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C R I M I N A L I T E I T , 

O O K  I N  C O R O N A T I J D 

Alsof we onze handen niet vol hebben in Nederland aan het bestrijden 

van de coronacrisis, spelen sluwe criminelen hierop in. Al vroeg tijdens 

de coronacrisis zagen wij ons als bankensector genoodzaakt een tv-spot 

te maken om mensen te waarschuwen tegen cybercriminelen die zich met 

gladde verhalen melden op jouw smartphone of vaste computer. Zogenaamd 

als jouw bank die je vertelt dat je een anti-bacteriële betaalpas moet hebben. 

Of als jouw baas met het dringende verzoek een groot bedrag over te maken 

voor de aanschaf van een grote partij handgel en mondkapjes.

Criminelen ondermijnen onze samenleving. Dat gaat 

van fraude met betaalpassen tot grootscheepse grensover-

schrijdende witwasoperaties. Overheidsinstanties en veel 

mensen kijken naar banken als het gaat om het ontdekken en 

tegengaan hiervan. Banken investeren op grote schaal in het 

screenen van hun klanten en het monitoren van betaaltrans-

acties en melden ongebruikelijke zaken aan de autoriteiten. 

In Nederland zijn op moment naar schatting ruim 8.000 

bankmedewerkers fulltime ingeschakeld bij de strijd tegen 

het witwassen.

Banken kunnen veel zien in hun systemen, maar niet 

alles. Daarom is onderlinge en publiek-private samenwerking waarbij 

‘intelligence’ kan worden uitgewisseld van groot belang. Onderling 

onderzoeken vijf banken samen met de Nederlandse Vereniging van Banken 

de mogelijkheid tot oprichting van een gezamenlijke organisatie, Transactie 

Monitoring Nederland, zodat patronen sneller worden herkend. En samen 

met de publieke partijen die zijn verenigd in het Financieel Expertise 

Centrum speuren banken niet alleen naar aanwijzingen voor witwassen 

maar ook voor mensenhandel en terrorismefinanciering. 

Niet alleen proberen we in deze tijd met elkaar onze samenleving gezond 

te houden en onze economie te redden, ook werken we hard aan het waarbor-

gen van onze veiligheid en de integriteit van ons financiële systeem. Over de 

uiteenlopende initiateven van banken en hun maatschappelijke partners op 

het gebied van veiligheid gaat dit themanummer van Bank|Wereld.

Gezondheid, voorspoed en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. Banken dragen hier graag aan bij, in het belang van hun klanten en 

de samenleving.

Chris Buijink 

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
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