
 
 
Juryrapport van het Expert Comité Anti Fraude Award 2021 
 
De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief 
die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een 
voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen. 
 
Uit 20 kansrijke kandidaten en initiatieven, koos het Expert Comité er 3, die naar hun mening in aanmerking 
komen voor de Anti Fraude Award 2021.  
 
Bij de keuze liet het Expert Comité zich leiden door fraude in de breedste zin van het woord: een opzettelijke 
handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig voordeel te 
behalen.  
 
Voor wat betreft de kwalificatie “onderscheidend” is meegewogen of de persoon, de organisatie of het 
initiatief: 

• effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude en corruptie:  
• in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen;  
• een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving.      

 
Zonder enige twijfel voldoet operatie OTF Greenlight/Trojan Shield aan deze criteria.  
 
Waarom OTF Greenlight/Trojan Shield? 
 
Omdat deze internationale operatie een van de meest geavanceerde successen is geweest in de strijd 
tegen criminele activiteiten in 16 landen. Hierbij werden o.a. undercoveracties gebruikt om meer dan 300 
misdaad syndicaten in meer dan 100 landen over te halen om versleutelde communicatiemiddelen te 
gebruiken, die vanaf de 1e minuut werden afgeluisterd door de politie. 
 
Het Expert Comité oordeelde: 
Een van de grootste en meest unieke rechtshandhavingsoperaties ooit, zo kan dit project het beste worden 
omschreven. Europol in samenwerking met de FBI leverde een aanzienlijke bijdrage aan deze operatie 
door operationele steun te verlenen en als middelpunt te fungeren voor criminele inlichtingen en informatie 
uitwisseling. Gedurfd en innovatief. Het laat zien dat de politie met zijn tijd meegaat en actief op zoek gaat 
naar nieuwe methoden om ook in een digitaliserende wereld nog steeds relevant te blijven, aldus het Expert 
Comité.    
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