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VOORKOMEN WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING - ACTUEEL

VERANTWOORDELIJK
DG/DIRECTIE

GT/FM/IBI

OMSCHRIJVING INHOUD De rijksoverheid zet zich in om witwassen en terrorismefinanciering

(TF) te voorkomen en bestrijden. Naar schatting wordt in Nederland
jaarlijks 16 miljard euro witgewassen.
Ten aanzien van de bestrijding (opsporing) is J&V
eerstverantwoordelijk, voor het voorkomen van witwassen en TF (de
poortwachtersfunctie van de financiële sector) is dat de minister van
Financiën.
Bij het voorkomen van witwassen en TF gaat het erom om te
voorkomen dat criminelen het financiële stelsel gebruiken om hun
vermogen uit criminele activiteiten wit te wassen. C entraal hierbij is
de rol van de zogenoemde poortwachters tot het financiële stelsel.
Dat zijn bijvoorbeeld financiële instellingen, notarissen en
advocaten. Zij hebben op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme de verplichting om
onderzoek te doen naar hun cliënten en ongebruikelijke transacties

te melden bij de Financiële inlichtingeneenheid (FIU-Nederland). Op
dit terrein zijn de volgende thema’s op dit moment het meest
relevant.

• Aandacht voor vervulling poortwachtersfunctie. De afgelopen
periode is er flinke aandacht geweest voor het vervullen van de
poortwachtersfunctie door met name de banken. Belangrijke zaken
die spelen zijn de transacties van ING en ABN AMRO met het OM,
het recent bekend geworden handhavingstraject van DNB bij de
Rabobank, en de strafrechtelijke onderzoeken naar oudtopmannen van ABN AMRO en de vervolging van de voormalig C EO
van ING.
• Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Medio 2019 hebben
de ministers van J&V en FIN gezamenlijk een plan van aanpak
witwassen naar de TK gestuurd, met daarin een scala aan
maatregelen om de aanpak van witwassen en TF te verstevigen.
Het plan kent drie pijlers: 1. verhogen van barrières om het
financiële stelsel te gebruiken voor witwassen of TF, 2. vergroten
effectiviteit poortwachtersfunctie en toezicht daarop, en 3.
versterken opsporing en vervolging. De meeste maatregelen zijn
inmiddels in werking gezet of afgerond. Een belangrijke maatregel
waar dit nog niet voor geldt, is het wetsvoorstel plan van aanpak
witwassen. Met dit wetsvoorstel wordt o.a. een verbod
geïntroduceerd voor contante betalingen vanaf 3.000 euro, wordt
de regelgeving voor trustdienstverlening flink aangescherpt,
kunnen financiele instellingen informatie delen in geval van
hoogrisicoklanten en krijgen de banken de mogelijkheid om
gezamenlijk de transacties van hun cliënten te monitoren. Het
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verbod op contante betalingen geldt alleen voor beroeps- of
bedrijfsmatige verkopers van goederen (handelaren). C ontante
betalingen tussen particulieren, bijvoorbeeld bij verkoop via
Marktplaats, vallen niet onder dit verbod. De Raad van State heeft
een kritisch advies uitgebracht over het wetsvoorstel ten aanzien
van het gedeelte over gezamenlijke transactiemonitoring. We
verwachten begin 2022 u het aangepaste concept-wetsvoorstel
voor te leggen.
• UBO-trustregister. Ter implementatie van de gewijzigde vierde
anti-witwasrichtlijn werken de ministeries van FIN, J&V en EZK
momenteel aan een register waarin informatie over uiteindelijk
belanghebbenden (UBO’s) van trusts en soortgelijke juridische
constructies wordt opgenomen. Doel is het voorkomen van het
gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of
terrorismefinanciering d.m.v. transparantie over wie achter
juridische constructies zit. De Kamer van Koophandel gaat dit
register beheren en het Bureau Economische Handhaving van de
Belastingdienst doet de handhaving. Informatie die hiermee
openbaar wordt, betreft o.a. naam, geboortemaand, geboortejaar,
woonstaat en nationaliteit van iedere UBO en de aard en omvang
van het door iedere UBO gehouden economische belang. De
implementatietermijn is in maart 2020 verlopen. Er was veel tijd
nodig om tot een beheerder van een register te komen doordat
trusts op dit moment in Nederland niet geregistreerd worden en er
daardoor geen logische beheerder was. De Implementatiewet voor
het register is inmiddels door het parlement aanvaard. De
onderliggende regelgeving ligt op dit moment voor advies bij de
Raad van State. De technische realisatie van het register is gestart
en wordt in de loop van 2022 afgerond. Het register is
vergelijkbaar met het UBO-register voor vennootschappen en
andere juridische entiteiten. Dat register maakt onderdeel uit van
het handelsregister en is sinds 27 september 2020 van kracht.
• Wetgevingsvoorstellen Europese Commissie. De EC heeft in
2021 wetgevende voorstellen gepresenteerd waarmee beoogd
wordt de Europese regels m.b.t. het voorkomen van het gebruik
van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering
verder te harmoniseren door het creëren van een single rule book.
Ook stelt de EC voor om een Europese anti- witwasautoriteit
(AMLA) op te richten. In september 2021 zijn de BNC -fiches m.b.t.
deze voorstellen naar de TK gestuurd. Nederland heeft in een
paper met andere lidstaten gepleit voor een EU-brede limiet op
cashbetalingen van € 5.000 (met de mogelijkheid voor lidstaten
om een lager plafond te hanteren) en sneller uitfaseren van het
500-euro biljet.
Deze voorstellen zijn onderdeel van het actieplan van de EC dat
dient om het EU anti-witwasraamwerk effectiever te maken. Dit
actieplan volgt op een onderzoek van de EC naar tekortkomingen in
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het raamwerk naar aanleiding van een aantal grote witwascasussen
in de EU (bijv. Danske Bank). Een van de conclusies van de review
was dat regelgeving en toezicht te veel zijn gefragmenteerd, en dat
daarom meer harmonisatie door middel van een verordening en de
introductie van een EU anti-witwastoezichthouder overwogen zou
moeten worden.

KRACHTENVELD

• PvA Witwassen: In het plan van aanpak witwassen staat een
gezamenlijke aanpak met alle partijen uit de anti-witwasketen
centraal (poortwachters, opsporingsautoriteiten, toezichthouders).
Het plan is in nauw overleg met de verschillende partijen opgesteld
en er vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van de
maatregelen.
• Het voorkomen en bestrijden van witwassen en TF is overwegend
een terrein waar alle politieke partijen het belang van inzien en
onderstrepen. Er zijn uiteraard wel accentverschillen in de
gewenste aanpak.
• UBO-register trusts. Alle lidstaten moeten een dergelijk register
creëren. Doordat de richtlijn diverse lidstaatopties kent, zullen de
registers niet volledig identiek zijn. Wel zullen alle registers op
Europees niveau gekoppeld worden.
• Met de transparantie is er ook een spanning met privacy. De
meeste politieke discussie bij het reeds ingevoerde UBO-register
voor vennootschappen zag op dit punt. Hiervoor zijn diverse
maatregelen getroffen die ook in het UBO-register voor trusts
worden opgenomen.
• EC-voorstellen. De noodzaak van harmonisatie en de introductie
van een Europese toezichthouder lijkt op brede steun te rekenen
van zowel lidstaten als het Europees Parlement. De discussie richt
zich met name op uitwerkingsvraagstukken, zoals welke entiteiten
moeten onder het directe toezicht van de Europese toezichthouder
vallen en hoe moet de governance van de autoriteit vorm worden
gegeven. Op de achtergrond speelt ook de discussie over de vraag
welke lidstaat het zetelland van de AML autoriteit zal worden. Veel
lidstaten hebben hun interesse uitgesproken. Het kabinet heeft in
de BNC -fiches bij de voorstellen aangegeven een verkenning te
doen naar de kosten en baten van het naar NL halen van de
autoriteit. De uitkomsten van deze analyse zullen kort na uw
aantreden voorgelegd worden aan u en de minister van J&V. De TK
heeft zich beperkt uitgelaten over dit onderwerp maar heeft wel
schriftelijke vragen gesteld over de BNC -fiches.

BEHANDELING

• Plan van aanpak witwassen. Het wetsvoorstel plan van aanpak
witwassen wordt begin 2022 ingediend in de TK.
• UBO-register trusts. De wet is inmiddels aanvaard. De
onderliggende regelgeving zal in Q1 2022 afgerond worden. De
technische realisatie zal later in 2022 afgerond zijn.
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• EC voorstellen. Thans vinden de onderhandelingen op Europees
niveau plaats. De discussie over het gastland van de nieuwe
Europese anti-witwastoezichthouder zal vermoedelijk niet in de
eerste helft van 2022, onder Frans voorzitterschap, beslecht
worden.

AMBTELIJKE
BELEIDSOPVATTINGEN

Na de schikking van ING inzake witwassen is er veel publicitaire
aandacht geweest voor met name ingewikkelde constructies die
witwassen via banken mogelijk maken. Er is momenteel aandacht in
de media voor de vraag of de inzet die banken moeten plegen om
witwassen te voorkomen in balans is met de inzet van de publieke
partijen in de opsporing. Daarnaast is er ook aandacht voor derisking door banken, waarbij ze de toegang tot financiële
dienstverlening voor verschillende sectoren (zoals coffeeshops,
autohandel, NGOs, sekswerkers) beperken onder verwijzing naar de
anti-witwasregelgeving.
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