
 Legt contact met Front Office 
Fraude Financieel

 Beoordeelt op bewijsbaarheid / 
regionale capaciteitsafweging

 Neemt definitief besluit over 
opsporing en vervolging

 Aanspreekpunt verzekeraar voor 
voortgangsinformatie

 Werkt samen met aangever(s) aan 
optimalisatie aangifte

 Voert bij positief besluit arr. parket 
opsporingsonderzoek uit

 Toetst zaak op geschiktheid voor 
inzet strafrecht binnen thema 
verzekeringsfraude

 Houdt landelijk overzicht ingezonden 
aangiften

 Vast contactpunt voor afstemmen 
(voornemen) aangifte

 Neemt aangifte op
 Verrijkt met intelligence
 Houdt landelijk overzicht ingezonden 

aangiften

 Voert incidentonderzoek uit
 Stelt fraude vast
 Bepaalt maatregelen
 Toetst aan branchebeleid of inzet 

strafrecht aangewezen is
 Wijst functionaris c.q. afdeling aan 

voor contacten met politie/justitie

 Centraal aanspreek- en informatieknooppunt sector 
 Toetst op evt. relatie met andere incidenten
 Checkt op aanvullend beschikbare informatie bij 

publieke en private bronnen (alleen bij Verbond)
 Coördineert in zaken met meerdere verzekeraars
 Fungeert als klankbord en voert desgewenst 

opiniërend overleg met politie/justitie

 Voert incidentonderzoek uit
 Stelt fraude vast
 Bepaalt maatregelen
 Toetst aan branchebeleid of inzet 

strafrecht aangewezen is
 Wijst functionaris c.q. afdeling aan 

voor contacten met politie/justitie

Zorgverzekeraar
(lid ZN)

Landelijke Eenheid Politie

Knooppunt FinEC

Functioneel Parket

Openbaar Ministerie

Regio Eenheid Politie

Front Office Fraude Financieel

Draagt aangifte over en 
informeert periodiek naar  status 
en voorgenomen acties 

Afschrift van 
aangifte

Arrondissementsparket

Openbaar Ministerie

Verzekeraar
(lid Verbond)

Aangifte  (i.v.t. gezamenlijk)

Aangifte (i.v.t. gezamenlijk)

Centrum Bestrijding 

Verzekeringscriminaliteit - Verbond

Kenniscentrum Fraudebeheersing

in de Zorg - ZN

Attendeert Fraude-OvJ op in 
behandeling te nemen aangifte 
en informeert periodiek naar  
status en voorgenomen acties 

Reguliere incidentmelding  & info-uitwisseling

Reguliere incidentmelding & info-uitwisseling

Hoofdroute aangifte  

Overige afstemming 

Aangifteproces verzekeringsfraude
Pilot Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en 

gerelateerde criminaliteit *    (uitwerking art. 3)

* Voor zorgverzekeraars geldt dit convenant uitsluitend voor de aanpak van fraude door verzekerden, budgethouders en derden. 

Geldig per: juli 2017

Afstemming


