemen makkelijker geld overmaken 

naar familieleden in hun land van oorsprong. Er dient derhalve een evenwicht te worden gevonden 

tussen het waarborgen van het legitiem gebruik van deze systemen en het bestrijden van misbruik 

ervan voor de financiering van terroristische activiteiten.

Met de aanneming van de richtlijn betalingsdiensten in november 2007 is een belangrijke speciale 

aanbeveling van de FATF (SA VI) - alternatieve geldtransacties - nu volledig omgezet op EU-

niveau, waarbij voorzien is in preventieve maatregelen zoals vergunningverlening en registratie, 

vereisten ten aanzien van de legitimatieplicht voor cliënten, het bijhouden van registers, melding 

van verdachte transacties en sancties.

De richtlijn moet per 1 november 2009 door de lidstaten worden toegepast. Uniforme toepassing 

van de richtlijn door de EU-lidstaten is van essentieel belang voor het voorkomen van misbruik van 

geldtransactiesystemen door potentiële financiers van terrorisme. Naar verwachting zal de 

toepassing van deze bepalingen de geleidelijke overgang van deze diensten vanuit de niet-officiële 

economie naar de officiële sector in de hand werken. Het zou nuttig kunnen zijn, te onderzoeken in 

hoeverre het noodzakelijk en mogelijk is praktische richtsnoeren op te stellen voor de uitvoering 

ervan door de EU-lidstaten.

3.2. Nieuwe betalingswijzen

Overal ter wereld maken nieuwe betalingswijzen (zoals vooraf betaalde kaarten, betalingssystemen 

via internet, mobiele betalingen, programma's op basis van de uitwisseling van digitale edel-

metalen) opgang. De FATF heeft onder meer een beoordeling opgesteld van hun kwetsbaarheid 

voor witwassen en terrorismefinanciering. De uitkomst was dat de huidige aanbevelingen en 

speciale aanbevelingen van de FATF voorshands passende handvaten geven om het hoofd te 

kunnen bieden aan de kwetsbare aspecten van deze nieuwe betalingswijzen.

Voorts wordt geschat dat in 2006 meer dan een miljard USD is uitgegeven aan goederen en diensten 

in digitale virtuele gemeenschappen (zoals secondlife.com). Aangezien deze gemeenschappen 

nieuwe vormen van anonimiteit bieden en er winsten kunnen worden teruggestort naar de echte 

wereld, bijvoorbeeld door middel van elektronische geldovermaking, bestaat het risico dat deze 

websites misbruikt worden voor terrorismefinanciering.
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Gezien het hoge tempo van de technische ontwikkelingen rond nieuwe betalingswijzen, zou het 

nuttig kunnen zijn te bezien of de analyse van de FATF in haar typologie van oktober 2006 nog 

steeds geldig is of dat misbruik van nieuwe betalingswijzen de risico's in verband met 

terrorismefinanciering en het witwassen van geld verhoogt. Mocht dat het geval zijn, dan zou de 

Commissie kunnen denken aan een nadere risicobeoordeling onder de EU-lidstaten.

3.3. Ontwikkelingen in internationale organen

Internationale organen, waaronder met name de FATF, richten hun aandacht momenteel op Trade 

Based Money Laundering (TBML - handelsgerelateerd witwassen).

Tot op heden zijn er geen nieuwe normen of aanbevelingen vastgesteld met betrekking tot dit 

onderwerp, dat bij tijd en wijle aan de orde kan komen in de besprekingen over terrorisme-

financiering. De FATF heeft afgelopen juni in Londen een nota over beste praktijken inzake TBML 

aangenomen. Een belangrijk punt in dit verband is de doorgifte van handelsgegevens tussen 

douane-instanties en financiële-inlichtingeneenheden, vooral op binnenlands niveau, maar ook 

tussen de lidstaten, om anomalieën op het spoor te komen die mogelijkerwijs in verband staan met 

witwasactiviteiten.

4. Versterking van de bestaande maatregelen

Voor de bestrijding van terrorisme is het verstoren, ontmoedigen en ontmantelen van netwerken 

voor terrorismefinanciering van essentieel belang. Bij recente aanslagen is gebleken dat deze met 

geringe kosten en zonder argwaan te wekken kunnen worden beraamd. De directe kosten van 

aanslagen maken echter maar een fractie uit van de door terroristische organisaties benodigde 

middelen. Door verstoring van de geldstromen naar terroristische organisaties beschikken deze over 

minder middelen voor propaganda, aanwerving, facilitering enz. Terroristen gebruiken zowel legale 

als criminele methodes voor de financiering van hun organisatorische en operationele activiteiten.

Om te beletten dat terroristen middelen kunnen aantrekken, overbrengen en gebruiken, dienen 

rechtsgebieden bepaalde maatregelen te nemen. Deze omvatten de toepassing van gerichte 

financiële sancties (bevriezing van vermogensbestanddelen), de bescherming van kwetsbare 

sectoren, waaronder de liefdadigheidssector en ondernemingen in de financiële dienstverlening, en 

het aanmoedigen van de effectieve melding van verdachte transacties.
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Het is van het grootste belang dat de non-profitsector tegen misbruik wordt beschermd door onder 

meer te zorgen voor de nodige maatregelen inzake transparantie en verantwoordingsplicht als 

bepleit door de FATF en andere internationale organen. Aangezien non-profitorganisaties veelal een 

internationaal profiel hebben, moeten er internationale oplossingen worden gezocht, vooral op EU-

niveau, als aanvulling op nationale maatregelen.

Afgezien van de in december 2005 door de Raad aangenomen "5 beginselen" 1 zijn er weinig 

vorderingen gemaakt bij het opstellen van maatregelen op EU-niveau tegen misbruik van de non-

profitsector door financiers van terrorisme. In aansluiting op de mededeling van november 2005 

(COM (2005)620) ter zake, heeft de Commissie twee studies op EU-niveau geïnitieerd om meer 

inzicht te krijgen in de bedreigingen en de mogelijke reacties op beleidsniveau: 1) naar soort en 

omvang van het misbruik van non-profitorganisaties (NPO's) voor criminele financiële doeleinden, 

met inbegrip van de financiering van terrorisme en 2) recente initiatieven op het stuk van NPO-

transparantie in het kader van zelfregulering en openbare regulering. De lidstaten zouden zich op 

de bevindingen uit deze studies kunnen baseren om, met assistentie van de Commissie, de 

mogelijkheden te verkennen voor een gemeenschappelijke EU-aanpak om NPO's minder kwetsbaar 

te maken voor criminele infiltratie.

4.2. Gerichte sancties

Een ander belangrijk instrument bij de bestrijding van terrorismefinanciering zijn gerichte 

(financiële) sancties (bevriezing van vermogensbestanddelen) conform resolutie 1267 (1999) en 

resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad en de vervolgresoluties, waardoor terroristen en 

terroristische organisaties moeilijker misbruik kunnen maken van de financiële sector en moeilijker 

middelen kunnen werven en overbrengen. Een optie zou zijn specifieke organisaties aan te duiden 

voor een alomvattende preventieve controle van hun financiële verrichtingen overeenkomstig de 

toepasselijke verordening, mits voldoende informatie is verzameld om zulks te rechtvaardigen.

De Raad is voortgegaan met de verbetering van zijn procedures om personen en entiteiten 

overeenkomstig Verordening nr. 2580/2001 en Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB in 

de lijst op te nemen en van de lijst te schrappen. De verplichting om de grondrechten te eerbiedigen 

houdt onder meer in dat de nodige aandacht wordt geschonken aan een eerlijke rechtsgang voor de 

beoogde personen. De procedures voor opname in en schrapping van de lijst zijn verbeterd 

  
1 14694/05.
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overeenkomstig de uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg.
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5. Belangrijke horizontale aangelegenheden

Zoals hierboven uiteengezet is een van de hoekstenen van de terrorismebestrijding van de EU het 

beletten dat terroristen toegang krijgen tot financiële middelen. Dit is bevestigd in verschillende 

Raadsconclusies en (rechts)documenten, waarin wordt benadrukt dat de EU niet alleen probeert te 

voorkomen dat terroristen toegang krijgen tot financiële middelen, maar ook streeft naar een 

maximaal gebruik van financiële inlichtingen bij de terrorismebestrijding in al haar aspecten.

5.1. Uitwisseling van informatie en samenwerking tussen nationale instanties

De Europese Raad heeft bij de lidstaten steeds aangedrongen op nauwere samenwerking tussen de 

nationale bevoegde instanties, de financiële-inlichtingeneenheden en particuliere financiële 

instellingen, teneinde de uitwisseling van informatie over terrorismefinanciering te vergemakke-

lijken en te verbeteren. De bovengenoemde Commissiemededeling biedt een eerste beoordeling, 

met een lijst van beste praktijken voor de nationale coördinatiestructuren ter bestrijding van 

terrorismefinanciering.

Voor een doeltreffende informatie-uitwisseling tussen bevoegde instanties binnen de EU is echter 

een alomvattende en effectieve coördinatie op nationaal niveau nodig teneinde relevante informatie 

te herkennen, te vergelijken en te analyseren en kwalitatief hoogwaardige criminele inlichtingen te 

kunnen produceren.

Verbetering van de mechanismen voor informatie-uitwisseling en feedback (ook tussen het 

inlichtingen- en het rechtshandhavingsapparaat en de financiële instellingen) op nationaal, op EU-

en op internationaal niveau met het oog op gericht en doeltreffend financieel onderzoek blijft van 

het grootste belang. Juridische obstakels dienen te worden weggenomen zonder dat afbreuk wordt 

gedaan aan de beginselen betreffende gegevensbescherming.

Informatie-uitwisseling met en tussen de nationale fie's en andere bevoegde instanties, mede via 

FIU.NET, dient steeds onderdeel van de versterking en verbetering te zijn, zodat financiële 

instellingen aanvullende feedback over geschikte doelwitten van melding van verdachte of 

ongebruikelijke transacties in verband met terrorismefinanciering kunnen krijgen. Op nationaal 

niveau dienen passende regelingen of zelfs wetgeving te worden opgesteld voor de uitwisseling van 

gerubriceerde en/of gevoelige informatie. Van essentieel belang is ook dat de fie's en andere 

rechtshandhavingsinstanties toegang tot relevante gegevens van financiële instellingen krijgen.

Tevens dienen mogelijke belemmeringen voor de uitwisseling van informatie op internationaal 

niveau te worden weggenomen.



11778/1/08 REV 1 pau/mm 13
DG H 2B NL



11778/1/08 REV 1 pau/mm 14
DG H 2B NL

Uit het verslag van de Commissie over de uitvoering van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad inzake

samenwerking tussen de fie's van november 2000 (COM(2007)827) blijkt dat de lidstaten in grote 

lijnen aan de juridische vereisten hebben voldaan, maar dat er meer werk moet worden gemaakt van 

operationele samenwerking, waaronder het waarborgen van een grootschalige uitwisseling van alle 

nodige informatie op financieel en rechtshandhavingsgebied.

Het door de Commissie opgerichte (informele) fie-platform ter ondersteuning van de operationele 

uitvoering van de derde richtlijn bestrijding van witwassen/terrorismefinanciering zou kunnen 

bijdragen tot de verbetering van de operationele samenwerking. Andere mogelijkheden tot een 

makkelijkere informatie-uitwisseling, ongeacht het karakter van een nationale fie, dienen te worden 

onderzocht. Ook zou nader kunnen worden gesproken over EU-richtsnoeren ten behoeve van de 

uitwisseling van informatie op EU-niveau. Voorts zouden alle 27 fie's uit de EU gebruik moeten 

maken van FIU.NET als technisch middel voor de uitwisseling van informatie inzake witwassen en 

terrorismefinanciering.

Ook zijn verbeteringen mogelijk bij de uitvoering van speciale aanbeveling IX over geldkoeriers
door een doeltreffende handhaving van de verordening betreffende de controle van liquide middelen 
die sedert 15 juni 2007 in de lidstaten van toepassing is. De lidstaten dienen zorg te dragen voor een 
efficiënte informatie-uitwisseling op nationaal niveau tussen douane-instanties, fie's en rechtshand-
havingsinstanties, alsook op EU-niveau tussen nationale douanediensten en fie's. De lidstaten 
dienen hierbij optimaal gebruik te maken van de bestaande informatie-uitwisselingskanalen op EU-
niveau.

De rol van de financiële sector bij de bestrijding van terrorismefinanciering is belangrijk en 
informatie over verdachte of ongebruikelijke transacties dient zonder onnodige beperkingen te 
worden uitgewisseld tussen alle betrokken partners, nationaal zowel als internationaal. Informatie-
uitwisseling en feedback zijn belangrijk voor een doeltreffende bestrijding van dit verschijnsel. De 
samenwerking met de particuliere sector op de relevante gebieden van de terrorismefinanciering, 
met name wat betreft de praktische uitvoering van de EU-instrumenten (kosten-baten, feedback), 
moet daarom worden geïntensiveerd.
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5.2. Financiële inlichtingen en financiële recherche
Financiële informatie is op zichzelf niet voldoende voor een doeltreffende bestrijding van terrorisme. In 
combinatie met inlichtingenverzameling ten behoeve van terrorismebestrijding kan financiële informatie
het vermogen om terroristische activiteiten op het spoor te komen en te dwarsbomen, evenwel vergroten.
Financiële informatie is inmiddels een van de krachtigste instrumenten die beschikbaar zijn voor recherche-
en inlichtingenwerk. Het verzamelen en delen van financiële informatie dient een hoge prioriteit te krijgen.
De EU-lidstaten zouden er derhalve toe kunnen worden aangemoedigd om financiële recherche tot essentieel 
onderdeel van al het recherchewerk ter bestrijding van het terrorisme te maken. Dit vergt passende 
wetgeving, alsmede deskundigheid en middelen om financiële recherche als rechtshandhavingstechniek te 
promoten.

Lidstaten zijn, samen met de Commissie en Europol, een project gestart om deze doelstelling naderbij te 
brengen door gezamenlijke minimumopleidingsnormen voor financieel rechercheurs vast te stellen.
Financiële recherche is van essentieel belang om te waarborgen dat de rechtshandhavingsdiensten 
beschikken over de juiste kennis, knowhow en analytische vaardigheden om criminele geldsporen en sporen 
van andere vermogensbestanddelen aan het licht te brengen en te analyseren. Daarnaast is financiële 
recherche bevorderlijk voor de confiscatie van opbrengsten van misdrijven. De grensoverschrijdende 
samenwerking door nationale politiekorpsen bij de bestrijding van het terrorisme moet nog verder worden 
gestimuleerd en het zou in dit verband dienstig zijn veelvuldiger en eerder een beroep te doen op de diensten 
van Europol. Een frequenter gebruik van de analytische vaardigheden van Europol en Eurojust zal ook 
bevorderlijk zijn voor de efficiënte uitvoering van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 
betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard.

Tevens is het wenselijk dat het gerechtelijk apparaat, in het bijzonder het openbaar ministerie en/of Eurojust, 

betrokken wordt bij de verdere ontwikkeling van minimumopleidingsnormen op het gebied van financiële 

recherche. De lidstaten, de Commissie en Europol wordt verzocht meer vaart te zetten achter de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke minimumopleidingsnormen en Eurojust na verloop van tijd bij dit 

proces te betrekken.

De analytische taken van de fie's met betrekking tot het onderkennen van activiteiten ter financiering van het 

terrorisme kunnen worden versterkt door financiële informatie te combineren met terrorismegerelateerde 

inlichtingen afkomstig van rechtshandhavings- en inlichtingeninstanties. Daarnaast is voor de fie's een 

essentiële rol weggelegd bij het doorgeven van financiële informatie aan inlichtingenorganisaties. Van 

financiële instellingen verkregen financiële informatie en aan financiële instellingen verstrekte inlichtingen 

zijn van doorslaggevend belang voor het welslagen van de wereldwijde inspanningen ter bestrijding van het 

terrorisme. De fie's en inlichtingen- en rechtshandhavingsorganisaties dienen stelselmatig te onderzoeken 

welke maatregelen haalbaar zijn, bijvoorbeeld een verbod op de uitvoering van in hun ogen verdachte 

transacties, verzoeken om publieke aanduiding van personen of entiteiten met het oog op het bevriezen van 

vermogensbestanddelen, het instellen van vervolging en andere rechtshandhavingsmaatregelen, of het 

uitwisselen van informatie met een betrokken derde land.
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In het kader van het thema Veiligheid van het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek (KP7) 

zou de Commissie steun kunnen verlenen voor de ontwikkeling van IT-instrumenten om de 

opsporing van terrorismefinancieringsactiviteiten door fie's, andere overheidsinstanties, rechtshand-

havingsinstanties of particuliere actoren (zoals banken) te bevorderen en te intensiveren, in 

combinatie met het bevorderen van de uitwisseling van informatie en beste praktijken.

5.3. Samenwerking met de particuliere sector

Met het oog op een succesvolle bestrijding van terrorismefinanciering dient de effectieve en 

efficiënte samenwerking en gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen uit de openbare en 

particuliere sector verder te worden versterkt, met inbegrip van een betere bundeling van de door de 

verschillende overheidsinstanties verzamelde inlichtingen. Aldus zullen de financiële instellingen 

en de andere meldingsplichtige instellingen aanmerkelijk beter tot de bestrijding van 

terrorismefinanciering kunnen bijdragen. De financiële instellingen dienen beter te worden 

geïnformeerd over het gebruik dat wordt gemaakt van de informatie die zij in de vorm van 

meldingen van verdachte transacties verstrekken. Het belang van feedback dient te worden erkend.

De Commissie heeft onlangs een begin gemaakt met de beoordeling van de structuren waarover de 
fie's in de EU beschikken voor feedback tussen de meldingsplichtige entiteiten en de fie's alsmede 
tussen de rechtshandhavingsinstanties en de fie's. Op basis van die studie zou in 2009 verder 
gewerkt kunnen worden.

Op het gebied van sancties voert de Commissie een dialoog met Europese organisaties van de sector 
kredietverlening, verstrekt zij een geconsolideerde lijst van doelwitten van financiële sancties 1 en 
heeft zij een website geopend als hulp voor de financiële instellingen bij de uitvoering.

De EU moet het streven naar het delen van gegevens tussen de openbare en de particuliere sector en 
naar een betere bundeling van de door de verschillende overheidsinstanties verzamelde inlichtingen 
verder uitbouwen; de lidstaten moeten de voordelen inzien van deze aanpak en van de daaruit 
voortvloeiende oplossingen voor een betere bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering.

6. Internationale samenwerking
Een belangrijk deel van het EU-beleid met betrekking tot terrorismefinanciering vloeit voort uit de 
werkzaamheden van de Financiële-actiegroep, met name haar negen speciale aanbevelingen 
betreffende terrorismefinanciering. Nu er op de FATF-agenda plaats is ingeruimd voor nieuwe 
ontwikkelingen, dient de EU een actieve rol te blijven spelen in de FATF, om te zorgen dat de 
FATF-werkzaamheden blijven stroken met de EU-prioriteiten. Een grote mate van coördinatie 

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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binnen de EU met betrekking tot aangelegenheden die in de FATF worden besproken blijft nodig.
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De EU heeft vrijwel alle aanbevelingen en speciale aanbevelingen van de FATF uitgevoerd.
Daardoor zijn de controles in Europa efficiënter en doeltreffender geworden. Terroristen zullen 
gebruik willen maken van de kanalen waar de regelgeving en het toezicht het zwakst zijn. De EU 
dient daarom blijvend aandacht te schenken aan de internationale dimensie van de strijd tegen 
terrorismefinanciering. De Unie dient te blijven ijveren voor universele naleving van de relevante 
resoluties van de VN-Veiligheidsraad, de aanbevelingen van de FATF, de VN-resoluties, de 
volledige toepassing van de wereldwijde terrorismebestrijdingsstrategie van de VN en de 
bekrachtiging en uitvoering van andere internationale en regionale verdragen op dit gebied.
Daarnaast dient de ondersteuning van derde landen bij de opstelling van rechtsinstrumenten en de 
implementatie van vermogen ter voorkoming en bestrijding van terrorismefinanciering een 
essentieel onderdeel van de terrorismebestrijdingsstrategie van de EU te blijven uitmaken. Meer 
aandacht voor deze vorm van bijstand is aanbevelingswaardig.

Verder dienen constructieve dialogen met de voornaamste partners, met name de Verenigde Staten 
en de Samenwerkingsraad van de Golf, te worden voortgezet. De Raad bespreekt momenteel de 
vorm waarin de dialoog tussen de EU en de VS over terrorismefinanciering en financiële sancties 
zou moeten plaatsvinden. De lidstaten zijn voorstanden van een flexibeler dialoog, afhankelijk van 
de agenda, met ten minste één vergadering per jaar. De Raad beraadt zich ook op nieuwe 
onderwerpen voor de besprekingen met de VS in dit kader. In elk geval lijkt het waarschijnlijk dat 
de toekomst van de VN-regeling voor sancties ter bestrijding van het terrorisme een belangrijk 
onderwerp zal zijn tijdens de dialoog tussen de EU en de VS over terrorismefinanciering.

7. Organisatie van de werkzaamheden in de Raad

Verschillende Raadsgroepen houden zich bezig met de voorbereiding van de besprekingen van de 

Raad over preventie en bestrijding van terrorismefinanciering:

· de financiële attachés - voor de uitvoering van de FATF-aanbevelingen binnen het 

kader van de EU-wetgeving

· de RELEX-raden - voor de omzetting van resoluties van de VN-Veiligheidsraad en 

autonome EU-sancties in EU-wetgeving (met inbegrip van de gespecialiseerde

samenstelling RELEX-sancties voor monitoring en beoordeling van horizontale 

kwesties)

· de Groep terrorisme voor interne EU-aspecten,

· de Groep COTER voor externe aspecten

· de Groep GS 931 voor het aanduiden van organisaties en personen die bij 

terroristische daden zijn betrokken

· de Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit, voor de 
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rechtshandhavingsaspecten.

Om redenen die verband houden met de samenstelling van deze groepen en het bestaan van informele 

groepen die voor andere doeleinden zijn gevormd (bijvoorbeeld het FIE-platform), zouden verscheidene 

aspecten van terrorismebestrijding beter kunnen worden gecoördineerd door de voorbereidende 

instanties van de Raad.

8. Aanbevelingen

In het licht van de bovenstaande overwegingen wordt de Raad verzocht de volgende aanbevelingen 

te bekrachtigen:

Aanbeveling 1 - monitoring

De lidstaten dienen zorg te dragen voor de effectieve implementatie van de rechtsinstrumenten van 

de EU waarmee de 40 + 9 aanbevelingen van de Financiële-actiegroep worden omgezet. Ook 

dienen de lidstaten te zorgen voor de daadwerkelijke implementatie van de relevante rechts-

instrumenten inzake samenwerking bij de rechtshandhaving. De Commissie wordt verzocht te 

blijven toezien op de toepassing van de relevante EU-wetgeving door de EU-lidstaten (waaronder 

met name de relevante EU-rechtsinstrumenten betreffende samenwerking bij de rechtshandhaving).

Op basis van de Commissieverslagen over de implementatie van deze rechtsinstrumenten, met 

name op het gebied van de versterking van de operationele samenwerking, zou de Raad zich moeten 

beraden op toekomstige activiteiten. Zo nodig dienen voorstellen voor de verdere verfijning van de 

bestaande wetgeving in overweging te worden genomen.

Aanbeveling 2 - dreigingsanalyse
De EU dient voort te gaan met het analyseren van en het anticiperen op nieuwe trends en methoden 

inzake terrorismefinanciering, ten einde mogelijke nieuwe wetgevingsinstrumenten voor te bereiden, 

rekening houdend met het lopende en reeds verrichte werk van de FATF inzake wereldwijde 

dreigingsanalyse. Dreigingsanalyses zijn daarbij een belangrijk ondersteunend instrument.

SITCEN wordt verzocht op gezette tijden verslagen op te stellen over dreigingen binnen de EU en op 

internationaal niveau, opdat de Raad kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en de strategie tegen 

terrorismefinanciering kan actualiseren, zo nodig voor mei 2009. Er dient aandacht te gaan naar actuele 

terrorismefinancieringspatronen in de lidstaten.

Europol wordt verzocht uiterlijk in december 2008 aan de Raad verslag uit te brengen over banden 

tussen terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten die door recherchewerk in de lidstaten aan 

het licht zijn gekomen, om de Raad in staat te stellen zijn strategie tegen terrorismefinanciering, indien 
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nodig, uiterlijk in mei 2009 te actualiseren.
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Europol en SitCen worden aangemoedigd nauw samen te werken bij de opstellling van hun 

dreigingsanalyse en, voor zover mogelijk, een gezamenlijk verslag in te dienen.

Aanbeveling 3 - nieuwe ontwikkelingen

Een uniforme toepassing van de desbetreffende bepalingen van de richtlijn betalingsdiensten inzake 

alternatieve geldtransacties is van essentieel belang om te voorkomen dat potentiële geldschieters 

van het terrorisme gebruik maken van geld- of waardentransactiediensten. De Commissie wordt 

verzocht na te gaan of het nodig en mogelijk is om praktische richtsnoeren op te stellen voor de 

uitvoering ervan door de lidstaten op basis van de specifieke bepalingen van de richtlijn, de 

interpreterende nota en speciale aanbeveling VI van de FATF, alsook het FATF-document 

betreffende beste praktijken ter zake. De lidstaten worden aangespoord om de richtlijn 

betalingsdiensten voortvarend uit te voeren ten einde de controle op verleners van 

geldovermakingsdiensten te versterken en potentiële terrorismefinanciers te ontmoedigen om van 

deze diensten gebruik te maken.

Gezien het hoge tempo waarin technieken voor nieuwe betalingswijzen worden ontwikkeld, zou 

het nuttig kunnen zijn te anticiperen op mogelijke toekomstige gevolgen van die ontwikkelingen 

waardoor betalingswijzen kwetsbaarder zouden worden voor terrorismefinanciering. De Commissie 

en de lidstaten wordt verzocht samen met de betrokken partijen, zoals de centrale banken, en indien 

mogelijk tezamen met de aanbieders van betalingsdiensten na te gaan of deze nieuwe 

betalingswijzen risico's inzake terrorismefinanciering en het witwassen van geld met zich 

meebrengen en, zo ja, welke specifieke maatregelen zouden kunnen worden genomen om deze 

risico's te beperken. De resultaten van de typologische studie van oktober 2006 van de FATF 

zouden daarbij als uitgangspunt kunnen dienen.

De EU dient de ontwikkelingen binnen het FATF inzake nieuwe terrorismefinancieringsmethoden, 

zoals handelsgerelateerde activiteiten, in het oog te houden; de Commissie en de lidstaten wordt 

verzocht hierover verslag uit te brengen, en de Raad te adviseren over verdere maatregelen wanneer 

nieuwe internationale normen en/of aanbevelingen worden vastgesteld.
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Aanbeveling 4 - verscherping van de bestaande maatregelen

Wat de non-profitsector en de uitvoering van speciale aanbeveling VIII van de FATF betreft, wordt 

de Commissie verzocht begin 2009 de uitkomsten te presenteren van haar twee studies betreffende 

NPO's, als achtergrond voor een eventuele gezamenlijke EU-aanpak om NPO's minder kwetsbaar 

voor criminele infiltratie te maken. Deze aanpak zou onder meer kunnen bestaan in het opstellen 

van in de gehele EU geldende richtsnoeren voor NPO's, EU-samenwerking inzake preventie en 

recherche van misbruik, Europabrede bewustmakingsprogramma's voor NPO's en de oprichting van 

een platform voor deskundigen uit de publieke en non-profit sector van de lidstaten om beste 

praktijken uit te wisselen.

Gerichte (financiële) sancties hebben de mogelijkheden voor terroristen en terroristische 

organisaties om misbruik te maken van het financiële netwerk verminderd en het moeilijker 

gemaakt geld aan te trekken en over te brengen. Voor daadwerkelijke bevriezing blijven 

rechercheinspanningen van alle lidstaten en samenwerking met derde landen vereist ter 

voorbereiding van aanduidingen die gebaseerd zijn op voldoende informatie conform de 

toepasselijke criteria voor de bevriezing van vermogensbestanddelen. De Raad heeft de 

aanduidingsprocedures verbeterd overeenkomstig de uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg.

De EU moet zicht blijven houden op de uitvoering van de bevriezing van tegoeden, om de 

doeltreffendheid ervan te verbeteren. De dialoog en samenwerking met de financiële instellingen 

van de particuliere sector en andere betrokken economische actoren moeten worden voortgezet en 

verbeterd, zowel op EU- als op nationaal niveau.

Aanbeveling 5 - Fie's en samenwerking tussen fie's
Krachtiger inspanningen zijn nodig om de uitwisseling van informatie met en tussen de nationale fie's 

en andere bevoegde instanties te bevorderen. Aldus zullen de fie's en andere bevoegde instanties meer 

feedback kunnen geven aan de financiële instellingen met betrekking tot passende doelwitten voor de 

melding van verdachte en ongebruikelijke transacties. Feedback is van essentieel belang voor een goed 

functionerend systeem ter bestrijding van terrorismefinanciering. De resultaten van de lopende door de 

Commissie op EU-niveau georganiseerde beoordeling van de feedbackstructuren van de fie's dienen 

daarom grondig te worden besproken door de deskundigen uit de lidstaten, met inbegrip van 

vertegenwoordigers van de financiële instellingen en andere meldingsplichtige entiteiten, om de beste 

praktijken te kunnen bepalen. Onderzocht moet worden hoe fie's en andere bevoegde instanties, 

waaronder de douane, toegang kunnen krijgen tot relevante (financiële, rechtshandhavings- en 

inlichtingen-)gegevens, op passende wijze rekening houdend met de gegevensbeschermings-
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problematiek en andere vitale belangen, bijvoorbeeld de nationale veiligheid.

Alle lidstaten dienen medio 2009 volwaardig functionerende leden te zijn van FIU.NET.

Uit het verslag van de Commissie over de implementatie van het Besluit van de Raad inzake fie-

samenwerking van november 2000 blijkt dat er meer operationele samenwerking nodig is, onder 

meer een ruime uitwisseling van alle noodzakelijke financiële en rechtshandhavingsinformatie. De 

Commissie wordt verzocht nadere uitvoering te geven aan de conclusies van dit verslag in het 

(informele) fie-platform en in andere relevante EU-fora. Mogelijkheden tot een betere 

informatieuitwisseling, nationaal en internationaal en ongeacht het karakter van een nationale fie, 

dienen nader te worden onderzocht. EU-richtsnoeren kunnen de uitwisseling van informatie op EU-

niveau vergemakkelijken.

Aanbeveling 6 -samenwerking met de particuliere sector

De Commissie en de lidstaten wordt verzocht de dialoog en de samenwerking met de particuliere 

sector op de relevante gebieden van de terrorismefinanciering te intensiveren, met name de 

praktische uitvoering van EU-instrumenten.

De lidstaten kunnen overwegen om op nationaal niveau een gezamenlijke werkgroep op te richten 

met deskundigen van de financiële sector, de overheid, de rechtshandhavings- en 

inlichtingendiensten, om na te denken over maatregelen die de publiek-private samenwerking bij 

het tegengaan van terrorismefinanciering doeltreffender maken. Een dergelijke werkgroep zou zich 

onder meer kunnen concentreren op nieuwe methoden om risico's inzake terrorismefinanciering 

door te geven, efficiënte, gerichte verzoeken vanuit de rechtshandhaving en de grenzen aan het 

delen van inlichtingen. 

Aanbeveling 7 -financiële inlichtingen en financiële recherche
Financiële informatie is op zichzelf niet voldoende voor een doeltreffende bestrijding van terrorisme. In 

combinatie met inlichtingen ten behoeve van terrorismebestrijding kan financiële informatie het 

vermogen om terroristische activiteiten op het spoor te komen en te dwarsbomen echter vergroten. Het 

verzamelen en uitwisselen van financiële inlichtingen dient een hoge prioriteit te krijgen. De lidstaten 

worden aangemoedigd het verrichten van financiële recherche en het delen van inlichtingen ten behoeve 

van terrorismebestrijding als een essentiële beleidsprioriteit aan te merken.

De lidstaten worden er derhalve toe aangemoedigd om financiële recherche tot essentieel onderdeel van 

al het recherchewerk ter bestrijding van het terrorisme te maken. De lidstaten, de Commissie en Europol 

wordt verzocht meer vaart te zetten achter de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
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minimumopleidingsnormen, en na verloop van tijd Eurojust bij dit proces te betrekken.
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Aanbeveling 8 - internationale samenwerking

De EU dient te blijven ijveren voor universele toetreding tot en de volledige uitvoering van de ter 

zake geldende internationale verdragen en resoluties van de VN-Veiligheidsraad. In politieke 

dialogen op alle niveaus met landen die deze instrumenten niet hebben bekrachtigd of volledig 

uitgevoerd, dient dit punt steeds weer aan de orde te worden gesteld. De Raad zal krachtige signalen 

geven in politieke dialogen over terrorismefinanciering, met name in het geval van de landen 

waaraan door de GBVB-groep terrorisme (COTER) prioriteit is toegekend.

Daarnaast dient de verlening van bijstand aan derde landen bij de totstandbrenging van rechts-

instrumenten en middelen ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering 

een essentieel onderdeel van de terrorismebestrijdingsstrategie van de EU te blijven uitmaken. De 

technische bijstand om de terrorismebestrijdingscapaciteit van de belangrijkste landen, met name de 

prioritaire landen, te vergroten, dient te worden opgevoerd. De lidstaten en de Commissie wordt 

verzocht meer middelen beschikbaar te stellen voor de versterking van de vermogens ter bestrijding 

van terrorismefinanciering, in samenspraak met andere donoren.

De lidstaten worden aangemoedigd de mogelijkheden te onderzoeken voor communautaire 

financiering van projecten met de betrokken derde landen op het gebied van capaciteitsopbouw in 

de NPO-sector, die zouden kunnen bijdragen aan de bescherming van internationaal actieve 

liefdadigheidsorganisaties tegen misbruik door terrorismefinanciers.

De EU dient nauw met de Financiële-actiegroep te blijven samenwerken met betrekking tot alle 

vraagstukken m.b.t. de 40 FATF-aanbevelingen, en met name de 9 speciale aanbevelingen op het 

gebied van terrorismefinanciering, met inbegrip van nieuwe ontwikkelingen. De Commissie en de 

lidstaten wordt verzocht zorg te dragen voor een gecoördineerde EU-visie op alle vraagstukken in 

verband met terrorismefinanciering in de FATF. Aangezien niet alle lidstaten deel uitmaken van de 

FATF is coördinatie van het grootste belang. Er zou een coördinatiemechanisme kunnen worden 

overwogen dat alle (juridische, rechtshandhavings- en financiële) aspecten bestrijkt van de 40 

aanbevelingen en 9 speciale aanbevelingen van de FATF, met inachtneming van bestaande 

mechanismen (zoals het Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme).

De EU dient haar constructieve dialogen met essentiële partners, met name de Verenigde Staten en de 

Samenwerkingsraad van de Golf, voort te zetten. De Raad wordt verzocht voorstellen te formuleren 

voor de vorm waarin de dialoog tussen de EU en VS over terrorismefinanciering en financiële sancties 
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zou moeten plaatsvinden, en aanbevelingen te doen voor mogelijke gespreksonderwerpen.

Aanbeveling 9

Wat betreft de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering dient de Raad te gelegener tijd 

verbetering te brengen in zijn voorbereidende werkzaamheden en zijn werkstructuren te 

stroomlijnen.

Aanbeveling 10

De coördinator voor terrorismebestrijding van de EU dient, in samenwerking met de Commissie, 

zorg te dragen voor de follow-up van de geactualiseerde strategie, op pijleroverstijgende basis, en 

elk halfjaar verslag uit te brengen aan het Coreper. Hij zou zijn eerste verslag aan het Coreper vóór 

eind december 2008 moeten indienen.

De inhoud van deze verslagen en aanbevelingen zal een afspiegeling vormen van de besprekingen 

in de respectieve groepen. 

_______________


