
23 

 

deelnemingen; of 

b. verworven dan wel nog te verwerven middellijke deelnemingen, niet zijnde 

deelnemingen als bedoeld in onderdeel a, voor zover deze deelnemingen buiten 

de invloedssfeer van de aanvrager zijn verworven dan wel worden verworven. 

 

 

ARTIKEL V 

 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 12, onder d, komt te luiden: 

d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of 

verkopen dan wel overnemen van vennootschappen, rechtspersonen of 

soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen;  

 

B 

 

Na hoofdstuk 3 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

 

HOOFDSTUK 3A. BEPALINGEN BETREFFENDE HET KENNIS GEVEN VAN 

ONGEBRUIKELIJK VERVOER VAN LIQUIDE MIDDELEN, GOUD, EDELE 

METALEN OF EDELSTENEN  

 

Artikel 23a 

 

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. inspecteur: inspecteur, bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, onderdeel c, van de 

Algemene douanewet; 

b. liquide middelen: liquide middelen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van 

Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de 

Gemeenschap binnenkomen of verlaten (PbEU 2005, L 309); 

c. vervoer: grensoverschrijdend vervoer of het ten behoeve van dat vervoer 

voor handen hebben; 

d. ongebruikelijk vervoer van liquide middelen, goud, edele metalen of 

edelstenen: vervoer van liquide middelen, goud, edele metalen of edelstenen 

dat op grond van kenmerken als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, als 

ongebruikelijk is aan te merken. 

 

Artikel 23b 

 

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden kenmerken vastgesteld aan de 

hand waarvan wordt beoordeeld of vervoer van liquide middelen, goud, edele 

metalen of edelstenen wordt aangemerkt als ongebruikelijk vervoer van liquide 

middelen, goud, edele metalen of edelstenen. 

2. Indien het spoedeisend belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze 

Minister van Financiën en Onze Minister van Veiligheid en Justitie gezamenlijk 

kenmerken als bedoeld in het eerste lid worden vastgesteld voor een termijn 

van ten hoogste zes maanden. 

Wijziging Wwft in Consultatie Wet financiële markten 2016 / consultatievoorstel
http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2016



24 

 

 

Artikel 23c 

 

1. Een ieder die direct of indirect betrokken is bij vervoer van liquide middelen, 

goud, edele metalen of edelstenen, verstrekt desgevraagd aan de inspecteur 

binnen een door de inspecteur te stellen redelijke termijn, de gegevens die de 

inspecteur nodig oordeelt om te bepalen of sprake is van ongebruikelijk 

vervoer van liquide middelen, goud, edele metalen of edelstenen. 

2. Onder de gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval 

begrepen: 

a. de identiteit van een ieder die direct of indirect bij het vervoer is betrokken;  

b. documenten, gegevens of inlichtingen aan de hand waarvan de identiteit van 

de personen, bedoeld in onderdeel a, kan worden geverifieerd; 

c. de wijze van vervoer en de transportroute van de liquide middelen, goud, 

edele metalen of edelstenen; 

d. de herkomst, de bestemming en het beoogde gebruik van de liquide 

middelen, goud, edele metalen of edelstenen. 

 

Artikel 23d 

 

1. De inspecteur kan besluiten om de liquide middelen, goud, edele metalen of 

edelstenen in bewaring te nemen zolang niet alle gegevens als bedoeld in 

artikel 23c, eerste lid, zijn verstrekt. 

2. Op de inbewaringneming, bedoeld in het eerste lid, is artikel 3:3 van de 

Algemene douanewet van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 23e 

 

1. De inspecteur geeft onverwijld kennis aan de Financiële inlichtingen eenheid 

van elk ongebruikelijk vervoer van liquide middelen, goud, edele metalen of 

edelstenen dat hij vaststelt. 

2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, bevat een beschrijving van de 

omstandigheden op grond waarvan het vervoer van de liquide middelen, goud, 

edele metalen of edelstenen als ongebruikelijk wordt aangemerkt en, zo 

mogelijk, de gegevens, bedoeld in artikel 23c, tweede lid. 

 

Artikel 23f 

 

De inspecteur verstrekt desgevraagd documenten, gegevens of inlichtingen 

schriftelijk, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, aan de Financiële 

inlichtingen eenheid binnen de door de Financiële inlichtingen eenheid gestelde 

termijn. 

 

 

ARTIKEL VI 

 

De Wet op de kansspelen wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

Aan artikel 33e wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. Voor zover de kansspelautoriteit op grond van artikel 24, eerste lid, van de 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is belast met 
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