
62

 

70 JAAR FIOD
IN GESPREK MET HANS VAN DER VLIST EN GEERT VAN DE BULT  
MUSEUMSCHATTEN OPGEDOKEN IN DE ROTTERDAMSE HAVEN HET 
FAVORIETE MUSEUMOBJECT VAN... NIEUWE AANWINST TRACKER
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Einde van het jaar in zicht!
De start van het herfstseizoen kon voor het museum niet mooier.  
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bezocht op 18 septem-
ber het museum. Zijn komst lag in het verlengde van Prinsjesdag. 
Voor die dag leende hij het voormalige Derde Dinsdag in 
September koffertje van minister Lieftinck en bracht deze nu te-
rug naar het museum, samen met het de huidige koffer. Hij opende 
daarmee ons actualiteitenkabinet Prinsjesdag, het koffertje en de 
Miljoenennota. Beide koffertjes staan sinds 19 september te pron-
ken naast de Miljoenennota, de Rijksbegroting 2016 en de hoed 
van H.M. Koningin Maxima. Deze ‘gouden’ hoed – symbool voor de 
hoedjes op Prinsjesdag – droeg de koningin in 2013 
bij de eerste Troonrede van de koning. 
Naast de symbolen waarderen onze bezoekers 
ook de up-to-date rijksbegroting waarin alle in-
komsten en uitgaven van het Rijk inzichtelijk zijn 
gemaakt. Reden voor ons om deze ieder jaar als 
onderdeel van onze presentatie actueel te gaan 
houden. 

In oktober beleefden we een fantastisch Weekend van de Weten-
schap. Het was een mooie samenwerking tussen museum en 
Douane: hondengeleiders, het DouaneLab en de mobiele scan  
gaven acte de présence. Een paar honderd bezoekers waren getui-
gen van hun werk. In het museumatelier knutselden kinderen de 
meest mooiste speurapparaten, samen met onze museumdocenten  
en nieuwe educator. 

Nog een mooie samenwerking is die met de FIOD, die dit najaar 
70 jaar bestaat. In dit nummer belichten we dit specifieke werk-
terrein, dat voortdurend meegaat met de tijd. Ook in het museum 
komt dit in diverse exhibits aan bod. Zelfs schoolkinderen gaan er 
hands on mee aan de slag: Gesnapt! 

Met 2016 in het vooruitzicht staat een aantal mooie projecten op 
stapel. Zo kunt u rond de kerstdagen kennis maken met het educa-
tieve project Je land in een koffer. En in de Serre van het museum 
komt een mooie verrassing. Ons grootste object zal dan eindelijk 
in het museum te zien zijn. Op 1 april (geen grap) start de ten-
toonstelling Opstand! Alva en zijn tijd komen in de schijnwerpers 
te staan. Een prachtige tentoonstelling waar u nog meer over gaat 
lezen.

Ik wens u een aangenaam bezoek aan het museum en hoop u,  
samen met mijn collega’s, aan de Parklaan te mogen begroeten.

Frans Fox
directeur
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Weekend van de Wetenschap 
Meer dan 500 bezoekers bezochten het museum tijdens 
het nationale Weekend van de Wetenschap, op 3-4 oktober. 
Met collega’s van de Douane maakte het museum een 
hands on programma voor jong en oud. Bezoekers deden 
proeven doen in het Douanelab en namen een kijkje in de 
mobiele scan. Er waren toelichtingen op zaal bij verschil-
lende meetinstrumenten en de vraagbaken informeerden 
over beschermde plant – en diersoorten,  en namaak en 
piraterij. De trucagefoto zette bezoekers achter het stuur 
van een supersnelle douaneboot wat voor hilarische tafe-
relen zorgde. Door 80 kinderen werd ondertussen serieus 
geknutseld aan de nieuwste  speurapparaten; snufjes die 
het werk van FIOD en Douane een stuk makkelijker kunnen 
maken. Zondag 4 oktober was het Dierendag, dus extra 
aandacht voor de speurhond die samen met zijn geleider 
demonstraties gaf.    

Net Echt!
De zomertentoonstelling Net Echt! Van museumschat 
tot douanevangst  toonde een chique selectie van enkele 
topmerken. Dat wil zeggen: hun dubbelgangers: Adidas, 
Nike, Rolex, Mont Blanc, Gucci en Dolce Gabbana… Dus 
bepaald geen goud dat er blonk en luxe parfums met 
een luchtje. Voor twee maanden een museum waar 
vervalsingen de topstukken zijn.   
De nepmerken stonden ook centraal in het 
Actualiteitenkabinet en het zomerprogramma Reis over 

grenzen met Doerak en Extra bestem-
mingen! Zoals elke zomer trok het 

museum rond 2800 bezoekers, 
waaronder veel jonge muse-
umreizigers met hun Jeugd 
Vakantiepaspoort.  

Activiteiten in het museum
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Kunst aan de Parklaan 
Het thema van Open Monumentendagen was dit jaar: 
‘Kunst en Ambacht’. Daar konden we een mooie invul-
ling aan geven, want de museumcollectie bevat ook 
beeldende kunst, zowel historisch als actueel. Op 12 
en 13 september kregen bezoekers een rondleiding 
langs werken van o.m. Isaac Israëls, Rembrandt, Jan 
van Goyen, Reuben Margolin en Caspar Berger. 



Nationale Museumweek
Ons echte Goud! was het thema van de  Nationale 
Museumweek  (18 t/m 26 april 2015). Een mooier thema 
was voor het museum niet denkbaar. Deze goudkleurige 
beeldengroep werd blikvanger  en trok aandacht van 
pers en publiek. De sjamaan-beeldjes werden in 2014 in 
de Rotterdamse haven opgedoken door duikers van de 
Douane. Ze lagen verstopt tussen 149 kilo pure cocaïne 
(straatwaarde 7,5 miljoen) onder een schip dat met steen-
kool van Colombia naar Rotterdam voer. In waterdichte 
smokkeltassen reisden ze als verstekelingen mee. Het leek 
eerst om authentieke artefacten te gaan, afkomstig uit 
de pre-Colombiaanse Tairona-cultuur. Waren ze echt? En 
van echt goud? Na een double check werden ze te licht 
bevonden om als origineel door te gaan.  Hoe dan ook: 
voor alle betrokkenen vervoerde het schip het echte goud: 
in steenkool, in cocaïne, in cultureel erfgoed: als handel, 
als smokkel en…. als vangst van de Douane.
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ACTIVITEITEN IN HET MUSEUM

Minister Dijsselboem op bezoek 
Minister Dijsselbloem presenteerde op dinsdag 16 septem-
ber de Miljoenennota in het koffertje dat zijn voorganger 
Lieftinck in 1947 introduceerde. Een bijzonder moment 
voor dit koffertje, weer een Prinsjesdag op stap in Den 
Haag.  De minister bracht het diezelfde week persoonlijk 
terug naar het museum en bracht ook het huidige koffertje 
mee om in het Actualiteitenkabinet te zetten. Daarmee 
opende hij de expositie Prinsjesdag, het koffertje en de 
Miljoenennota. Dat deed hij samen met leerlingen van de 
IC Weekendschool  Rotterdam die hem interessante vragen 
voorlegden.  “Waarom vindt u politiek zo leuk?”, “Wat 
doet u zo’n hele dag”. Ze gingen uitgebreid met elkaar in 
gesprek en… op de foto.
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Europol
Op het hoofdkantoor van de Europese politie, Europol in Den 
Haag, werd in de derde week van september de jaarlijkse confe-
rentie van alle hoofden van politie van de deelnemende landen 
gehouden. Omdat voor het eerst de hoofden van de landelijke 
douanes daarbij waren uitgenodigd, had het museum een presen-
tatie met objecten op het raakvlak van politie en douane inge-
richt. De afdeling communicatie van de douane zorgde voor een 
spectaculaire film over het hedendaagse douanewerk. 

Wederopbouw
Tot en met het einde van het jaar is in het Rotterdamse stadhuis 
een presentatie van ons museum te zien over de staatsfinanciën 
tijdens de Wederopbouw (na de Tweede Wereldoorlog). Ons land 
lag in puin en de inwoners konden geen hoge belastingen opbren-
gen. Met de Marshallhulp en vooral de stimulering van export 
kwam de Nederlandse economie er weer bovenop. In het stadhuis 
zijn twee vitrines met objecten en twee vitrines met in 3D uitge-
voerde infographics te zien.

Op locatie

Rotterdam Douanestad 

De Douane heeft in de wereldhaven Rotterdam een rijk verleden. 
Dat is niet allemaal binnen de museummuren te vertellen. Daarom 
maakten we in samenwerking met IZI Travel de app Rotterdam 
Douanestad. Deze wandeltour biedt een verrassende kijk op de stad, 
en voert langs historische plekken vele bruggen die een verbinding 
leggen met de Douane, zoals De Ballentent, De Boompjes, de Oude 
Haven, de Rotterdamse Admiraliteit, het Entrepotgebouw De vijf 
Werelden, en Hotel New York. De app is eenvoudig via IZI Travel te 
downloaden op smart phone en Ipod/Ipad. 
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TEKST

In gesprek met...

Wat is de belangrijkste verandering? 
‘De FIOD was als opsporingsdienst lange tijd op zichzelf 
gericht. Nu is samenwerking de rode draad in ons werk 
geworden. Zo is er bijvoorbeeld de samenwerking tus-
sen de vier bijzondere opsporingsdiensten, de BOD-en. 
Naast de FIOD zijn dat de inspectie ISW DO (arbeid), 
de NVWA-IOD (voedsel en waren) en ILT-IOD (milieu en 
huisvesting). Ze zijn verenigd in het Platform Bijzondere 
Opsporingsdiensten. Elke BOD is verbonden met een 
moederdepartement en toezichthouders. In ons ge-
val zijn dat het ministerie van Financiën, Belastingen, 
Douane en Toeslagen. Voor de helft werken we voor 
partners buiten de Belastingdienst, zoals de Autoriteit 
Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de 
Zorgautoriteit. Daarnaast houden we ons onder andere 
bezig met faillissementsfraude, beleggingsfraude, cor-
ruptie, koersmanipulatie en witwasbestrijding. In dat 
laatste zit 25% van onze capaciteit. Witwasbestrijding is 

voor ons een groeimarkt. Daar is voor ons dus veel te ha-
len. Een heel breed palet waarin samenwerking van groot 
belang is. 
Bij het Platform hebben zich ook de Rijksrecherche, het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de 
Koninklijke Marechaussee aangesloten. De organisatie 
is veel opener geworden. Als FIOD zijn we nu bezig om 
samenwerking te zoeken met de private sector, zoals de 
banken. De volgende etappe is om burgers en bedrijven 
meer bij ons werk te betrekken. Er zijn al initiatieven zoals 
het Burgerinitiatief 1 overheid, die zich over fraudethema’s 
buigen. Dat kan als bedreigend worden ervaren. Ik voel dat 
anders en denk eerder: wat is er aan de hand, waar zouden 
we meer aan kunnen doen …. En als het wat oplevert, 
waarom zouden we van dergelijke initiatieven geen gebruik 
maken? Natuurlijk kan dat soms spanning opleveren, maar 
over het algemeen vind ik het juist plezierig dat mensen 
met ons werk meekijken en een bijdrage willen leveren. 

Hans van der Vlist

Je kunt niks in je eentje 
De FIOD bestaat dit jaar 70 jaar. Fraude is van alle tijden en dat geldt ook voor de bestrijding van 
fiscale, financiële en economische fraude. Het opsporingswerk wordt meer en meer onderdeel van een 
integrale aanpak. Directeur Hans van der Vlist vertelt over ontwikkelingen en ambities.
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Sterker nog, sinds enkele jaren is onze hele strategie 
gericht op samenwerking, want eigenlijk kun je niks in je 
eentje.’

Staat die openheid niet in de weg? Men verwacht 
misschien dat over opsporingswerk juist niet zo  
veel bekend moet worden. 
‘Zo’n soort mystiek ……. daar geloof ik niet in. We zijn een 
overheidsbedrijf en werken voor de maatschappij. Die mag 
en moet weten wat we doen. We krijgen daarvoor geld en 
bevoegdheden. Men mag verwachten dat we het maximale  
geven en effect hebben met ons werk. Als we aan die ver- 
wachting voldoen, dan kun je zeggen dat we het goed doen.  
Het bereiken van effect en impact staat bovenaan de agen-
da bij de FIOD-mensen. We denken dit te bereiken via 
samenwerking met partners met een gerichte en geïnte-
greerde aanpak van fraude om een maximaal maatschap-
pelijk effect te bereiken. Constant verbeteren in kleine 
stapjes is het devies. Als we ons werk in alle stilte zouden 
moeten doen, gaat dat niet lukken. ’ 

Hoe gaat dat wel gebeuren? 
‘De FIOD is zich snel aan het ontwikkelen. Onze onderzoe-
ken hebben een slagingspercentage van 80%. Dat is mooi, 
maar het gaat om meer. Belangrijk doel is om de bevoegd-
heden die het strafrecht ons biedt, maximaal te laten ren-
deren: de ontwikkeling van incident naar impact. Hierbij 
is het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke partij 
voor ons. Als er iets gebeurt waarvan de toezichthouder 
zegt: ‘dit is zo ernstig dat hier niet alleen toezicht of een 
boete volstaat, hier moet het strafrecht aan te pas komen’, 
dan bepalen de FIOD, de toezichthouder en het OM welke 
aanpak gekozen wordt. 
Nog een grote verandering van de laatste jaren is dat we 
niet meer aan het eind van het lijntje zitten, maar onder-
deel zijn van de handhavingsstrategie van de toezicht-
houders. Een voorbeeld is de aanpak van supermarkten 
die dagelijks een gedeelte van contant geld afroomden 
en als extraatje in eigen zak staken. Het verhaal ging dat 
veel winkels hieraan meededen, dus een breed probleem. 
De vraag is dan: ga je een paar aanpakken, of iedereen? 
Je kunt dan kiezen voor een strategie met brieven, met 
toezicht, met boetes en een enkele met strafrecht. In dit 
geval zijn we begonnen met strafrecht en hebben daar 
flink publiciteit aan gegeven. In combinatie met brieven en 

toezicht van de toezichthouder komen we tot een brede 
aanpak. Dat heeft een preventieve werking. 
Aanpak van de risico’s met contant geld strekt zich ook 
uit tot de bouwers van kassasystemen en internationale 
samenwerking.

Worden mensen altijd gewaarschuwd? 
‘Nee, niet altijd. Als je langere tijd zo structureel bezig  
bent en dit onderdeel van je systeem is, dan ben je echt  
al voorbij de grens en aan het frauderen. Kijk naar Volks-
wagen. Dat dit ook bij heel grote bedrijven voorkomt, 
verbaast me niet meer. Toen ik vijf jaar geleden bij de FIOD 
begon, hadden we behalve de Klimop-affaire niet hele 
grote bedrijven op ons lijstje. Maar inmiddels kennen we 
de zaken van Libor, RABO, Ballast Nedam en SBM offshore. 
Het kan dus overal gebeuren. Maar laat ik vooral benadruk-
ken: de meeste mensen en bedrijven knoeien niet, en dat 
is het overgrote deel.’ 

Waarom gaan mensen of bedrijven, zelfs grote,  
op een gegeven moment knoeien?
‘Corruptie en fraude kunnen verschillende redenen heb-
ben. Bij complexe bedrijven kun je je voorstellen dat de 
top niet altijd weet wat er elders in het bedrijf gebeurt. 
Dat mag natuurlijk geen excuus zijn. De kern is: mensen 
willen meer, meer en meer … Ook concurrentie speelt een 
rol in het gevoel dat je mee moet in de race. De drang om 
mee te doen is dan om overeind te blijven, te overleven. 
Bijvoorbeeld de Libor-affaire bij de banken en de banken 
met vastgoedportefeuilles. En… men rolt er makkelijk 
in. Zodra er grote geldstromen zijn van de overheid die 
achteraf worden gecontroleerd, zoals toeslagen, subsidies, 
studiefinanciering, zien we daar mensen op afkomen die er 
geld mee willen verdienen. Criminele organisaties maken 
gebruik van zwakten in deze systemen en gaan dan facili-
teren. Het gaat vaker via tussenpersonen -facilitators- dan 
dat het initiatieven van individuele personen zijn. Meestal 
is het een combinatie van ontbrekend toezicht, risico’s 
in het systeem of een systeem dat niet werkt. Het is een 
natuurwet dat zwaktes worden aangevallen.’

En toch probeert de FIOD aan die wetmatigheid  
iets te doen. Kan dat?
‘Ja, door goed te onderzoeken kunnen we het effect 
van ons werk vergroten. De FIOD en de partners in het 

Ook concurrentie speelt een rol in het gevoel 
dat je mee moet in de race. De drang om 

mee te doen is dan om overeind te blijven,  
te overleven. 



We zijn trendwatcher 
op fraudegedrag
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IN GESPREK MET...

Platform proberen zwaktes in systemen te ontdekken. Als 
we iets signaleren adviseren we de organisatie daar iets 
aan doen. Dat kan ook een wetgeving zijn die complex 
is. Een concreet voorbeeld is subsidies. Daar gaat veel 
geld in om: 7 miljard euro aan Rijkssubsidies en 7 miljard 
euro aan subsidies van gemeenten en provincies. En dan 
hebben we het nog niet over de Europese subsidies. Uit 
onderzoek bleek dat bij alle departementen het financiële 
toezicht te wensen over liet. Er is vaak wel toezicht op: 
waar krijg je subsidie voor en wordt dat gerealiseerd? Maar 
in het toezicht op de financiële stromen zitten nog zwakke 
plekken. We rapporteren dat met tips en aanbevelingen. 
Dat is niet vrijblijvend en wordt besproken tot en met de 
ministeriële commissie die zich met fraude bezig houden. 
Departementen staan daar ambivalent tegenover. Aan de 
ene kant vinden ze het prettig dat er adviezen worden 
gegeven, maar het voelt ook als kritiek op hun werk. Zeker 
als de voorgestelde maatregelen niet zijn uitgevoerd of 
onvoldoende werken. Dan komen we nog keer langs met 
aanbevelingen. Op deze wijze leveren we een steentje bij 
aan fraudebestendige regelgeving en uitvoering.’ 

Met de internationalisering worden vast veel grenzen 
overschreden. Heeft de FIOD in andere landen 
vergelijkbare collega’s?
‘Tachtig procent van onze onderzoeken heeft een inter-
nationale component. Geldstromen kennen geen grenzen, 
criminele organisaties kennen geen grenzen, maar landen 
wel. Internationale samenwerking is belangrijk voor ons. 
Met onze buurlanden werken we nauw samen en met lan-
den die in onze onderzoeken voorkomen hebben we een 
relatie. Ons werk zie je daar in allerlei mengvormen terug. 
De Amerikanen en Engelsen hebben een FIOD-achtige 
organisatie. In andere landen wordt dit soort onderzoek 
door de politie gedaan, soms door een aparte financiële 
politie. Of er is een taakverdeling tussen belastingdiensten 
en politie, met een speciale club voor witwasbestrijding. 
In september waren wij gastheer van het 4e OESO Forum 
on Tax and Crime. We ontvingen 250 mensen van 84 orga-
nisaties uit 73 landen die zich hebben gebogen over wat er 
hoog op de internationale agenda staat. Een van die dingen 
is het Dark Web dat nog veel groter is dan het gewone 
internet. Daar gebeurt van alles zoals de ontwikkeling van 
alternatieve betalingssystemen om de banken te omzeilen. 
Bitcoins is het bekendste voorbeeld. Het voert terug naar 

een ander systeem van het ruilen van waarden. Bij onder-
zoek is internationale samenwerking essentieel. 

Door de crisis lijkt fraude grootschaliger en brutaler 
te zijn geworden. Iets om moedeloos van te worden? 
Nee hoor, er wordt vooruitgang geboekt bij de fraude-
bestrijding. Een voorbeeld is buitenlands vermogen. We 
werken samen met belastingen aan het ontdekken van het 
in het buitenland gestald vermogen, dat onbekend is voor 
de fiscus. Voor Nederland wordt dat op ongeveer 50 miljard 
geschat, waarvan we 10 miljard hebben teruggehaald met 
inkeerregelingen en andere acties. Dat is goed nieuws. Ook 
internationaal wordt dat niet meer geaccepteerd. Landen 
worden verplicht met elkaar gegevens uit te wisselen. Dan 
nog is het ingewikkeld, maar het is wel makkelijker gewor-
den om informatie te krijgen. De transparantie is op dat 
punt toegenomen.
Maar we hebben dus nog veel te doen. We hebben extra 
geld aan het kabinet gevraagd met voorstellen om corrup-
tie, witwaspraktijken, fiscale constructies en buitenlands 
vermogen terug te brengen. Een business case waarin we 
voor elke euro die we uitgeven er vier verdienen. Hierdoor 
hebben we 250 nieuwe medewerkers kunnen werven, die 
hier een bijdrage aan leveren.
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IN GESPREK MET...

Moet je een aparte neus hebben om bij de FIOD te 
werken?
‘Nee, ik geloof het niet. Er zijn een paar belangrijke 
eigenschappen. Mensen moeten inhoudelijk iets meebren-
gen aan economische of financiële expertise, ze moeten 
hart hebben voor het speuren en stevig in hun schoenen 
staan. Vergelijk je het met de financiële recherche van de 
politie: zij zijn in de eerste plaats rechercheur, en daarbij 
een financieel specialist, accountant, econoom, of fiscalist. 
Bij ons is dat net andersom. Mensen beginnen vanuit de 
financiële en fiscale organisatie en gaan met die expertise 
rechercheren naar economische delicten. De combinatie 
werkt goed, zo blijkt uit het combiteam dat fiftyfifty uit 
politie en FIOD bestaat. We zijn overigens wel zelfvoorzie-
nend en hebben alles in huis op het gebied van technische 
opsporingsmethoden. We hebben onze eigen specialisten 
voor het zetten van bakens en beschikken over een eigen 
arrestatieteam. In totaal werken we met ongeveer 1300 
medewerkers die goed zijn in hun vak. 
Daar ben ik trots op. Veel collega’s werken er al meer dan 
twintig jaar. Als ze eenmaal bij de FIOD werken, blijven ze 

meestal omdat ze het werk leuk vinden. En we hebben een 
grote aantrekkingskracht op jonge, hoogopgeleide mensen 
die bij ons willen komen werken. Ze zijn ook nodig om be-
staande methoden te innoveren en te versnellen. Zo leggen 
we een verbinding tussen moderne technologie en mensen 
die nieuwe opsporingstoepassingen zien. We noemen dat: 
‘de professional in positie brengen’. Dat wijkt af van wat 
we gewend waren. Dat vind ik het leukste van het werk. 
Het vraagt een flexibele manier van denken en (samen)
werken, want 1100 opsporingsmedewerkers met gemid-
deld 20-30 jaar ervaring zijn anders geconditioneerd dan 
nieuwe collega’s van buiten. Als aanhanger van het motto 
‘ruimte voor de professional’ wil ik uit mensen halen wat 
er in zit: ruimte en vertrouwen geven. Dat kan als het doel 
duidelijk is. En dat mag best eens verkeerd gaan. In ons 
bedrijf zitten veel vaste routines en patronen, dus zo van-

zelfsprekend is het niet. We moeten er hard voor werken. 
En het kan natuurlijk altijd beter, maar het is in werking, 
under construction. Als mensen vragen: mooi verhaal, maar 
mag ik het ook eens zien? dan zeg ik: kom kijken. Dan heb 
ik allerlei voorbeelden. Als je me vraagt: ben je er?, dan 
zeg ik: nee, ik kan ook nog veel voorbeelden noemen van 
een traditionele aanpak volgens geijkte patronen, en tegen 
muurtjes aanlopend. 

Maar we zijn goed bezig. Dit jaar zijn ambitie en leider-
schap de grote thema’s, want we groeien en dan moet je je 
afvragen wat nodig is voor die groei en in welk tempo. Dat 
zijn veranderingsprocessen, ook in leiderschap. Aan de ene 
kant stuur je op resultaten, aan de andere kant wil je ook 
genoeg flexibiliteit. Daarom buigen we ons over de vraag 
hoe managers daarin staan en welk type leiderschap daar-
bij past. We kiezen voor dienend leiderschap: geen baas 
die alles weet en top down werkt. Dat vraagt ook onderne-
merschap. En hoe reëel zijn onze ambities? Kunnen we dit 
jaar naar ‘10% plus’ gaan. Genoeg te doen dus.’ 

Er meer uit willen halen. Is er dan meer fraude dan 
vroeger? 
Of fraude is toegenomen of verminderd zou ik niet kunnen 
zeggen. Wel blijkt uit de onderzoeken dat er patronen 
ontstaan als daartoe gelegenheid is. Slechte beheersing, 
complexe regelgeving, onvoldoende controle of controle 
achteraf, geen toezicht… dan weet je dat er fraude komt. 
We moeten kennis verzamelen en goed op de hoogte 
blijven. Vooral de digitale ontwikkelingen gaan heel snel. 
Ook dat doen we niet alleen. In ons project Trendwatching 
vragen we mensen buiten de FIOD om op een besloten blog 
te bloggen over onderwerpen rond corruptie en fraude. 
Dat leert ons veel over fraudegedrag en de voorspelbaar-
heid ervan. Wij werken steeds meer aan de preventiekant 
en ik geloof ook dat dat effectiever is dan alleen repressie. 
Behalve beboeten en terughalen van verdwenen geld leidt 
ons werk tot verbetervoorstellen, advies aan toezichthou-
ders en aanpassing van wetgeving. Die samenhang, dat 
heeft impact. 

Anne Houk de Jong

We zitten niet meer aan 
het eind van het lijntje

Samenwerking is de 
rode draad in ons werk 
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Museumschatten

Opgedoken in de  
Rotterdamse haven

De Douane ontdekte in 2014 deze goudkleurige beeldjes 
toen ze in de Rotterdamse haven een schip controleerde 
dat steenkool vervoerde van Colombia naar Rotterdam. 
Toen duikers ook onder water inspecteerden, vonden ze 
zes waterdichte tassen bij het roer. Tussen de cocaïne 
(straatwaarde 7,5 miljoen) lag een zakje met opmerkelijke 
figuurtjes. Waar kwamen deze verstekelingen vandaan en 
waren ze van echt goud? De smokkelwijze deed in elk geval 
vermoeden dat het om bijzondere cultuurgoederen ging. 

Ze lijken sterk op sieraden van de Tairona, een pre-Colom-
biaanse indianenstam in het noordelijke berggebied Sierra 
Nevada. Rond 1000 na Christus beleefde deze cultuur zijn 
hoogtepunt. Archeologische vondsten in de zogeheten 
Ciudad Perdida, de ‘Verloren Stad’, duiden op een hoog 
ontwikkelingsniveau, ook op het gebied van goudbewer-
king. Karakteristiek voor de Tairona zijn ‘caciques’: mense-
lijke figuren voorzien van maskers en kostuums. 
De in Rotterdam opgedoken beeldjes tonen overeenkom-
sten hiermee. Ze verbeelden waarschijnlijk Sjamanen, de 
elite die het materiële en spirituele welzijn van hun 
onderdanen konden beïnvloeden. Volgens de 
overlevering konden ze zich tijdens hun 
transkosmische reis, in trance, ver-
anderen in andere wezens. Zo zien 
we in deze groep een jaguar, een 
adelaar, een slang, een kikker en een 
vleermuis. Nog een opvallend detail: 
De mensfiguren hebben overdreven 
geslachtskenmerken. 

De vondst riep vragen op. Hebben we hier te maken met 
originele gouden sieraden, authentieke artefacten? Het 
schip was afkomstig uit Santa Marta, een havenplaats in 
de buurt van Ciudad Perdida dat in 1975 door schatgravers 
werd ontdekt. Waarom zou je replica’s op zo’n ingenieuze 
wijze meesmokkelen met cocaïne. Of dienden ze alleen 
om het gewicht van de tassen te verzwaren en de hande-
laren op te lichten. Een kilo heeft immers een straatwaar-
de van 50.000 euro. 

De beeldjes werden op goudgehalte getest en…. te 
licht bevonden om voor origineel door te gaan. In echt 
goud zouden ze veel zwaarder zijn geweest. We riepen 
ook de expertise in van onze museumcollega’s van het 
Wereldmuseum. Zuid-Amerikakenner Edward de Bock zag 
direct dat ze minder verfijnd en versierd waren dan de 
echte Tairona-hangers. En bij authentieke voorbeelden zijn 
de erotische kenmerken veel subtieler. Ze lijken voor de 
toeristen zijn gemaakt. De maker moet volgens hem heel 
goed op de hoogte zijn geweest van de traditionele symbo-
liek van het Sjamanisme en de toeristenmarkt.

Toch zijn ze voor ons museum échte museum-
schatten. Want zonder de douaneduikers 

zouden ze nooit boven water zijn gekomen.

Anne Houk de Jong
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En hoe komt het dat die 
mensen er niet Westers maar 
Chinees uitzien? Een grappig 
detail waar ik de bezoekers 
graag op wijs. Ik vermoed dat 
sommige schilders nog nooit een 
westerling van dichtbij hadden gezien. 
Dat zo’n Nederlands protest in China op een porseleinen bord 
geschilderd wordt, fascineert me. Beelden en verhalen ko-
men samen en worden aan elkaar doorgegeven. De geschie-
denis wordt letterlijk opgedist. 

Ik geniet als ik zie dat een verhaal gaat leven. Een pakkend 
verhaal kan een herinnering worden. Een verhaal over een 
collectiestuk moet kinderen bij blijven; dat wordt een weetje 
dat ze willen delen op een feestje, of met ouders, vrienden 
en familie. Dit probeer ik terug te brengen in onze museum-
lessen. 
Om komend jaar nog meer scholen op bezoek te krijgen, ont- 
wikkelen we nieuwe lesprogramma’s voor basisscholen en de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zo zijn we bezig 
met het project Kids on Tour. Leerlingen maken hun eigen 
rondleiding door het museum die vervolgens als app kan wor-
den gedownload door anderen. Een ander spannend project 
is Je land in een koffer, een expositie waar bezoekers, jong 
en oud, komende maanden actief aan mee kunnen doen. 
Voor de nieuwe educatieve programma’s en hands on-projec-
ten hebben we het team museumdocenten uitgebreid. Allen 
hebben ervaring in onderwijs en affiniteit met geschiedenis, 
cultuur en kunst. Samen gaan we een nieuw seizoen in met 
het vertellen van verhalen, het creëren van herinneringen, 
en mensen inspireren om daar zelf mee aan de slag te gaan. 
Mooi werk op onze bordjes!

Ik hou van verhalen vertellen. Hiervoor werkte ik in het on- 
derwijs als docent geschiedenis. Een heerlijk vak, omdat ik  
de hele dag kon praten over het verleden: bijzondere mo-
menten, beroemde veldslagen, inspirerende personen, het  
alledaagse leven. Leerlingen iets laten voelen van vroeger. 
Daarmee wil ik ze ook aan het denken zetten over hun eigen 
handelen. Iedereen is in staat een grote (of kleine) daad te 
verrichten. We maken er elke dag geschiedenis mee.
Hoewel ik met plezier voor de klas stond, wilde ik in plaats 
van les geven graag lesprogramma’s maken. Dat nu te mogen 
doen in dit museum, omringd door zoveel historie en tege- 
lijkertijd midden in de actualiteit staan, is een ideale combi-
natie. 

Het museum heeft veel objecten in huis, elk met een eigen 
verhaal. Mijn aandacht werd meteen getrokken door drie 
porseleinen bordjes uit de Kangxi periode (1662-1722) . 
Daarop wordt het Costermanoproer afgebeeld, dat in 1690 
in Rotterdam plaats vond. Het volksroproer ontstond na de 
openbare onthoofding van wijnkoper Costerman. Hij werd 
ervan verdacht een kommies te hebben doodgestoken toen 
deze enkele wijnmokkelaars wilde aanhouden. Tijdens het 
oproer werden de huizen van belastingpachter Pieter van der 
Steen en de baljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt geplun-
derd. Het werd vastgelegd op penningen die waarschijnlijk 
als voorbeeld hebben gediend voor Chinese decorschilders. 
Ik probeer me voor te stellen hoe zoiets gaat: een contact 
tussen een opdrachtgever van de VOC en een Chinese porse-
leinfabrikant die op zijn beurt zijn schilders aanstuurt. Hoe 
beeldde men destijds een woedende menigte af?  

Het favoriete 
museumobject van...

Sinds mei jl heeft het museum een nieuwe educator, 
Hanneke Hoogendijk. Nieuwsgierig ging ze op ontdek-
kingstocht door het museum om ideeën op te doen voor 
nieuwe schoolprogramma’s. Ze heeft nog lang niet alles 
gezien, maar haar oog viel al snel op een bijzonder collec-
tiestuk. Na drie eeuwen heeft het nog niets van zijn glans 
verloren. 

Hanneke 
Hoogendijk
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Nieuwe aanwinst

Het FIOD-kantoor Haarlem gaat verhuizen naar 
Amsterdam en verhuizingen zijn altijd een goede 
aanleiding om op te ruimen. Zo kwam het mu-
seum in het bezit van een aantal interessante 
nieuwe objecten. 

Tegenwoordig is er veel aandacht voor de bestrijding van 
cybercrime, maar de FIOD hield zich hier al jaren geleden 
mee bezig. Begin jaren ’90 werkten twee rechercheurs met 
Tooldisk, de eerste onderzoekssoftware. Zij werden bijzon-
der geschikt geacht om digitaal te rechercheren, omdat 
ze thuis een computer hadden. In de eerste periode van 
digitale onderzoeken moesten alle sms-berichtjes en con-
tacten handmatig worden overgeschreven in een organiser. 
De ZERT 2, een apparaat om Nokia-telefoons uit te lezen, 
was al een hele verbetering. Het programma Disk search, 
de naam zegt het al, kon kopieën maken van hard disks 
of floppy’s. In 2008 werd een zogenaamde Tableau aan-
geschaft, een apparaat om allerlei verschillende datadra-
gers te kunnen kopiëren. Daarbij hoorde ook de Forensic 
Phantom, juist om data te beschermen, zodat niet in alle 
ijver bestaande data werden overschreven. Tegenwoordig 
wordt de Digibox gebruikt, een softwareprogramma dat 
servers en data kopieert. Dit is essentieel om de bewijs-
voering rond te krijgen. 

Rechercheurs van de FIOD zijn niet de enigen die drugs-
transporten in de gaten houden. Criminelen stoppen er 

zelf ook trackers bij, want ze vertrouwen niemand, ook hun 
handlangers of ‘handelspartners’ niet. Als zo’n lading wordt 
opgepakt, kan de tracker forensisch en digitaal worden 
onderzocht. Het is wel eens mogelijk een vingerafdruk te 
vinden. De criminelen letten wel op dat ze de buitenkant 
niet met blote handen vastpakken, maar ze zijn soms 
nonchalant bij het plaatsen van batterijen of een simkaart. 
Het is ook lastig zo’n priegelwerkje met handschoenen aan 
uit te voeren. Dat maakt het recherchewerk makkelijker; 
als de betreffende vingerafdruk tenminste bekend is in de 
internationale database. Soms is het ook mogelijk de sim-
kaart digitaal uit te lezen en zo het spoor van het criminele 
transport te volgen. 

Anne-Marieke van Schaik

Tracker
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Geschiedenis

Kongsi
Maar dan komt het: er zijn buiten het veilingwezen ook 
transacties waarbij die regels niet gelden. Als dan valse in-
formatie wordt toegepast, heb je het nakijken. En men kan 
tussenpersonen inschakelen. Bij een kongsi (in Engeland ‘a 
ring’) kan na het zogenaamde afmaken het verschil tussen 
de veilingprijs en de uiteindelijke prijs voor de hoogste 
bieder, als winst onderling worden verdeeld. Dit gebeurt 
in het geheim. Een eventueel spoor zal dan verdwijnen bij 
degene aan wie de veiling het object toewees en de uitein-
delijke winnaar van de kongsi zal een object zonder spoor 
moeten opnemen.

Identificatie
Tegen dergelijke handelingen is weinig te doen. Ik herin-
ner mij dat de grote veilingen in Engeland met een bordje 
op de veilingtafel al wezen op de strafbaarheid daarvan. 
In Nederland verzekerden veilingmeesters mij dat zij bij 
vermoeden van zo’n groep ‘afmakers’ deze buiten spel 
zetten door hun bod te negeren; in het belang van de vei-
ling en van de inbrengers. In de praktijk kwam daar lang 
niet altijd iets van terecht. Niet voor niets namen de grote 
veilingen later bepalingen op omtrent identificatie en niet 
te vergeten: kredietwaardigheid. Waar vroeger contante 
betaling werd geëist, wordt nu betaling per bank of credit-
card voorgeschreven, althans waar ik dat kon waarnemen. 
Mogelijk gelden bij lokale venduhuizen minder strenge 

voorwaarden. Een wrakke administratie of fantasienamen 
op de facturen helpen dan de witwasser. 

De zaak Sotheby’s
Een grens kan nog zo hoog zijn: smokkel is altijd moge-
lijk. Als veilingmedewerkers bereid zijn mee te werken, 
kunnen de gegevens zo worden bewerkt dat de witwasser 
onschendbaar lijkt. Of dit voorkomt, weet ik niet, ondenk-
baar is het niet. In De Zaak Sotheby’s, een boek uit 1997 
van Peter Wilson, bleek dat een expert van Sotheby’s in 
Milaan best tot manipulatie en valsheid in geschrifte in 
staat was (overigens wel nadat de schrijver hem daartoe 
had uitgelokt). Dit was ongeveer de situatie toen ik in 2002 
de Belastingdienst verliet.

À contant
Kunst en antiek worden niet alleen via veilingen verhan-
deld. In winkels en galeries, op markten en beurzen kun 
je te kust en te keur gaan. Nog onlangs kocht ik op de 
antiekmarkt in Haarlem een stukje Chinees porselein. Ik 
betaalde een klein bedrag, contant. Op die markt gaat dat 
altijd zo. Echt kostbaar goed wordt er trouwens nauwelijks 
verhandeld. Maar als dat op de Dreef gebeurt, waarom dan 
ook niet in de Nieuwe Spiegelstraat of op het Noordeinde? 
En neem dan dit: Graaf Tel dreef voor zijn plezier een 
antiekzaakje. En hij maakte zelfs facturen op. Zo ook voor 

Witwassen met 
kunst en antiek

Laatst vroeg mij iemand: ‘Ze zeggen dat je op kunst-
veilingen geld kunt witwassen, is dat zo?’ Uiteraard 
zei ik dat dat niet kon. Later bedacht ik: ja, als ieder-
een zich aan de regels houdt. Een goede administra-
tie en een identificatieplicht waarborgen dat. Vaak 
is dat in de verkoopvoorwaarden van veilingen goed 
geregeld. Tot zover de positieve kant.



15

meneer Jansen. Daarmee geconfronteerd gaf hij vlot toe 
dat hij ook wel wist dat die klant geen Jansen heette.

Schemergebied
In dit schemergebied blijven veel gegevens onzichtbaar. 
Eigenlijk weten we heel vaak niet wie wat, wanneer aan 
wie verkocht voor welke prijs en onder welke omstandig-
heden. Slechts wanneer een voorraad, een partij of een 
verzameling wordt aangetroffen, kan daarvan een be-
schrijving worden gemaakt, en kan een eventuele waarde 
worden geschat. Dat is nuttig voor het bepalen van een 
successievermogen, voor het bepalen van de waarde 
van een belegging of een voorraad, of voor het bepalen 
van de waarde bij invoer. Maar daarmee kan niet zonder 
meer worden vastgesteld of er sprake is van belastbaar 
ondernemen of van enige omzet. Andere gegevens zullen 
duidelijkheid moeten brengen op dit punt: de plaats waar 
de voorwerpen worden aangetroffen, is er sprake van een 
voorraad of is het een verzameling, staat betrokkene be-
kend als handelaar en zijn er grote bedragen aan contant 
geld en wordt een administratie bijgehouden?

Wat de gek ervoor geeft
Een ander probleem is dat van de waarde. Een populaire 
opvatting is immers dat kunst en antiek waard zijn ‘wat 
de gek ervoor geeft’. Daarentegen laten vele taxateurs en 

andere deskundigen merken dat zij de waarde daarvan 
precies kunnen schatten. Het gaat in ieder geval steeds om 
momentopnamen. Gegevens verzameld bij veilingen kun-
nen helpen bij de schatting van de waarde van voorwerpen, 
hoewel velen van mening zijn dat veilingprijzen slechts 
een deel van de werkelijke waarde vertegenwoordigen. 
Bovendien speelt de mate van zeldzaamheid van voorwer-
pen daarbij een belangrijke rol. Van grote hoeveelheden 
gelijksoortige ambachtelijke voorwerpen kunnen soms 
standaard veilingopbrengsten worden geconstateerd en ook 
excellent vormgegeven zaken van regelmatige productie 
mogen zich soms verheugen in gelijkmatige prijsvorming. 
Maar dan nog is de vraag zelden constant.

Fingerspitzengefühl
Moeilijker wordt het bij unieke zaken. Dan kom je er niet 
alleen met een zekere deskundigheid. Hoe bepaal je dan 
de waarde? Kun je volstaan met je voor te stellen welke 
koper eventueel geïnteresseerd is en wat die bereid is te 
besteden? Of moet je je baseren op ervaringen?
En er zijn voorwerpen die zo bijzonder zijn dat niemand 
er bij benadering een juiste schatting van kan geven. Bij 
de waardeschatting is verder het uitgangspunt van invloed 
op de hoogte van het bedrag: betreft het de waarde in het 
economisch verkeer, de vervangingswaarde, de handels-
waarde, de dagwaarde of de executiewaarde? Daarbij moet 
nog in aanmerking worden genomen hoe deze waarden te 
definiëren en hoe de taxateur die begrippen hanteert. En 
gaat hij bij zijn taxatie uit van het juiste uitgangspunt?
De vraag of de taxateur of de handelaar of de verzamelaar 
bonafide is, is hierbij nog niet aan de orde gekomen. Op 
voorhand meen ik dat zij dat zijn, tenzij ik over gegevens 
beschik, waaruit blijkt dat de persoon of instantie dat niet 
is. Een andere vraag is die van de bekwaamheid. Beëdigde 

GESCHIEDENIS

Toen mij gevraagd werd de partij voor 
de executoriale verkoping te taxeren, 
zag ik het al gauw: een partijtje blauw 
bedrukte aardewerk bordjes met louter 
decoratieve waarde.
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taxateurs, of registertaxateurs zoals ze zich tegen-
woordig noemen, zijn door branchegenoten geëxami-
neerd en mogen vakbekwaam worden genoemd tot het 
tegendeel blijkt en voor zover hun specialisatie strekt.

Specialisten
Ook handelaren kunnen soms tot die groep worden 
gerekend, soms zijn ze gerechtigd de titel van beëdigd 
taxateur te voeren. Zo’n ‘stempel’ wekt vertrouwen 
bij hun clientèle. Ook de leden van de Vereniging van 
Handelaren in Oude Kunst kunnen onder dezelfde res-
tricties als vakbekwaam worden beschouwd. Daarnaast 
zijn er allerlei organisaties en verenigingen van 
handelaren waarvan het lidmaatschap een teken van 
vakbekwaamheid kan zijn. Verder wemelt het in het 
veilingwezen van vermoedelijk vakbekwame specialis-
ten die niet beëdigd zijn. En het is goed mogelijk dat 
ook vele anderen actief in de kunst- en antiekhandel, 
vakbekwaam zijn, zonder dat zulks uit een diploma, 
titel of lidmaatschap kan blijken. Maar de kunst- en 
antiekwereld wordt ook bewoond door beunhazen.

Nog een manier…
Verstandige kopers van grote, kostbare stukken kijken 
wel uit. Zij zorgen ervoor dat hun transacties goed 
gedocumenteerd zijn. Pas wanneer fiscale redenen 
daartoe aanleiding geven, komen zij met gegevens 
die een voor hen gunstige fiscale uitwerking hebben. 
Meestal zijn dat deskundigenrapporten waaruit blijkt 
dat een totaal andere waarde moet worden toegekend. 
Dat is handiger dan witwassen. Eén keer maakte ik 
mee hoe een belastingschuldige de Belastingdienst bij 
de neus had. Deurwaarders hadden in opdracht van de 
ontvanger zijn antiek afgevoerd naar een opslagruimte. 
Gelet op de grote waarde had de ontvanger een hoge 
verzekering afgesloten. Toen mij gevraagd werd de 
partij voor de executoriale verkoping te taxeren, zag 
ik het al gauw: een partijtje blauw bedrukte aardewerk 
bordjes met louter decoratieve waarde. De verzeke-
ringspremie was vermoedelijk hoger dan de verwachte 
opbrengst. Maar ik heb de ontvanger niet naar de 
premie gevraagd.

Henk Duym

Vriend worden 
van het museum

Met meer dan 500 Vrienden beijvert de Stichting 
Vrienden van het Belasting & Douane Museum 
om de activiteiten van het museum te ondersteu-
nen. Om diverse projecten en collectie-aankopen 
mogelijk te maken, zijn de Vrienden voortdurend 
op zoek naar nieuwe vrienden en sponsoren. Ook 
bedrijven kunnen een bijzondere bijdrage leveren. 
Geïnteresseerd in de mogelijkheden?  
Neem contact op met een van de bestuursleden  
via vrienden@bdmuseum.nl

ANBI

De Stichting Vrienden van het Belasting & Douane 
Museum is door de Belastingdienst aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat 
betekent dat uw gift – na aftrek van de drempel – 
op uw inkomen in mindering kan worden gebracht. 
Wilt u de stichting gedurende meerdere achtereen-
volgende jaren financieel steunen, dan kunt u uw 
gift zonder aftrek van een drempel op uw inkomen 
in mindering brengen. 

Schenking

In augustus jl. mocht het museum een legaat ont-
vangen van de heer J.J. Mottier uit Bennebroek. 

Oproep
Op zoek naar verhalen van de FIOD

Het museum verzamelt niet alleen objecten, maar 
ook verhalen die de geschiedenis levend houden. 
Heeft u nog bijzondere herinneringen, ervaringen, 
anekdotes over (het werken bij) de FIOD? U kunt 
ons dat laten weten via collectie@bdmuseum.org, 
dan nemen we graag contact met u op. 

        GESCHIEDENIS
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WETENSCHAP

Arendsen geeft sinds vier jaar leiding aan de afdeling 
Onderzoek van het Centrum voor Kennis en Communicatie 
van de Belastingdienst en stelde hiervoor de Kennisagenda 
op. ‘De stap die ik nu zet naar Leiden, beleef ik als een 
mooie verbinding tussen wetenschap en Belastingdienst. Ik 
vind het een uitdaging om die verbinding te leggen, omdat 
ik het belangrijk vind de wetenschap te verbinden met de 
uitvoering. Die verbinding belichamen, dat vind ik mooi.’

Rex Arendsen 

Nieuwe bijzonder hoogleraar 

Leerstoel Maatschappelijke en Historische Context  
van het Belastingrecht
De bijzondere leerstoel is ingesteld door het museum en  
bouwt voort op een decennialange samenwerking met de  
vakgroep Fiscaal Recht van de faculteit der Rechtsgeleerd-
heid van de Universiteit Leiden. Dat begon in de jaren ’60, 
toen de toenmalige Rijksbelastingacademie een universi-
taire opleiding werd en overging naar Leiden. De museum-
collectie die directeur Prof. dr. Van der Poel had aangelegd 
voor het ‘aanschouwelijk onderwijs’ aan zijn studenten, 
bleef in Rotterdam en groeide uit tot het Belasting & 
Douane Museum. Met de leerstoel wil het museum weten-
schappelijk onderzoek, kennisoverdracht en debat over de 
geschiedenis en ontwikkeling van het Nederlandse belas-
tingstelsel stimuleren en inspireren. 
Eerder werd de leerstoel ‘Geschiedenis van het Belasting-
recht’ in Leiden bekleed door Prof. Dr. Ferdinand 
Grapperhaus (1927- 2010) tussen 1990 – 1995 en vervolgens 
door Prof. Mr. Onno Ydema van 1995 – 2013. De komende 
vijf jaren ligt het accent meer op de maatschappelijke 
betekenis en achtergronden van belastingheffing in aanvul-
ling op de geschiedenis van het belastingrecht. Arendsen, 
die een achtergrond heeft als informaticus en bedrijfskun-
dige gaat zich richten op onderzoek naar ontwikkeling en 
uitvoering van het belastingsysteem en ICT. Daarnaast gaat 
hij onderzoek doen naar de geschiedenis van het belasting-
recht in Nederlands-Indië. 

Per 1 juni is Dr. ir. Rex Arendsen benoemd als 
Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden 
bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij be-
kleedt de leerstoel ‘Maatschappelijke en histo-

rische context van het belastingrecht’. In samenwerking met het museum en faculteit zal Arendsen 
onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van het belastingrecht. Daarnaast zal hij zich in het ver-
lengde van zijn promotieonderzoek richten op vraagstukken rond de uitvoering van het belastingrecht 
en de relatie met ICT. Rex Arendsen blijft naast zijn aanstelling aan de Universiteit Leiden verbonden 
aan het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst waar hij leiding geeft aan de 
onderzoeksafdeling. 
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In gesprek met...

Met een mok hete thee zitten Geert en ik aan de keuken-
tafel om een stuk van de geschiedenis van deze bijzon-
dere opsporingsdienst te bespreken. Het 50-jarig bestaan 
werd in 1995 uitbundig gevierd met een feest in de Knip 
in Amsterdam, een tentoonstelling in ons museum en 
het boek: In naam van de FIOD (te lezen via www.fiod.
nl) Het 70-jarig bestaan zal wat bescheidener aandacht 
krijgen. Geert begint: ‘Het begon allemaal in 1945 met 
drie afdelingen: de Inlichtingendienst, de Fiscale- en de 
Douanerecherche met in totaal zes medewerkers, één 
secretaresse, een geleende typemachine en twéé dienst-
auto’s. En nu noemt de Raad van de Europese Unie de  
FIOD in een rapport: 
een goed georganiseerde dienst, die in staat is zeer gespe-
cialiseerde opsporingsonderzoeken uit te voeren naar com-
plexe vormen van fiscale en verticale fraude. Geconcludeerd 
wordt dat de FIOD, gezien de opgedragen taken, opmerke-
lijke resultaten behaalt met relatief weinig personeel. 

En jij werkte in wisselende periodes bij de FIOD?
‘Ja, ik ben er in 1974 als adjunct inspecteur begonnen, 
waarna ik tot ’83 een functie had die nu omschreven zou 
worden als teamleider. Toen ging ik naar het ministerie 
als hoofd van de afdeling fiscaal-juridische zaken van de 
directie AFZ. Tussen 1991 en 1993 was ik plaatsvervan-
gend hoofd van de eenheid particulieren/ondernemingen 
in Amstelveen en sindsdien ben ik beleidsadviseur bij de 
FIOD. Van 1996 tot 2002 was ik daarnaast ook secretaris 
van het platform Bijzondere opsporingsdiensten. Vanaf 
2002 ben ik vier jaar voor de Europese Unie uitgezonden 
naar Estland om daar te helpen bij het inrichten van een 
soort FIOD en om in samenwerking met B/CKC een training 

Geert 
van de Bult 

voor hun opsporingsambtenaren te helpen opzetten in het 
kader van de toetreding van Estland tot de EU.

Maar zover was het nog niet in 1974.
‘Toen had je nog de drie onderdelen waarmee in 1945 werd 
begonnen en hadden we zo’n 250 medewerkers. De fraude-
bestrijding werd geïntensiveerd en we hadden thematische 
acties in verschillende branches. Denk aan ‘Black Money’ 
(schepen), Schuimkraag (Horeca), Goudtand (tandartsen), 
Gaper (apotheken). De Inlichtingendienst werkte aan de 
branchebeschrijvingen en de Douanerecherche bestreed 
onder andere de fraude met EU subsidies en geheime 
stokerijen.’

Nu doe je het niet meer met 250 ‘man’.
‘In de jaren ’90 waren er al zo’n 650. Dat was ook wel 
nodig want de ernst en omvang van de belastingfraude 
werd steeds groter. In de jaren ’80 namen we o.a. banken, 
voetbalclubs, tuinders en koppelbazen, op de korrel. Die 
groeiende ernst en omvang leidden in die tijd ook tot aan-
scherping van het fiscale strafrecht. 
De Fiscale- en de Douanerecherche werden op 1 juli 1995 
samengevoegd tot één landelijke gedeconcentreerde op-
sporingsdienst van de Belastingdienst, gezeteld in Haarlem, 
met zes vestigingen met veertien kantoren. Aanvankelijk 
stond iedere vestiging onder éénhoofdige leiding, later 
kwamen de zogenaamde collegiale managementteams.  
Nu is Utrecht de centrale vestiging. En we hebben intussen 
1300 medewerkers en circa 300 auto’s.’
Ook toen ik nog bij de FIOD was, werkten we samen 
met allerlei instanties in binnen- en buitenland. ‘Je had 
natuurlijk de samenwerking met de andere bijzondere 

over het 70-jarig 
jubileum van de FIOD



19

 IN GESPREK MET...

opsporingsdiensten in het Platform BOD-en. Denk aan 
de opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale zaken 
(voorheen SIOD), de ILT-IOD en de NVWA-IOD. 
Je hebt zelf nog meegemaakt dat de BOD van Economische 
zaken (ECD) in 1999 samenging met de FIOD, verder te wer-
ken onder de naam FIOD-ECD. De ECD had verwante taken 
maar een veel breder werkveld, van toezicht tot opsporing.
Dat betrof onder andere regelgeving van Economische 
zaken, Buitenlandse zaken, VWS , Veiligheid en Justitie en 
de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën. 
Naast onderzoeken naar faillissementsfraude en de handel 
in precursoren (grondstoffen voor drugs, red.), kregen we 
ook te maken met de Sanctiewet, strategische goederen. 
Verder zat in het pakket van de ECD samenwerking met 
andere toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de 
Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorg-
autoriteit. Het bleek dat een deel van de meegekomen 
werkzaamheden uit toezicht bestond. Dat paste niet bij 
het uitgangspunt dat opsporing en toezicht gescheiden 
moeten zijn. Zodoende werden die taken op een gegeven 
moment elders ondergebracht. Later verdween ook de 
afkorting ECD’

En zo kon de FIOD zich helemaal richten  
op opsporing.
‘Dat hield ook in dat de voormalige Inlichtingendienst 
met zijn afdelingen PGI, GGI en FTI verdween (Persoons-
gebonden Informatie, Groepsgebonden Informatie en 
Fiscaal Technische Informatie, red.). In plaats van het ver- 
garen van informatie voor de Belastingdienst kwam opspo-
ringsInformatie (O.I.) ofwel de intelligence. Die zorgt voor 
strategische opsporingsinformatie, benoemt trends en 
zorgt voor analyses en rapportages, ook voor de wetgever. 
Op regionaal niveau dient opsporingsinformatie voor het 
opwerken van concrete zaken.
Verder kregen we er nieuwe opsporingstaken bij. Uitgaan-
de van het beginsel dat de zwaardmacht in handen van 
de overheid hoort, kwamen de opsporingstaken van de 
auteursrechtorganisatie Buma/Stemra (een particuliere 
stichting) naar de FIOD.’ 

Maar de FIOD was ook internationaal actief.
‘Er kwam veel op ons af. Niet alleen de criminele groepen 
die zich vroeger met illegale stokerijen onledig hielden, 
gingen over tot internationale carrouselfraude met de BTW, 

ook anderen leerden dat kunstje. De ernst was zo groot dat 
de bestrijding daarvan een speerpunt vormde. Dat leidde 
tot oprichting van het CPB (het Centraal Punt BTW-fraude) 
En we zochten samenwerking met België, Luxemburg en 
Duitsland. Dat leidde weer tot Europese samenwerking in 
Eurocanet dat werd voortgezet in het door de EU ingerich-
te Eurofisc waarin de FIOD een belangrijke partner is.
We werkten en werken veel samen met buitenlandse opspo-
ringsdiensten, ook om in concrete zaken justitiële rechts-
hulpverzoeken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.’

Je kunt wel opsporen maar leidt dat ook  
tot vervolging?
‘Aan opsporing gaat veel vooraf. We werken voortdurend 
aan richtlijnen voor betere afstemming in de handhavings-
keten tussen de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar 
ministerie (OM). Niet iedere strafbare handeling kan worden  
vervolgd. Daarvoor zijn selectiecriteria afgesproken. Pas na 
overleg, in afstemming met het OM, begint de strafrechte-
lijke opsporing.
Veelal heeft O.I. aan de hand van een thema een onder-
werp geselecteerd waaruit strafrechtelijke onderzoeken 
kunnen voortvloeien. Enkele vestigingen hebben een speci-
alisatie. In Eindhoven betreft dat bijvoorbeeld precursoren, 
in Rotterdam accijns via het Centraal Punt Accijnsfraude 
(CPA) of in Zwolle faillissementsfraude. Zij dragen hun 
bevindingen aan bij de afdeling Account: de spil waar alles 
om draait. Daar meldt ook de boetefraudecoördinator van 
de eenheden van de Belastingdienst een mogelijke zaak 
aan voor strafrechtelijke vervolging. Account bekijkt dan, 
aan de hand van benoemde criteria, of de zaak ernstig ge-
noeg is en of er voldoende bewijs is. Als het overleg tussen 
de afdeling Account en de aanvrager van het onderzoek 
daartoe leidt, draagt Account samen met de toezichthou-
der de zaak voor bij het OM om te bezien of strafrechtelijk 
moet worden opgetreden. De officier weegt dan hoe groot 
het belang is. Criteria zijn: de hoeveelheid belasting, of er 
sprake is van een zogenaamde facilitator of recidivist en of 
er een samengaan is met commuun delict’.

Het onderzoek gaat dus van start na instemming  
van de officier?
‘Als hij er brood in ziet gaat de opsporing echt van start. Hij 
blijft steeds bij het onderzoek betrokken. Daarbij worden 
hoog opgeleide rechercheurs ingezet. Veel van onze speur-

‘ Er kwam veel op ons af. Niet alleen de criminele groepen die zich vroeger  
met illegale stokerijen onledig hielden, gingen over tot internationale  
carrouselfraude met de BTW, ook anderen leerden dat kunstje.’



20

ders hebben een HBO-opleiding gevolgd en 7% is acade-
misch gevormd. Het zijn accountants, economen en fiscaal 
juristen. Echte professionals die opgeleid zijn voor recher-
chewerk en getraind in verhoortechniek. Zij zijn algemeen 
opsporingsambtenaar en hebben dezelfde bevoegdheden 
als de politie. Dat is geregeld in artikel 3 van de wet op de 
BOD-en en artikel 141 van het Wetboek van strafvordering. 
Als zij hun proces-verbaal uitgebracht hebben, kan de of-
ficier de zaak aan de rechter voorleggen.’

Het is nog steeds teamwork?
‘De medewerkers zijn in verschillende teams onderge-
bracht. Iedere regio beschikt nu naast de teams O.I. en 
Account over een team Bijzondere zaken (BZT), een Wit-
wasteam en twee tot vijf multidisciplinaire teams. Verder 
is er een aantal landelijk opererende bijzondere teams 
zoals FITT, ofwel het forensisch IT-team. Het landelijk Team 
criminele inlichtingen (TCI) zorgt voor het runnen van in- 
formanten. Daarvoor bestaan bijzondere regels waardoor 
informanten niet als bron in opsporingszaken worden 
vermeld.
Belangrijk is dat we bij de opsporing in een netwerkorgani-
satie onder andere met de politie, de Nationale recherche 
en de andere BOD-en en de Belastingdienst samenwerken 
in zogeheten Regionale Expertise Centra (RIEC). In het ka-
der van samenwerking met de politie is de komst van één 
landelijke politie daarbij een belangrijke ontwikkeling.’

Witwassen is echt een aandachtspunt,  
zijn er nog meer?
‘Die bestrijding is sinds 2009 echt een onderwerp voor de  
FIOD. Daarvoor hebben we in 2009 en 2012 extra mens-
kracht gekregen. In het AMLC, ofwel het Anti Money 
Laundering Centre, werken we samen met andere orga- 
nisaties om het witwassen te bestrijden (OM, politie,  
FIU, Belastingdienst en Douane). 
Trouwens, wanneer je meer dan € 10.000,- meeneemt 
buiten de EU, moet je dat aangeven. Zo niet, dan bestaat 
al gauw het vermoeden van witwassen. Op Schiphol is 
daarvoor een speciaal team GOS (Geld op Schiphol).
Naast witwassen heeft een aantal andere thema’s priori- 
teit, zoals faillissementsfraude en zorgfraude. Ook veelple-
gers krijgen onze aandacht. Nu hot zijn: afpakken, cyber-
criminaliteit, opsporing in de Cloud en digitalisering.’

Er komt veel op de FIOD af.
In de beleidsbrief BOD-en uit 2011 van de Minister van 
Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer is de samen-
werking tussen de BOD-en beschreven. Daarin staat dat 
het afpakken van crimineel vermogen prioriteit is. In de 
opsporingsplannen hoort voortaan een paragraaf over 
dat afpakken. We hebben opdracht de facilitators aan 
te pakken, de consultants, boekhouders, advocaten en 
notarissen die er aan mee werken dat fraude gepleegd kan 
worden. Ook publiek geld dat ten onrechte wordt uitge-
keerd is een speerpunt. Het gaat echt over de financieel-
economische integriteit van de samenleving. In het MLTP 
(Middellange Termijn Plan) 2010 – 2015 richt de FIOD zich 
op die onderwerpen die in de toekomst belangrijk zullen 
zijn. Samenwerking, nationaal maar ook internationaal, in-
novatie in de opsporing en digitalisering. Er is een andere 
denkrichting ontstaan. Vroeger was het strafrecht een sluit- 
stuk, ofwel ultimum remedium, nu wordt het gezien als 
optimum remedium, hèt instrument om te zorgen dat de 
staat krijgt waar zij recht op heeft. Het maakt deel uit 
van een reeks die begint met voorlichting, gevolgd door 
horizontale controle en verticale controle maar waarbij we 
de opsporing meer naar voren halen. En we bevorderen dat 
met een thematische aanpak van toezicht en opsporing.’

Maar toch kan ad-hoc optreden belangrijk zijn.
‘Tja, tegenover die projectmatige en thematische aanpak 
bestaat nog altijd de andere techniek: LIK OP STUK. Als 
we iets ernstigs ontdekken, kan het nodig zijn heel snel te 
handelen. Dat doet zich vaak voor bij douanezaken met 
bijvoorbeeld sigaretten of de clandestiene uitvoer van 
grote bedragen. En als smokkelaars van drugs op heterdaad 
betrapt worden op Schiphol. In Amsterdam of Rotterdam 
worden ze door zogenaamde HARC-teams aangepakt (Hit 
and Run Containers). Hierin werken Douane, Marechaussee 
en FIOD samen.
Heterdaad bleek ook het geval bij allerlei onjuiste aangif-
ten waarbij door mensen van buitenlandse origine te veel 
IB werd teruggevraagd. Vastgesteld was dat een boekhou-
der uit dat land op 1 maart naar Nederland kwam en op 
1 april weer vertrokken was. In een volgend jaar werd er 
door snel optreden voor gezorgd dat de boekhouder al 
frauderend werd betrapt en op korte termijn voor de rech-
ter kon worden gebracht. Zo ondervond deze facilitator 
lik-op-stukbeleid: optimum remedium.’

Henk Duym

Naast witwassen heeft een aantal andere thema’s 
prioriteit, zoals faillissementsfraude en zorgfraude. 
Ook veelplegers krijgen onze aandacht. Nu hot zijn: 
afpakken, cybercriminaliteit, opsporing in de Cloud 
en digitalisering.
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GESNAPT!

Een van de populairste lesprogramma’s voor het basis-
onderwijs is Gesnapt! Leerlingen werken in groepjes 
aan een gezamenlijke zoekactie. Aanwijzingen vinden 
ze in het hele museum, en zelfs op het buiten-
terrein gaat het er pittig aan toe. FIOD, 
politie en Douane, ze zijn er allemaal bij 
betrokken. Ook de journalistiek ont-
breekt niet, want acties komen soms in 
de publiciteit. En dan moet je de feiten 
even goed op een rijtje hebben. 

Museumeducatie

NIEUWE MUSEUMDOCENTEN
In september ging een nieuw team aan de 
slag om schoolprogramma’s en publieks-
activiteiten te begeleiden. 

KIDS ON TOUR
In samenwerking met IZI Travel ontwikkelden we het interactieve programma 
Kids on Tour, waarmee kinderen een museumtour leren maken die als app is 
te downloaden. Twee dagen lang waren leerlingen van groep 8 van COS De 
Wereld bij ons te gast om dit uit te proberen. De eerste dag wat snuffelen 
aan het museum, de collectie en de thema’s. De volgende dag gingen ze met 
hun mobieltjes aan de slag: verzamelen, filmen, fotograferen, acteren, tekst 
inspreken. Na afloop presenteerden ze hun eigen apps met fantastische routes 
door het museum.     
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De minister trakteert!
Ben jij binnenkort jarig? Hoera! Vier je verjaardag in het museum. Voor één dag ben jij onze minister van Financiën 
en mag je uitdelen uit de Schatkist. Maar…. wel eerst met je verjaardagsgasten de code kraken 
voordat je de buit kunt delen. Na de limonade en het lekkers ga je een mooie schatkist maken. 
Dat wordt een feest vol snoepen, spelen, speuren, zingen, verkleden, knutselen, trakteren…… 
en natuurlijk een cadeautje. Neem contact op ons feestteam via educatie@bdmuseum.nl

Ontdek de wereld van de Douane

Wil je precies weten hoe het zit, en vooral wáár het 
zit? Kom naar het DouaneDek en kruip in de huid 
van een douanier (doewanjee) of zijn speurhond. 
Scan koffers en containers of sta aan het roer van de 
douaneboot. Deze speelruimte is altijd open als het 
museum open is. 

Doe je mee?

         Je land in een koffer
Wat vind jij het fijnste aan Nederland? Iets dat je altijd met 

je mee zou willen nemen in je koffertje? Dat mag natuur-

lijk ook een ander land zijn waar jij of jouw familie van-

daan komt. Misschien heb je juist wel iets heel moois naar 

Nederland meegebracht, iets wat je nooit wilt vergeten of 

missen. In het museumatelier kun je meedoen aan work-

shops. Daar staat een koffer voor je klaar die je met jouw 

idee kunt vullen. Van al die koffers maken we een bijzon-

dere wintertentoonstelling. Deze is vanaf 16 december te 

zien in het museum, en wordt steeds weer aangevuld met 

nieuwe koffers. Meedoen?  

Vr 4, do 10 en zo 13 december 

Kerstvakantie 
(19 dec t/m 3 jan)

SCHILDER JE EIGEN 
WINTERWONDERLANDSCHAP (4-12 jaar)

Met kerst is niets leukers dan zelf iets maken om  
weg te geven. Kom tijdens de kerstvakantie naar  
het museum en schilder een mooi Winter Wonder-
land voor onder de boom. 
Di 22 december, 12.00 -15.00 uur

CHOCOLADEDOOSJE PIMPEN (6-14 jaar)
Lekker snoepen met kerst wordt nog leuker als het 
mooi verpakt is. Maar zelf een mooi doosje van… 
de blauwe belastingenvelop. Maak er zoveel je wilt 
zolang het nog kan, want de blauwe envelop gaat 
verdwijnen! 
Di 29 december, 12.00 -15.00 uur

 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februariBEN JIJ EEN GOEDE DOUANIER? (7-12 jaar)
Een echte douanier legt je uit hoe je een goede speur-neus wordt. Daarna mag je zelf een koffer uitzoeken. Wij weten ook niet wat er in zit. Speur, onderzoek en vind de smokkelprijs. Heb je alles gevonden, dan krijg je een certificaat en ben je een echte douanier. Aanmelden vóór 17 februari. 



 

AGENDA 

 NOVEMBER

t/m eind december
EXPOSITIE WEDEROPBOUW
Expositie over de staatsfinanciën tijdens de wederopbouw.  
Te zien in Stadhuis Rotterdam. 

t/m januari
PRINSJESDAG, HET KOFFERTJE 
EN DE MILJOENENNOTA 
In het Actualiteitenkabinet zijn voor het eerst alle vijf  
Derde Dinsdag-koffertjes samen te zien. Ook andere  
tradities rond Prinsjesdag staan uitgelicht, met een blik  
op de cijfers van de laatste Miljoenennota. 

 DECEMBER

16 december t/m 28 februari

TENTOONSTELLING JE LAND IN EEN KOFFER 
Past Nederland in één koffertje? Tentoonstelling in uit- 
voering, met koffers waarin jong en oud laten zien wat  
zij koesteren in hun land. 
 
INLOOPWORKSHOPS 
4 december   10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur 
10 december 13.00-15.00 uur 
13 december 13.00-15.00 uur

KERSTVAKANTIE 
22 december t/m 4 januari

22 december
Workhop Schilder je eigen Winterwonderlandschap
Voor kinderen van 4-12 jaar

29 december
Workshop Chocoladedoosje pimpen 
Voor kinderen van 6-14 jaar

 FEBRUARI

VOORJAARSVAKANTIE
20 t/m 28 februari

Ben jij een goede douanier? 
Voor kinderen van 7-12 jaar
 

DOE MEE AAN DE TENTOONSTELLING 

Je land in een koffer 
Ieder jaar presenteert de minister van Financiën 
de Miljoenennota op Prinsjesdag, de enige dag dat 
Nederland in één koffertje past. Dat is vooral een ver-
haal in euro’s, maar het gaat eigenlijk over de werke-
lijke waarde van Nederland. Zaken die we belangrijk en 
bijzonder vinden in onze samenleving. Die we koeste-
ren. Niet voor één dag, maar voor altijd. En niet alleen 
in Nederland, ook over de grens. Dat past natuurlijk 
nooit in één koffer. 

Daarom maakt het Belasting & Douane Museum komen-
de maanden een tentoonstelling waarin het publiek 
een kijkje kan nemen, maar vooral geven in wat zij in 
hun land van onschatbare waarde vinden. 
Iedereen mag meedoen. Wat zou jij in je koffer doen, 
waar je ook bent of naartoe gaat? Wat wil je het liefste 
met je meedragen, uitdragen, en overdragen?
Vanaf 16 november t/m de kerstvakantie organiseert 
het museum workshops om je eigen koffer te maken. 
Kunstenares Harmke Konings brengt alle koffers samen 
tot de bijzondere installatie Je land in een koffer. Deze 
is vanaf 16 december in het museum te zien, en groeit 
t/m 28 februari 2016 

voor 
meer info

www.bdmuseum.nl
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