
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste collega, 

 

Hierbij een nieuwe AMLC-nieuwsbrief met de ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding.  

 

In deze nieuwsbrief delen wij links naar diverse nieuwe AMLC producten, zoals een factsheet over cash en twee 

nieuwe podcasts. Verder delen we een aantal artikelen en leestips over onder meer poortwachters, 

witwasstatistieken en het UBO-register. Daarna vindt u twee verdiepende artikelen, één artikel over voorgenomen 

transacties en één over de risico's van witwassen in de Verenigde Staten.  

 

Zoals gebruikelijk sluiten we af met jurisprudentie, ditmaal met uitspraken over de erkenning van ongebruikelijke 

investeringen door een zorginstelling, de schending van de poortwachtersfunctie door een notaris en de 

beëindiging van een bankrelatie met een online retailer. 

 

Heeft u collega's die ook graag de nieuwsbrief willen ontvangen? Zij kunnen zich via dit mailadres aanmelden. De 

Engelstalige versie van deze nieuwsbrief is hier te vinden. En tot slot, als u up to date wil blijven: volg ons op 

LinkedIn!  

 

Veel leesplezier,  

 

 

Het AMLC 
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AMLC Podcasts 

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse 

platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij 

het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit hoe dit model kan bijdragen aan 

succesvolle opsporing en detectie van financiële delicten. Eerder schreven we in de 

nieuwsbrief over een artikel van Thom over crime scripting. In de andere podcast wordt 

de basis van witwassen besproken. AMLC collega Sophie de Ridder legt de onderdelen van het 

witwasproces uit aan de hand van het fasenmodel en bespreekt de verschillende bestanddelen van het 

wetsartikel.   

 

Factsheet cash  

Contant geld vormt een groot risico voor witwassen. Daarom heeft het AMLC een 

factsheet gemaakt over cash. Hierin vind je informatie over grote coupures, het 

omwisselen van cash en de cashlimiet. En tot slot een opsomming van de 

belangrijkste witwastypologieën en indicatoren. Klik hier om de factsheet te 

raadplegen.  

 

Onderzoeken effectiviteit anti-witwasbeleid 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse 

onderdelen van het anti-witwasbeleid en de uitvoering. Ook op dit moment lopen er nog onderzoeken 

op dit terrein. De minister van Financiën heeft eind maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met 

daarin een overzicht van de belangrijkste onderzoeken en de stand van zaken. De brief is hier te vinden.  

 

Poortwachtersfunctie makelaars 

RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten 

de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen en 

melden van witwassen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste makelaars 

de eigen cliënt screenen, maar de wederpartij wat minder. Verder blijkt 

dat twee derde van de makelaars een ongebruikelijke transactie heeft 

gemeld bij FIU bij een vermoeden van zo’n ongebruikelijke transactie. 

De bereidheid om te melden wordt o.a. beïnvloed door kennis, ervaren 

verantwoordelijkheid en het feit dat een transactie niet rond is gekomen. Het rapport is hier te lezen.  

 

Poortwachters en witwassen 

Uit onderzoek van de Erasmus School of Law is gebleken dat het bewustzijn voor de poortwachtersrol bij 

de bestrijding van witwassen bij accountants, advocaten, belastingadviseurs 

en notarissen pas vrij recent is toegenomen en dat het draagvlak bij deze 

poortwachters wisselend is. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek ziet 

op publiek-private samenwerking en gaat over het versterken van elkaars 

expertise en het uitwisselen van kennis en informatie. Daarbij wordt in het 

onderzoek verwezen naar de belangrijke rol die is weggelegd voor poortwachters die vanwege hun 

specifieke expertise en dienstverlening bij uitstek kennis hebben over de risico’s van witwassen. Inzicht 

in hoe poortwachters invulling geven aan hun rol en de afwegingen die ze daarbij maken draagt zo bij 

Actualiteiten 

https://anchor.fm/amlc-podcast
https://anchor.fm/amlc-podcast
https://www.amlc.nl/publicatie-crime-scripting/
https://www.amlc.nl/factsheet-cash/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/30/kamerbrief-onderzoeken-aanpak-witwassen-en-terrorismefinanciering
https://www.bureaubroekhuizen.nl/userfiles/images/de-poortwachtersfunctie-van-amsterdamse-makelaars.pdf


 

aan kennis over de risico’s op witwassen en draagt bij aan een betere bestrijding van witwassen. Als AMLC 

zetten wij ons in voor publiek-private samenwerking en daarbij hebben wij één belangrijk doel voor 

ogen: witwassen bestrijden. Het rapport is hier te vinden.  

 

Witwascijfers 

Edwin Kruisbergen, werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, bespreekt in een artikel in 

Justitiële verkenningen het onderzoek van econoom Unger naar de omvang van witwassen in Nederland 

(en wereldwijd). Volgens dat onderzoek wordt er in Nederland jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. 

Kruisbergen stelt dat de vraag om te weten hoeveel er wordt witgewassen voortkomt uit een begrijpelijke 

behoefte, maar dat deze onderzoeksvraag ongeschikt is om te beantwoorden bij de beschikbare 

empirische kennis over het onderwerp. Hij geeft diverse argumenten waarom de onderzoeksresultaten 

niet betrouwbaar zijn, zoals de onbetrouwbaarheid van de oorspronkelijke data waar het 

vervolgonderzoek op is gebaseerd.  

 

Naleving verplichtingen banken anti-witwasregelgeving 

In het convenant contant geld dat DNB heeft gemaakt samen met de belangrijkste partijen uit het 

betalingsverkeer voor de komende vijf jaren biedt DNB richtlijnen over hoe banken hun verplichtingen 

volgend uit anti-witwasregelgeving kunnen naleven in relatie tot (de toegang tot) chartale 

dienstverlening. Zo zijn er afspraken gemaakt over de tarieven voor cash met aandacht voor het 

klantrisico, afspraken over de acceptatie van cash, de poortwachtersfunctie van banken en monitoring. 

Geldmaat speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

UBO-register 

Naar aanleiding van AMLD5 is in september 2020 het UBO-register ingevoerd. In 

de wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister 

moeten registreren wie hun uiteindelijk begunstigden, kortweg UBO’s, zijn. Met 

UBO’s wordt in dit verband de natuurlijke personen die de uiteindelijke 

eigenaren zijn bedoeld. De deadline voor het inschrijven van UBO’s voor 

registratieplichtige instanties was 27 maart 2022. Inmiddels is duidelijk dat meer 

dan de helft van deze instanties de deadline heeft gemist. Het Bureau Financieel 

Toezicht (BFT) is belast met het toezicht op Wwft-instellingen. In het kader van 

het verstrijken van de deadline hebben zij een vijftal aandachtspunten gepubliceerd. Het niet voldoen 

aan de UBO-registratieverplichting is niet zonder risico en is strafbaar. Indien niet deze verplichting aan 

wordt voldaan, kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. 

 

Boete AFM 

De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional 

Asset Management B.V. (RIAM), omdat RIAM er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de 

beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer zijn, cliënten hebben gecontroleerd op witwassen. Zo 

hebben de instellingen aan een deel van hun cliënten een onjuiste of helemaal geen risicoclassificatie 

toegekend, waardoor zij onvoldoende zicht hadden op deze cliënten. Daarnaast gebruikten de 

instellingen een ontoereikend transactiemonitoringssysteem, waarbij de monitoring slechts plaatsvond 

op basis van vijf algemene ‘business rules’, zonder onderscheid naar type cliënt. Ook controleerden de 

instellingen voor het gros van de cliëntenpopulatie nauwelijks op structurele wijze of de over de cliënt 

bekende gegevens nog actueel waren. Hierdoor waren de beleggingsinstellingen onvoldoende in staat 

om mogelijke ongebruikelijke transacties als zodanig te herkennen. 

 

FIOD op Linkedin 

Onze collega’s van de FIOD hebben vanaf nu ook Linkedin. Bij de FIOD werken ongeveer 1650 mensen, 

waarvan de meerderheid als rechercheur. Jaarlijks voert de FIOD ± 600 onderzoeken uit naar bijv. 

belastingfraude, cybercrime en witwassen. Het afpakken van crimineel geld is belangrijk voor de FIOD. 

Maar er wordt ook gewerkt aan het voorkomen van fraude. Meer weten? Volg de FIOD op Linkedin.  

https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2022/wachters-aan-het-woord-376/
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3149/JV202104-volledige%20tekst.pdf?sequence=19
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3149/JV202104-volledige%20tekst.pdf?sequence=19
https://www.dnb.nl/media/pu4h320c/convenant-contant-geld-april-2022.pdf
https://www.bureauft.nl/2022/03/25/ubo-register-aangaan-nieuwe-zakelijke-relaties-door-wwft-instellingen-clientenonderzoek-en-terugmeldplicht/
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2022/april/boete-robeco
https://www.linkedin.com/company/fiod/


 

 

Door Erik Reissenweber AMLC 

Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de juridische basis 

die sommige staten binnen de Verenigde Staten leggen voor het bieden van geheimhouding door 

financiële instellingen aan hun klanten. Bij het inschatten van geografische risico’s beoordelen Wwft-

plichtige instellingen de VS vaak als één land. Wwft-plichtige instellingen doen er goed aan onderscheid 

te maken naar de afzonderlijke jurisdicties binnen de VS en de daarbij behorende integriteitsrisico’s die 

kleven aan zaken doen met cliënten.
1
 Dit zal voor velen geen verrassing zijn, aangezien de VS al in 2020 

goed onderbouwd op plek 2 werd geplaatst in de Financial Secrecy Index van het Tax Justice Network
2
, 

vlak onder de Kaaimaneilanden. 

 

Pandora papers en de VS 

Begin oktober 2021 publiceerde het International 

Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 

gelekte financiële documenten die bekend staan 

als de "Pandora Papers"
3
, bestaande uit meer dan 

11,9 miljoen vertrouwelijke bestanden van 14 

offshore dienstverlenende bedrijven die zich in 

tal van landen bevinden. De publicatie van deze 

bestanden volgt op vergelijkbare publicaties 

zoals de Panama Papers (april 2016) en de 

Paradise Papers (november 2017). Meer dan in 

eerdere lekken spelen de Verenigde Staten een 

prominente rol in de Pandora Papers, vooral als 

een offshore bestemming op zich. Een van de belangrijkste dingen die de Pandora Papers onderscheiden 

van andere grote offshore-lekken is hoe het onderzoek geheimhouding in jurisdicties in de Verenigde 

Staten en de opkomst van het land als een hub van offshore-geld aan het licht heeft gebracht. 

Een van de meer spectaculaire onthullingen uit de Pandora Papers was de onthulling dat Koning 

Abdullah II van Jordanië lege vennootschappen op de Britse Maagdeneilanden gebruikte om, naast 

andere eigendommen, een Californisch herenhuis van 23 miljoen dollar te kopen. Dat terwijl de 

Verenigde Staten als Jordanees grootste verstrekker van bilaterale bijstand meer dan 1,5 miljard dollar in 

2020 heeft geïnvesteerd in Jordanië. Een groot deel van deze financiële steun wordt gebruikt voor 

persoonlijke verrijking en via offshore gebieden, zoals enkele Amerikaanse jurisdicties, nota bene in 

Amerika zelf. 

 

Inschatting geografische risico’s is wwft verplichting 

Instellingen zijn op basis van de Wwft verplicht om op klantniveau een beoordeling van de risico’s op 

witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. 

                                                           
1 De cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij een Wwft instelling afneemt of een transactie laat 

uitvoeren. 

2 https://fsi.taxjustice.net/PDF/UnitedStates.pdf 

3 https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/ 

Witwasrisico’s in VS 

verschillen per staat 



 

Bij een dergelijke risicobeoordeling houdt de instelling rekening met risico-indicatoren die verband 

houden met factoren zoals het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en uiteraard ook 

met landen of geografische gebieden. 

 

Relevant: landen of geografische gebieden 

In de praktijk checken Wwft-plichtige instellingen hun cliënten - en indien het gaat om zakelijke cliënten 

ook daarbij betrokken natuurlijke personen – voortdurend en bij onboarding, remediation en review 

tegen lijsten met hoog risico landen. Voorbeelden van dergelijke lijsten zijn afkomstig van de Europese 

Commissie
4
 en de FATF

5
. Ook het AMLC deed in het verleden onderzoek naar risicolanden voor offshore 

vennootschappen
6
. Wwft-plichtige instellingen kunnen deze lijsten zelf onderhouden en periodiek of 

incident gedreven actualiseren of bij een commerciële partij lijsten afnemen, in ieder geval zullen deze 

lijsten actueel moeten worden gehouden op basis van diverse relevante bronnen
7
 die een constante 

stroom aan nieuwe informatie oplevert. Deze lijsten zien nagenoeg altijd op landen als geheel. De vraag 

is of deze werkwijze Wwft-plichtige instellingen voldoende in staat stelt om de geografische risico’s juist 

in te schatten. 

 

De Amerikaanse grondwet
8
 verschaft de deelstaatregeringen de bevoegdheid om wetten te maken die 

niet onder de zeggenschap van de federale overheid vallen of waarvan in de Grondwet is bepaald dat de 

staat er geen zeggenschap over heeft. Onder de wetten die de staten zelf mogen maken, vallen o.a. 

onderwijs, familierecht, contractrecht, onderdelen van het strafrecht en financiële/fiscale wetgeving. 

 

Wwft-plichtige instellingen die klanten, geldstromen of transacties uit de Verenigde Staten op één hoop 

gooien zijn dus niet goed in staat de specifieke risico’s in te schatten die zakendoen met entiteiten in 

bepaalde staten in de VS met zich meebrengen. Zij lopen derhalve het aanmerkelijke risico hun klant 

onvoldoende te kennen en betrokken te raken bij witwassen of ongewenst ontwijken van belastingen 

door hun klanten. 

 

Verreweg de meeste staten in de VS beschikken over robuuste anti 

witwas wetgeving. Toch  hebben de Pandora Papers talrijke trusts 

blootgelegd
9
 die gelieerd zijn aan buitenlandse belangen in South 

Dakota (81), Florida (37), Delaware (35), Texas (24), en Nevada (14). Op 

basis van de Pandora Papers beweerden onderzoeksjournalisten dat 

bijna 30 van de 206 in de VS gevestigde trusts, die samen activa ter 

waarde van meer dan 1 miljard dollar bezitten, gelieerd zijn aan 

buitenlandse personen en bedrijven die van wandaden worden 

beschuldigd. Veel van deze activa werd overgebracht naar de Verenigde Staten nadat recent ingevoerde 

wetgeving in andere rechtsgebieden offshore-activa hard aanpakte.  

 

VS vanuit washington wereldwijd leider in anti corruptie 

Volgens Casey Michel
10

 is de VS (dus federaal, vanuit Washington) nog steeds wereldwijd leider in anti 

corruptie. Dit wordt geclaimd op basis van o.a. de Foreign Corrupt Practices Act en de speciale DOJ task 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-

money-laundering-and-countering-financing-terrorism/eu-policy-high-risk-third-countries_en 

5 https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-

march-2022.html 

6 https://www.amlc.nl/wat-zijn-concealed-assets/risicolanden-project-offshore-vennootschappen/ 

7 FATF, EU commissie, sanctielijsten van de VN, EU, US, Tax Justice Network, Financial Secrecy Index, Corruption perception 

index, etc 

8 https://www.amerika.nl/amerika/reisgids/amerikaanse-politiek/grondwet-van-de-verenigde-staten/ 

9 https://www.forbes.com/sites/insider/2021/10/12/the-pandora-papers-shed-new-light-on-the-us-as-a-tax-

haven/?sh=415317221f59

10 Onderzoeksjournalist, schrijver van het boek 'American Kleptocracy' 



 

force. Maar daar lijkt in toenemende mate verandering in te komen. Zo maakt de National Risk 

Assessment uit 2018 van de Verenigde Staten
11

 reeds melding van het risico op misbruik van 

rechtspersonen om een criminele UBO of illegale geldbron te verbergen: 

 

Misuse of legal entities to hide a criminal beneficial owner or illicit source of funds had been 

reported by law enforcement as a common feature of money laundering and corruption 

schemes.86 Bad actors consistently use shell companies to disguise criminal proceeds and U.S. law enforcement agencies 

have had no systematic way to obtain information on the beneficial owners of legal entities. The ease with which 

companies can be incorporated under state law, and how little information is generally required about the company’s 

owners or activities, raises concerns about a lack of transparency. However, when a legal entity formed in the United 

States opens a U.S. bank account to launder domestic illicit proceeds, this has not proved to be a major impediment to 

law enforcement investigations although it may slow them down. It may significantly slow down investigations or 

require the use of more resource-intensive investigative techniques, but not stop them altogether. Additionally, not all 

U.S. states require the same level of information about their companies, and for companies formed in some states, 

investigators are may have very few leads to follow besides the name of a corporate registered agent. 

 

Much more challenging for law enforcement are those circumstances in which funds deposited in the United States in an 

account held in the name of a legal entity are transferred abroad to an account also held in the name of a legal entity, or 

when funds originating abroad are transferred to the U.S., again to and from accounts held in the name of a legal entity. 

Complex ownerships structures featuring layers of corporate entities, trusts, or nominee owners—punctuated by the 

involvement of foreign natural or legal persons—also present investigative challenges. The shares of shell companies 

may also be transferred, which effectively changes the ownership of the companies’ assets. Another related issue is shelf 

companies. They are essentially shell companies available “off the shelf,” but which often have been incorporated in the 

past to make them appear “established” to outsiders; they are attractive to criminals looking for ready-to-use 

legal entities. 

 

Amerikaanse staten maken eigen financiële en fiscale wetten. Met 

name in kleinere staten als Delaware
12

 
13

, Nevada
14

 
15

, Wyoming
16

 
17

 

en South Dakota
18

 
19

 worden gunstige voorwaarden geschapen 

voor allerlei zeer vermogende personen, onder andere uit het 

Oostblok, om vermogen te verhullen. Dit komt doordat deze 

staten juridisch anonieme shell companies en anonieme trusts 

toestaan. Een 'race to the bottom' tussen deze staten is ontstaan 

in het bieden van zoveel mogelijk anonimiteit om zo 

aantrekkelijk mogelijk te zijn voor zeer vermogende personen, waaronder zichzelf verrijkende personen. 

Deze staten laten (illegaal verkregen) vermogens bij financiële dienstverleners onderbrengen en bieden 

financiële diensten aan zonder al te veel vragen naar de identiteit van de klant of de herkomst van het 

vermogen of er zijn allerlei uitzonderingen toegestaan op de regelgeving. Jan van Koningsveld besteedde 

hieraan in 2015 al kort aandacht in zijn proefschrift over offshore gebieden, waarin hij een lijst van landen 

bespreekt met misbruikte ’Corporate Vehicles’ in corruptiezaken
20

. 

                                                           
11 https://home.treasury.gov/system/files/136/2018NMLRA_12-18.pdf, pagina 29 onder de titel Misuse of Legal Entities 

12 https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/092515/4-reasons-why-delaware-considered-tax-shelter.asp 

13 https://www.theamericanconservative.com/articles/make-america-great-again-by-cracking-down-on-tax-havens/ 

14 https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/the-gatekeepers-who-help-open-america-to-oligarchs-and-scammers/ 

15 https://www.companiesinc.com/start-a-business/nevada-business-advantages/ 

16 https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/the-cowboy-cocktail-how-wyoming-became-one-of-the-worlds-top-tax-

havens/ 

17 https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/the-gatekeepers-who-help-open-america-to-oligarchs-and-

scammers/?utm_source=ICIJ&utm_campaign=bec6d11c9f-

20220405_WeeklyEmail&utm_medium=email&utm_term=0_992ecfdbb2-bec6d11c9f-83793774&ct=t() 

18 https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/us-trusts-offshore-south-dakota-tax-havens/ 

19 https://www.cnbc.com/2021/10/05/heres-how-states-like-south-dakota-have-become-global-tax-havens.html 

20 https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/26825285/Koningsveld_Offshore_07_10_2015.pdf, blz. 203 



 

 

Inmiddels zijn er ook in de VS wetgevers die geheimhouding willen inperken, maar invoering van deze 

wetgeving kan nog enige tijd op zich laten wachten
21

. 

 

Partijen actief in sectoren als vastgoed, luxe goederen, kunst en private equity lobbyen mede via juristen, 

accountants, trustkantoren en vastgoed bedrijven in deze staten om regelgeving aan te passen in het 

voordeel van de zeer vermogende personen. Denk hierbij aan uitzonderingen op het moeten rapporteren 

van ongebruikelijke transacties. Deze industrieën zijn in de afgelopen decennia rijk geworden door het 

leveren van diensten aan deze zeer vermogende personen en kunnen daarmee vrij gemakkelijk betalen 

voor invloed op regelgeving. 

Vastgoed had al 20 jaar een uitzonderingspositie in de  antiwitwaswetgeving in Amerika, waarbij de 

betrokkenen bij de vastgoed deal niet hoefden te worden geïdentificeerd
22

, daar wil men nu pas iets aan 

gaan doen. Ook Trumps vastgoedbedrijven waren aantoonbaar betrokken bij investeringen door 

dictators en zeer vermogende personen uit de hele wereld
23

 
24

. 

 

Lobby advocaten collectieven 

Ook de American Bar Association
25

, de Amerikaanse Orde van advocaten, speelt een voorname rol in het 

scheppen van mogelijkheden voor zeer vermogende personen om vermogen in de US veilig te stallen, zo 

onthulde mensenrechtenorganisatie Global Witness al in februari 2016. Deze law firms bieden niet alleen 

ondersteuning in de rechtszaal, maar bieden ook PR en lobby diensten, zetten brievenbusfirma's op voor 

hun klanten, helpen klanten bij de aanschaf van vastgoed en bij het omzeilen van 

antiwitwasregelgeving
26

 
27

. 

 

Uitwisseling informatie betreffende belastingontwijking met de VS 

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, 2020) speelt hierbij een belangrijke en bedenkelijke rol: 

Amerika verplicht middels deze wetgeving buitenlandse Wwft-plichtige instellingen al dan niet via hun 

binnenlandse belastingautoriteiten vermogens van Amerikaans staatsburgers te rapporteren aan de 

Amerikaanse Internal Revenue Service (de IRS, de Amerikaanse belastingdienst). De wederkerigheid van 

de FATCA is onevenwichtig; de VS ontvangt veel meer informatie uit het buitenland dan buitenlandse 

regeringen of instellingen van de VS ontvangen. Personen woonachtig buiten de VS stallen hun 

vermogen in Amerika en daarmee is het dus veilig gesteld en buiten het bereik van de overheden die 

belasting zouden willen heffen over deze vermogens. Bovendien zijn de Verenigde Staten nog steeds een 

van de weinige ontwikkelde landen die de multilaterale gemeenschappelijke rapportagenorm (Common 

Reporting Standard: CRS
28

) voor de automatische uitwisseling van informatie over financiële gegevens 

niet hebben goedgekeurd. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

beschrijft het gebrek van de aspirant-erkenning door de Verenigde Staten: "de noodzaak voor de 

Verenigde Staten om gelijkwaardige niveaus van wederzijdse automatische informatie-uitwisseling te 

bereiken" en de "politieke toezegging om te streven naar de goedkeuring van regelgeving en wetgeving 

om dergelijke gelijkwaardige niveaus van wederzijdse automatische uitwisseling te bereiken". 

 

                                                           
21 https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/lawmakers-in-us-push-to-uncover-riches-shielded-by-state-secrecy-

laws/ 

22 https://www.federalregister.gov/documents/2021/12/08/2021-26549/anti-money-laundering-regulations-for-real-estate-

transactions 

23 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/trumps-luxury-condo-a-congolese-state-

affair/ 

24 https://qz.com/africa/1591638/congo-president-allegedly-laundered-millions-through-trump-condo/ 
25 https://www.americanbar.org/en/ 
26 https://www.youtube.com/watch?v=rFAgQNeAjmQ 

27 https://www.youtube.com/watch?v=j8pgI60GrvU 

28 CRS voorziet in het door Wwft-plichtige instellingenvaststellen en vastleggen van de fiscale woon- of vestigingsplaats en 

enkele financiële gegevens van rekeninghouders. De financiële instelling geeft gegevens door aan de lokale belastingdienst, 

die op haar beurt het land waar de rekeninghouder woont informeert. 



 

Misschien meer dan ooit tevoren leggen de Pandora Papers bloot in welke mate de jurisdicties van de 

Verenigde Staten een aantrekkelijke opslagplaats voor rijkdom uit het buitenland zijn geworden. Dit 

benadrukt hoe gedegen het Customer Due Diligence onderzoek 

naar de cliënt of transactie uit één van de genoemde staten daarom 

moet zijn. Vanwege de hoog-risico indicator vragen sommige 

Wwft-plichtige instellingen te allen tijde aanvullende 

documentatie op over de natuurlijke personen (betrokken bij de 

desbetreffende entiteit of transactie) en laten deze documentatie 

certificeren door een zelf geselecteerde en betrouwbare 

Amerikaanse advocaat of notaris. Of dat voldoende comfort geeft, 

is aan de risico bereidheid van de instelling zelf, mede op basis van 

de hier geboden informatie over enkele staten in de VS. 

 

Andere interessante bronnen 

● https://gfintegrity.org/report/acres-of-money-laundering-why-u-s-real-estate-is-a-kleptocrats-

dream/  

● https://open.spotify.com/episode/36nnPsUE696umZge0PxgSd?si=JDZkckWKR36PJITlbsecpQ 

● https://www.nature.com/articles/s41598-017-06322-9 

● https://fcpablog.com/2017/09/19/martin-kenney-academics-skew-picture-of-bvi-and-other-

offsho/  

● https://brooklynworks.brooklaw.edu/faculty/1287/ 

● Buiten scope van dit artikel, maar ook de UK heeft een bedenkelijke reputatie: 

https://www.spotlightcorruption.org/money-laundering-asset-recovery/  

 

Voorgenomen transacties 

Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland 

 

In de jaarrapportage verdachte transacties 2021
29

 valt op dat 3% van de verdachte transacties 

voorgenomen transacties zijn. Dit gegeven is aanleiding om deze voorgenomen transacties in dit artikel 

nader te beschouwen.  

 

Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van 

misbruik van het financiële stelsel voor witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering en 

het bestrijden hiervan.
30

 Voorgenomen verdachte transacties geven een indicatie over hoe meldplichtige 

instellingen misbruik voorkomen en poortwachters zijn door de voordeur dicht te houden. Naast dat de 

Wwft poortwachters hiermee hun weerbaarheid tegen witwassen en andere criminaliteit tonen zijn 

voorgenomen verdachte transacties kansen voor opsporingsambtenaren in het opwerken van 

strafrechtelijke onderzoeken. 

 

                                                           
29 Opgesteld door het AMLC in samenwerking met Politie en FIOD op basis van verdachte transactie aangeleverd door FIU-

Nederland 

30 TK 1992-1993, 23 009, nr. 3 pag. 2 (tekst in huidige tijdsgeest), zie ook artikel terugkoppeling verdachte transacties in AMLC 

Nieuwsbrief Privaat nov ‘21 

Terugkoppeling verdachte transacties 

https://open.spotify.com/episode/36nnPsUE696umZge0PxgSd?si=JDZkckWKR36PJITlbsecpQ
https://www.nature.com/articles/s41598-017-06322-9
https://fcpablog.com/2017/09/19/martin-kenney-academics-skew-picture-of-bvi-and-other-offsho/
https://fcpablog.com/2017/09/19/martin-kenney-academics-skew-picture-of-bvi-and-other-offsho/
https://brooklynworks.brooklaw.edu/faculty/1287/
https://www.spotlightcorruption.org/money-laundering-asset-recovery/
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19921993/0000017070/1/pdf/SGD_19921993_0006525.pdf


 

In 2021 waren er 2482 voorgenomen verdachte transacties met een totale waarde van €1.722.353.126,--. 

Anders gezegd; poortwachters hebben voorkomen dat er € 1.7 miljard ons financiële stelsel is 

binnengekomen waarbij in de ogen van de poortwachter sprake was van een mogelijke link met 

witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering.
31

  

 

Voordat we dieper ingaan op de voorgenomen transacties eerst enige aandacht voor wat dit precies zijn. 

De Wwft bepaalt dat een instelling verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties moet melden aan 

de FIU-Nederland.
32

 De Wwft definieert een transactie als handeling of samenstel van handelingen van of 

ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt 

heeft kennisgenomen. Daarmee is het begrip transactie veel breder dan een strikt grammaticale 

interpretatie doet vermoeden.
33

 Uiteraard is bij een voorgenomen transactie dezelfde brede definitie van 

het woord transactie van toepassing.  

 

Op de website van FIU-Nederland worden 

voorbeelden genoemd ten aanzien van 

voorgenomen transacties. Bijvoorbeeld een casus 

waarin een spoedmelding is gedaan door een bank 

van een voorgenomen transactie betreffende een 

grote contante opname. Deze melding resulteerde 

in een beslaglegging door het Openbaar Ministerie 

voordat de contante opname plaatsvond.
34

 In een 

ander voorbeeld van de FIU-Nederland gaat over 

een makelaar die een voorgenomen transactie 

meldt nadat, na diverse verzoeken aan een potentiele koper, geen stukken werden aangeleverd ten 

aanzien van de ‘source of funds’. Na analyse van deze melding is een groep van 6 personen en uiteindelijk 

20 verdachte transacties in beeld gekomen en overgedragen aan de opsporingsdiensten.
35

 Tevens wordt 

op de site van de AFM een voorbeeld genoemd van een voorgenomen transactie bij een 

beleggingsonderneming. In deze casus bleek dat een Oekraïense opdrachtgever nauwe banden 

onderhield met een Russisch bedrijf dat in het verleden door de EU op een sanctielijst is geplaatst.
36

  

 

Omwille van voorbeelden ten aanzien van meerdere meldgroepen nog een laatste voorbeeld afkomstig 

uit het Handboek Wwft over een belastingadviseur.
37

 Deze belastingadviseur komt te weten dat zijn cliënt 

hem onvolledig heeft geïnformeerd voor het doen van aangifte. Er is nog geen opbrengst in de vorm van 

een besparing zolang de aanslag niet is opgelegd. Volgens de auteur van dit handboek ligt een melding 

van een voorgenomen ongebruikelijke transactie in de rede omdat het witwassen in wezen pas kan 

plaatsvinden als de besparing zich voordoet. Denkend vanuit de brede definitie van transactie in de Wwft 

valt er in dit geval heel wat voor te zeggen om te spreken van een ongebruikelijke transactie in plaats van 

                                                           
31 Kanttekening; Deze waarde behelst niet de ongebruikelijke transacties wat betekent dat deze totale waarde nog hoger is. Aan 

de andere kant zijn er voorgenomen transacties die door meerder meldplichtige instellingen gemeld worden en voor een 

dubbeltelling zorgen en zo een lagere totale waarde indiceren. Tevens zijn er 299 VT’s waarbij de waarde van de transactie “0”, 

“1” of “-“ is ingevuld waarschijnlijk vanuit de gedachte dat de transactie niet heeft plaats gevonden terwijl uit de meldtekst vaak 

wel blijkt dat er een omvang van de voorgenomen transactie bekend is. De FIU-Nederland verzoekt de omvang van de 

voorgenomen transactie als transactie bedrag op te nemen. Soms is de waarde “0” of “1” of “-“ wel logisch bijvoorbeeld als een 

bank weigert een rekening te openen. Tot slot kan je soms twisten over of er wel sprake is van een voorgenomen transactie of 

dat het niet toch sprake is van een gepasseerde transactie. 

32 Art. 16 Wwft 

33 In het buitenland wordt als het om verdachte transacties gaat veel al gesproken over ‘suspicious activity report’ (SAR) dit 

gebruikt van het woord ‘activity’ sluit beter aan bij de Nederlandse situatie waarin eigenlijk de handeling of het samenstel van 

handelingen centraal staat. 

34 FIU-Nederland, casus ‘Net op tijd’, zie ook FIU FAQ 

35 FIU-Nederland, casus ‘van onzekere herkomst’ 
36 AFM, Voorbeelden van ongebruikelijke transacties Wwft ‘Voorgenomen transactie gemeld’ 

37 Serie Onderneming en Recht, Deel 111, Handboek Wwft 2019, pag. 203, W.J.D. Gohres 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&hoofdstuk=3&paragraaf=3.2&artikel=16&z=2022-01-28&g=2022-01-28
https://www.fiu-nederland.nl/nl/net-op-tijd
https://www.fiu-nederland.nl/nl/faq#:~:text=waartoe%20u%20behoort.-,Moet%20ik%20een%20voorgenomen%20(nog%20niet%20uitgevoerde)%20ongebruikelijke%20transactie%20ook,worden%20bij%20de%20FIU%2DNederland.
https://www.fiu-nederland.nl/nl/van-onzekere-herkomst
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/wwft-voorbeelden-ongebruikelijke-transacties


 

een voorgenomen ongebruikelijke transactie. Er is namelijk sprake van een handeling ten behoeve van een 

cliënt waarvan de belastingadviseur in haar dienstverlening heeft kennis genomen waarbij die handeling 

een aanwijzing van witwassen bevat. Wat het gevolg is van de handeling van deze dienstverlener doet 

niets af aan diens meldplicht.  

 

Notarissen, makelaars maar ook belastingadviseurs melden 

vaak voorgenomen transacties met betrekking tot vastgoed.
38

 

Problemen t.a.v. het vaststellen van de identiteit of de ‘source 

of funds’ spelen daarin vaak een rol. Tevens zijn allerlei 

schimmige constructies aanleiding geweest voor meldingen, 

zoals onttrekkingen van vastgoed uit een onderneming met 

een verrekening in aandelen en aangehouden leveringen 

vermoedelijk ter ontwijking van vermogensbelasting. 

Dergelijke voorgenomen transacties zijn waardevol voor 

opsporing en bieden ook kansen voor het starten van een strafrechtelijk witwasonderzoek. Het is 

namelijk relatief eenvoudig om bijvoorbeeld een maand na een dergelijke transactie t.a.v. van de 

betrokken objecten of subjecten het kadaster te bevragen om te verifiëren of een persoon via een andere 

weg wel zijn doel heeft bereikt.
 39

 Waardering willen wij uitspreken voor meldplichtige instellingen die 

zelf deze monitoring in het kadaster hebben gedaan en de resultaten opnemen in de meldtekst. Een 

dergelijke verificatie is ook mogelijk door opsporingsambtenaren als het gaat om voorgenomen VT’s 

afkomstig van voertuighandelaren waarbij later relatief eenvoudig is na te gaan in het register van de 

RDW of er andere bijzondere transacties kort na de voorgenomen transactie hebben plaatsgevonden. 

Indien er sprake is van een uiteindelijke verkrijging van vastgoed of voertuig kan al snel tot een 

verdenking van witwassen worden gekomen met deze objecten als witwasvoorwerp.   

 

Verreweg de meeste voorgenomen VT’s zijn afkomstig van banken en betaaldienstverleners.
40

 In deze 

branches zie je dat de poort zich soms sluit en dat klanten weggestuurd worden met een folder over de 

voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een transactie te kunnen verrichten. De meldteksten 

van betaaldienstverleners zijn bijna tastbaar, je ziet het bijna voor je dat er iemand vanachter een balie 

een klant te woord staat die aankomt met een bedrag van enkele honderden euro’s in coupures van €10 

die hij voor een niet aanwezige vriend wil overmaken naar het buitenland. Gezien de omvang zullen deze 

VT’s niet snel tot het opstarten van een witwasonderzoek leiden echter bij lopende onderzoeken blijken 

deze meldingen waardevol als het gaat om netwerken rondom een verdachte en de landen waarmee 

hij/zij in verbinding staat.  

 

Bij de banken gaat het vaak over het afwijzen van een verzoek tot het openen van een rekening of het 

gebruik van een zakelijk rekening nadat een onderneming beëindigd lijkt te zijn. Ook looncarrousels, 

BTW-carrousels, oplichting, onduidelijke herkomst middelen en grote contante opnamen worden 

gemeld echter is vaak de vraag of er wel sprake is van een voorgenomen transactie omdat uit de meldtekst 

vaak blijkt dat de transactie wel is uitgevoerd. Voorgenomen verdachte transacties ten aanzien van een 

lopende bankrekening waar een transactie door een bank niet uitgevoerd wordt komen niet veel voor, 

de VT’s beschouwend lijken betaaldienstverleners effectiever in het weren van individuele transacties. 

Desalniettemin hebben voorgenomen verdachte transacties die als verdachte transactie gemeld hadden 

moeten worden hun gebruikelijke waarde voor opsporing.  

 

                                                           
38 Notarissen in 2021; 84 voorgenomen VT’s t.w.v. €64.384.844. Makelaars in 2021; 12 voorgenomen VT’s t.w.v. € 4.975.775. 

Belastingadviseurs in 2021; 8 VT’s t.w.v. 1.385.013. Handelaren Voertuigen; 15 voorgenomen VT’s t.w.v. 442.625.   

39 Ook later VT’s van andere melders kunnen hier een rol in spelen.  

40 Banken in 2021; 1122 voorgenomen VT’s t.w.v. €1.422.503.044. Betaaldienstverleners in 2021; 904 voorgenomen VT’s t.w.v. 

€1.219.429. 



 

Tot slot. Veelal wordt bij ons meldsysteem gedacht aan wat OT’s en VT’s kunnen betekenen voor de 

opsporing. Dit artikel geeft enig inzicht in hoe met naleving van de Wwft door poortwachters wordt 

voorkomen dat dienstverlening misbruikt wordt. Er wordt aantoonbaar crimineel geld geweerd. Dat is 

ansich al een verdienste en daarnaast zijn er ook nog kansen om voorgenomen VT’s op te werken tot een 

opsporingsonderzoek, zoals door monitoring van het Kadaster en de RDW. De casus op de website van 

de FIU-Nederland met de titel ‘net op tijd’ waarbij een bank bij een lopende rekening een voorgenomen 

transactie meldt die uiteindelijk het Openbaar Ministerie voor uitvoering van die transactie in staat stelt 

over te gaan tot beslaglegging, is een voorbeeld van hoe bij lopende dienstverlening door banken gemeld 

kan worden over voorgenomen transacties. De weerbaarheid van bijvoorbeeld banken zou versterkt 

kunnen worden door vaker bij lopende rekeningen transacties te weigeren en een spoedmelding van een 

voorgenomen ongebruikelijke transactie te doen bij de FIU-Nederland. 

 

 

College van beroep voor het bedrijfsleven, 8 maart 2022, Legale inkomensstromen toch hoog 

witwasrisico: ECLI:NL:CBB:2022:106 

In deze zaak heeft Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) een boete opgelegd aan een accountant 

vanwege overtreding van de Wwft wegens het niet voldoen aan de monitoringsverplichting, het 

cliëntenonderzoek en de meldplicht. Het gaat 

hier om een accountantskantoor dat de 

jaarrekeningen en belastingenaangifte 

verzorgde van een zorgbureau. De directeur 

investeerde op naam van het zorgbureau in 

onroerend goed in Turkije en nam contante 

gelden op van het bureau. Deze contante 

bedragen werden in rekening-courant met de 

Holding geboekt en daar vervolgens met de 

directeur verrekend. Volgens BFT had de 

accountant een hoger witwasrisico moeten 

onderkennen, omdat dit niet past binnen de 

normale bedrijfsuitoefening van een zorgbureau. Volgens de rechtbank (ECLI:NL:RBROT:2020:9751) was 

de boete van BFT onterecht en was er onvoldoende grond om te twijfelen aan de legale herkomst van het 

geld. De accountant heeft volgens de rechtbank aangetoond dat er zicht was op alle inkomende 

geldstromen bij het zorgbureau. Tegen deze beslissing heeft BFT hoger beroep ingesteld. Volgens het 

College sluit het enkele feit dat de accountant zicht had op de inkomensstromen en geen reden had om 

te twijfelen aan de legale herkomst niet uit dat op grond van andere aanwijzingen aanleiding bestaat voor 

een hoger witwasrisico. De accountant had ten aanzien van de investering in onroerend goed een hoger 

witwasrisico moeten onderkennen, omdat een aanzienlijke investering in buitenlands onroerend goed 

niet past binnen de normale bedrijfsuitoefening van een zorgbureau. Dit is een ongebruikelijke 

transactie die gemeld had moeten worden bij FIU-Nederland.  

Ook als je als poortwachter geen reden hebt om te twijfelen aan de legale herkomst van gelden kan er sprake zijn van 

ongebruikelijke transacties. Dit is bijvoorbeeld het geval op het moment dat er sprake is van investeringen of uitgaven die niet 

passen binnen de normale bedrijfsuitoefening, zoals hier. Maar ook wanneer transacties naar hun omvang of frequentie 

ongebruikelijk zijn. Een accountant moet dus niet alleen kijken naar de herkomst van geld, maar ook naar het 

bestedingspatroon van een cliënt.  

 

Jurisprudentie 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2022:106&showbutton=true&keyword=wwft+witwassen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:9751


 

Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022, melding accountant over entiteit die geen cliënt is: 

ECLI:NL:TACAKN:2022:11 

In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die 

verband houden met omkoping van overheidsfunctionarissen in Oekraïne. De melding heeft betrekking 

op een entiteit die vloeren produceert, waarvan de cliënt (holdingsmaatschappij) van de accountant de 

hoofdzakelijk financier en enig afnemer is. De holding is o.a. van mening dat de accountant de melding 

niet had mogen doen en dat de geheimhoudingsplicht is geschonden, omdat de entiteit waarover is 

gemeld geen cliënt is van de accountant. De Kamer oordeelt dat een accountant een 

geheimhoudingsplicht heeft over alle gegevens of inlichtingen met een vertrouwelijk karakter. Dat 

beginsel is niet absoluut, want in bepaalde gevallen kan of moet vertrouwelijke informatie aan derden 

worden verstrekt, zoals wanneer het doen van een melding van ongebruikelijke transacties verplicht is. 

De vraag is dan ook of er hier sprake was van een 

verplichting om te melden. De entiteit waarover is gemeld 

is weliswaar geen cliënt van de accountant, maar de 

accountant had wel wetenschap van de ongebruikelijke 

transactie in het kader van controle van de jaarrekening. 

Volgens de Accountantskamer gold er daarom een formele 

meldplicht. Volgens de Kamer was er ook een materiele 

meldplicht. Er is immers (mogelijk) sprake van betalingen 

zonder factuur, rechtstreekse betalingen aan 

overheidsfunctionarissen, betaling van aanvulling op het 

loon van personeel. Deze betalingen zijn contant gedaan, zonder deugdelijke verantwoording in de 

boeken. De conclusie is hier dat de geheimhoudingsplicht moet wijken voor de meldingsplicht op grond 

van de Wwft.  

 

Kamer voor het notariaat, 20 januari 2022 (publicatie 3 maart 2022), Schending poortwachtersrol 

notaris: ECLI:NL:TNORAMS:2022:5 

Naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst stuitte Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) op 

de aanwezigheid van een aantal risico-indicatoren bij de oprichting van een bouwbedrijf en de levering 

van aandelen via een notaris. In deze dossiers werkte de notaris met FIRM24, een geautomatiseerd 

systeem. Volgens BFT heeft de notaris onvoldoende cliëntenonderzoek gedaan en heeft hij nagelaten om 

ongebruikelijke transacties te melden bij FIU. Met betrekking tot de oprichting van het bouwbedrijf was 

er sprake van transacties die niet aansluiten bij het sociaal economisch profiel van de klant en was de 

klant mogelijk katvanger. Verder is het adres van de oprichter door de notaris niet gecontroleerd, terwijl 

het postadres wisselde en gebleken is dat er op het 

adres een screeningsbalie is gevestigd voor dak- en 

thuislozen. Volgens de notaris maakt de 

aanwezigheid van een subjectieve indicator niet dat 

hij verplicht was om te melden. De Kamer oordeelt 

dat ‘hoewel een notaris enige beoordelingsruimte 

toekomt om een afweging te maken omtrent risico’s 

en de daarbij te nemen beheersmaatregelen, hem 

niet de ‘volledige’ vrijheid toekomt om zelf 

daaromtrent een afweging te maken.’ De notaris 

moet acht slaan op de risicosignalen in de specifieke 

leidraad voor notarissen van BFT, moet daarop gericht onderzoek uitvoeren en vervolgens verslag hiervan 

doen. Dat is niet gedaan in dit dossier. Ook in het dossier rondom de aandelenoverdracht had de notaris 

volgens de Kamer (verscherpt) cliëntenonderzoek moeten doen en een melding moeten doen bij FIU op 

basis van de risico-indicatoren. Zo was er sprake van een koper en verkoper met de buitenlandse 

nationaliteit woonachtig in Dubai en Teheran, was er geen rechtstreekse schriftelijke correspondentie 

met koper, was het problematisch om de identiteit van cliënt vast te stellen, was er sprake van meerdere 

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2022/ECLI_NL_TACAKN_2022_11
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2022/ECLI_NL_TNORAMS_2022_5


 

aandelenoverdrachten in korte termijn en was de koopsom € 1,-. Verder werd de buitenlandse koper 

bestuurder, was de reden van de koop onbekend, regelde de verkoper alles, was er sprake van spoed 

m.b.t. het passeren van de akten en waren dezelfde partijen meerdere malen in verschillende transacties 

verschenen in een korte periode. Inmiddels heeft de notaris de kantoorprocedure aangescherpt, de 

samenwerking met het geautomatiseerde systeem beëindigd en nieuwe Wwft-cursussen gevolgd.  

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 april 2022 (publicatie 7 april 2022), Kort geding bankrelatie 

groothandel: ECLI:NL:GHARL:2022:2602 

Mocht de bank een bankrelatie beëindigen met een groothandel en online-retailer van prepaidkaarten 

voor zakelijke en particuliere klanten? Over deze vraag ging het in dit kort geding. De bankrelatie werd 

beëindigd, omdat er op vragen in het kader van transactiemonitoring geen (volledig) antwoord kwam. 

Volgens de groothandel is er wél voldoende medewerking verleend aan het cliëntenonderzoek en heeft 

de bank vragen gesteld buiten de reikwijdte van het 

Wwft cliëntenonderzoek. Het hof oordeelt dat de bank 

gerichte vragen heeft gesteld over bijvoorbeeld 

specifieke transacties van en naar bepaalde 

bankrekeningen, facturen, contante geldstromen, 

FIOD onderzoek, verkoop van fysieke producten en het 

aanhouden van andere bankrekeningen. Omdat die 

vragen niet, niet volledig of onjuist zijn beantwoord 

heeft de bank aanvullende vragen gesteld. Zo zou er 

volgens de groothandel geen sprake zijn van cash 

betalingen terwijl uit de kasboeken iets anders bleek 

en leek de groothandel te werken met twee kasboeken zonder plausibele verklaring. Volgens het hof 

waren die vragen gerechtvaardigd om te kunnen voldoen aan de Wwft-verplichting van de bank en mocht 

de bankrelatie worden opgezegd. 

 

  

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2022:2602


 

 

 

Colofon 

 

Redactie:  

mr. Dorine Stahlie  Coördinator kennis & expertise 

mr. Ruut Regtering  AML specialist 

mr. Joris Rozemeijer  AML specialist 

drs. Erik Reissenweber  AML specialist 

mr. Sophie de Ridder  AML specialist 

 

Anti Money Laundering Centre 

Utrechtseweg 297 gebouw C, 3731 GA De Bilt 

 

E: AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl 

 

De AMLC nieuwsbrief voor overheidspartijen verschijnt 6 keer per jaar. Dit geldt ook voor de nieuwsbrief voor 

private partijen, deze wordt in het Nederlands en in het Engels verstuurd. Daarnaast versturen wij voor 

internationale partners 4 keer per jaar een nieuwsbrief.  

 

Aanmelden/afmelden: via een e-mail naar bovenstaand e-mailadres.  

mailto:AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl

