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Poortwachters in onrustig 
vaarwater; enkele actuele 
ontwikkelingen op het gebied 
van witwasbestrijding 

mr. J.M. van Poelgeest en mr. A.B. Schoonbeek1 

1. Inleiding 

Begin van dit jaar verscheen in de pers dat een 
Nederlandse grootbank, naar aanleiding van een 
viertal witwas- en corruptieaffaires, door de auto-
riteiten verplicht wordt inzage te geven in toekom-
stige integriteitsrisico’s.2 Dit past in een tendens in 
de witwasbestrijding. Witwasbestrijding kent twee 
aanknopingspunten. Allereerst het aanpakken van 
degenen die zich schuldig maken aan witwasmis-
drijven. Daarnaast richt deze zich op partijen die 
(onbedoeld) betrokken zijn bij witwassen en hier-
door witwassen faciliteren. Die laatste partijen zijn 
de zogeheten poortwachters. Dit zijn de instellin-
gen in de zin van de Wet ter voorkoming van wit-
wassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze 
groep is eenvoudiger te beïnvloeden nu zij in de re-
gel juist compliancegericht is. De bedoeling van de 
anti-witwasregels is dat poortwachters ervoor zor-
gen dat hun dienstverlening niet wordt misbruikt 
voor witwassen. Dit heeft hoge prioriteit bij de au-
toriteiten die betrokken zijn bij de witwasbestrij-
ding.3 Gelet op de niet afnemende (inter)nationale 
aandacht voor witwasbestrijding, gaan de ontwik-

1. Jonneke van Poelgeest is advocaat bij Trivvy Advoca-
tuur. Annemarije Schoonbeek is advocaat bij CoLegal 
Advocatuur en daarnaast als directeur/advocaat ver-
bonden aan orde van advocaten Overijssel. Dit artikel 
is op persoonlijke titel geschreven.  

2. Zie onder meer het artikel ‘OM eist zicht op nieuwe 
frauderisico’s bij ING’ in Het Financieele Dagblad d.d. 
27 februari 2018, te raadplegen via https://fd.nl/on-
dernemen/1241982/om-eist-zicht-op-nieuwe-fraude-
risico-s-bij-ing.

3. Zie o.a. Toezicht Vooruitblik 2018 van DNB, waarin is 
vermeld: ‘DNB zet zich in om de sector ef fect ief te laten 
funct ioneren in haar rol als poortwachter op het gebied 
van het voorkomen van financieel-economische crimi-
naliteit.’ In de agenda 2018 van de AFM is vermeld: 
‘Overtredingen inzake financieel-economische criminali-
teit en niet-integer gedrag worden tegengegaan of gestopt 
doordat vergunninghouders de risico’s in kaart hebben 
gebracht en juiste beheersmaatregelen tref fen. Hiermee 
kan witwassen, terrorismefinanciering (…) worden tegen-
gegaan.’ Deze publicaties zijn gepubliceerd op de web-
sites van DNB en de AFM.

kelingen op dit gebied snel. Daarbij wordt verwacht 
van poortwachters dat zij proactief witwasrisico’s 
in kaart brengen. Actuele ontwikkelingen duiden 
erop dat de eisen op het gebied van witwasbestrij-
ding voor poortwachters strenger worden, dat 
de groep poortwachters wordt uitgebreid en dat 
ook niet geschroomd wordt om poortwachters be-
stuurs- of strafrechtelijk aan te pakken. Het doel 
van dit artikel is het bespreken van een aantal ac-
tuele ontwikkelingen op dit gebied. Wij gaan eerst 
in op de belangrijkste wijzigingen als gevolg van de 
vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Vervolgens 
bespreken we ontwikkelingen op het gebied van de 
meldplicht. We sluiten af met een slotbeschouwing. 

2. Wijzigingen door de vierde en vijfde 
witwasrichtlijn  

In deze paragraaf gaan we kort in op enkele wijzi-
gingen in de Wwft die volgen uit de vierde en vijfde 
anti- witwasrichtlijn. De implementatiewet voor de 
vierde anti-witwasrichtlijn4 is nu in behandeling 
bij de Eerste Kamer.5 De tekst voor de vijfde an-
ti-witwasrichtlijn is inmiddels aangenomen, waar-
bij het de verwachting is dat deze richtlijn eind 2019 
moet zijn geïmplementeerd.6 

4. Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwas-
sen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie.

5. Kamerstukken I 2017/18, 34 808, A. Daarnaast is er een 
consultatie voor de implementatieregeling vierde an-
ti-witwasrichtlijn: https://www.internetconsultatie.
nl/implementatieregelingvierdeantiwitwasrichtlijn. 

6. Interinstitutional File: 2016/0208 (COD), 15849/17 van 
21 december 2017. Het Europese Parlement heeft hier-
over op 19 april 2018 gestemd, waarbij de in december 
vastgestelde tekst is aangenomen. Zie http://www.
europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411I-
PR01527/anti-money-laundering-meps-vote-to-shed-
light-on-the-true-owners-of-companies.
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De wijzigingen houden in dat het toepassingsbereik 
van de anti-witwasregeling wordt verruimd. Daar-
door krijgen meer instellingen met deze regels te 
maken. Daarnaast zullen (bestaande) instellingen 
de maatregelen ter voorkoming van witwassen en 
terrorismefinanciering moeten aanpassen en uit-
breiden. De vierde anti-witwasrichtlijn bevat nieu-
we verplichtingen waaronder het uitvoeren van 
een risicoanalyse op het niveau van de instelling 
en de inrichting van adequaat risicomanagement. 
De eisen voor het cliëntenonderzoek worden aan-
gescherpt. Nu daar al veel over is geschreven, gaan 
wij daar in dit artikel niet op in.7 De meldplicht 
wijzigt niet. Er zijn echter wel andere relevante ont-
wikkelingen op dat terrein. Deze komen aan bod in 
paragraaf 3.

2.1. Wijzigingen in het toepassingsbereik 
van de Wwft 

Het toepassingsbereik van de Wwft zal op basis 
van de vierde en vijfde witwasrichtlijn worden 
uitgebreid. Er vindt een uitbreiding plaats voor 
aanbieders van bepaalde categorieën elektronisch 
geld.8 Ook wordt de groep die kansspelen aanbiedt, 
uitgebreid, zodat ook loterijen, aanbieders van 
sportweddenschappen, speelautomatenhallen en 
kansspelaanbieders onder de Wwft vallen.9 Perso-
nen die in goederen handelen en daarvoor betalin-
gen in contant geld doen of ontvangen van € 10.000 
of meer, vallen onder het nieuwe toepassingsbereik 
van de Wwft.10 Deze categorie is breder geworden 
omdat het verkopers én kopers betreft. Daarnaast 
wordt op basis van de implementatie van de vijfde 
anti-witwasrichtlijn het toepassingsbereik uitge-
breid tot bepaalde partijen die werkzaamheden 
verrichten met betrekking tot virtuele valuta. Deze 
categorie is wat ons betreft – ook vanuit (anti-)wit-
was en strafrechtelijk perspectief – een interessan-
te categorie, zodat wij deze categorie iets nader zul-
len uitwerken. 

7. Zie hierover bijvoorbeeld S.R. van Breukelen & M.L. 
Louisse, ‘Risicomanagement en cliëntenonderzoek 
na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn’, Tijdschrif t 
voor Sanct ierecht en Onderneming 2016, 5/6 en J.M. van 
Poelgeest, ‘De implementatie van de vierde en vijfde 
anti-witwasrichtlijn’, Onderneming en Financiering 
2017 (4), p. 46-62.

8. Een veelgebruikte uitzondering op het toepassen van 
het cliëntenonderzoek in geval van elektronisch geld 
komt te vervallen en er komt een nieuwe – beperktere 
– uitzonderingsmogelijkheid voor in de plaats, omdat 
is gebleken dat elektronisch geld ook wel gebruikt 
wordt voor witwassen. De bestaande uitzondering 
wordt gewijzigd met de implementatie van de vierde 
anti-witwasrichtlijn, maar de vijfde anti-witwas-
richtlijn heeft deze alweer gewijzigd en verder be-
perkt.

9. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 1a lid 4 sub j 
Wwft. Zie hierover ook: Kamerstukken II 2017/18, 34 
808, 3, p. 8 (MvT).

10. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 1a lid 4 sub i 
Wwft. 

Virtuele valuta zijn op dit moment op basis van de 
Wet op het financieel toezicht geen financiële pro-
ducten. Dat heeft tot gevolg dat de bij virtuele valu-
ta betrokken partijen, zoals platformen waar virtu-
ele valuta kunnen worden aangekocht en verkocht, 
in beginsel geen financiële onderneming zijn en 
niet onder financieelrechtelijk toezicht vallen.11 
Dit betekent dat de partijen die betrokken zijn bij 
het verhandelen van de valuta meestal geen ‘Ww-
ft-instelling’ zijn, zodat zij ook geen cliëntenonder-
zoek hoeven te verrichten en geen ongebruikelijke 
transacties hoeven te melden bij de Financiële in-
lichtingen eenheid (‘FIU’). Partijen die zich bezig-
houden met virtuele valuta kunnen echter wel te-
gen witwaspraktijken aanlopen. Alleen al omdat de 
aard van de achterliggende techniek, de mogelijk-
heden tot anonimiteit en wereldwijde handelsmo-
gelijkheden en gebrek aan toezicht, de handel met 
virtuele valuta geschikt maken voor witwashande-
lingen.12 Daarom beoogt de vijfde anti-witwasricht-
lijn de ‘poortwachters tot de virtuele valuta’ onder 
de anti-witwasregelgeving te brengen. Het gaat om 
(i) wisselplatforms en (ii) portemonneeaanbieders 
die diensten verlenen voor de bewaring van de cre-
dentialen die gebruikt kunnen worden om toegang 
te krijgen tot virtuele valuta (custodian wallet pro-
viders).13 
Bij wisselplatforms gaat het om platforms waar 
virtuele valuta kunnen worden omgewisseld tegen 
euro’s of andere valuta of wettige betaalmiddelen 
zoals munten, bankbiljetten en elektronisch geld of 
andersom.14 Deze zijn soms al op basis van andere 
wetgeving (uit andere landen) verplicht om gebrui-
kers te identificeren en de identiteit te verifiëren. 
Daarnaast wordt door derde partijen vaak van deze 
platforms verwacht dat ze maatregelen nemen ter 
voorkoming van witwassen, terrorismefinancie-
ring en fraude. Het is voor bedrijven die werken met 
virtuele valuta vaak lastig om een bankrekening te 
openen, om samen te werken met betaaldienstver-
leners (voor de betaling van de aankoopbedragen 
van de valuta) en om samen te werken met andere 
(crypto-naar-crypto) platforms die zelf risicobe-

11. Dat kan overigens in bepaalde situaties anders zijn, 
bijvoorbeeld als er gelden worden opgehaald bij in-
vesteerders en vervolgens ten behoeve van investeer-
ders wordt belegd in virtuele valuta (beleggingsin-
stellingen).

12. Zie hierover ook een brief van de minister van Finan-
ciën van 8 maart 2018, Appreciatie ontwikkelingen 
cryptovaluta,  kenmerk 2018-0000033278,  en een 
speech van de executive board van de ECB: https://
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.
sp180208.en.html.

13. Interinstitutional File: 2016/0208 (COD), 15849/17, ar-
tikel 3 punt 18 en 18a (p. 28) en COM/2016/450, p. 8. 
Hierover ook de beantwoording van de Kamervragen 
van de leden Leijten en Hijink over het bericht ‘AFM 
waarschuwt voor cryptocurrencies als bitcoin en 
ether’, september 2017, kenmerk 2017-0000168953.

14. Als op een platform alleen kan worden gehandeld 
in virtuele valuta (zonder omwisseling van en naar 
reguliere, wettige betaalmiddelen) valt het platform 
niet onder deze nieuwe categorie.
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heersingsmaatregelen (moeten) nemen, tenzij het 
platform risicobeheersingsmaatregelen neemt. 
Daarnaast zullen zij ook nu al maatregelen nemen 
om te voorkomen dat het platform meewerkt of be-
hulpzaam is bij criminele activiteiten en daarmee 
zelf mogelijk een straf baar feit pleegt. Vaak is daar-
om nu al sprake van een vorm van verificatie van 
de opgegeven identiteit, zoals het laten uploaden 
van een kopie paspoort en het laten overboeken 
van een klein bedrag waarbij een naam/nummer 
controle wordt toegepast. 
Als wij de definitie van de portemonnee aanbieders 
juist lezen, vallen partijen die diensten aanbieden 
om privé-codes te bewaren straks ook onder de 
Wwft. Virtuele valuta’s moeten worden opgesla-
gen. Bij opslag in een portemonnee heeft de gebrui-
ker voor de toegang tot de ‘portemonnee’ een code 
nodig. Als die code wordt bewaard door een derde, 
valt de partij die dat verzorgt onder de anti-witwas-
regelgeving. Dit kunnen zo te zien ook platformen 
zijn waar alleen tussen virtuele valuta wordt ge-
handeld (en waarbij het platform de mogelijkheid 
biedt tot het aanhouden van crypto-portemonnees 
en de codes van de gebruikers bewaart). 
Zowel voor de wisselplatforms als bij de portemon-
neeaanbieders zal het een grote uitdaging zijn om 
te bepalen wat ongebruikelijke transacties zijn en 
hoe de monitoring hierop moet plaatsvinden. Er 
staan wel enkele witwastypologieën op de website 
van het FIU15 die kunnen worden gebruikt bij de in-
vulling van de meldplicht, maar onze inschatting is 
dat dit niettemin een aandachtspunt zal worden. Zo 
is het gebruik van een bitcoin mixer genoemd (een 
service waarbij bitcoins worden ingeleverd, in stuk-
jes geknipt en gewisseld met bitcoins van anderen 
zodat de herkomst niet meer helder/traceerbaar is). 
In de praktijk zou dit echter geen goede indicatie 
opleveren omdat er vanuit de mixer vaak weer ver-
schillende vervolgtransacties hebben plaatsgevon-
den zodat het eventuele verband met witwassen en 
de betrokken persoon niet helder is. De vraag is ook 
hoe moet worden omgegaan met munten die wor-
den uitgegeven om sanctieregelgeving te ontwijken 
en munten die zich specifiek richten op anonimiteit 
(munten met een focus op privacy), zoals monero en 
verge. Het Uitvoeringsbesluit Wwft waar indicato-
ren in de bijlage staan16, zal tegen die tijd mogelijk 
nog verheldering brengen. Daarnaast is het gelet op 
de internationale aspecten tevens interessant om te 
zien welke platforms straks onder het territoriale 
bereik van de Wwft vallen. Het zal door deze aspec-
ten mogelijk onzeker zijn onder welke anti-witwas-
regelgeving zij vallen en bij wie ze ongebruikelijke 
transacties moeten melden.17 Het lijkt wenselijk dat 

15. De FIU witwas typologieën zijn hier te vinden: https://
www.fiu-nederland.nl/nl/witwas-typologieen-0.

16. In verband met de vierde witwasrichtlijn is het uitvoe-
ringsbesluit Wwft 2018 geconsulteerd:  https://www. 
internetconsultatie.nl/uitvoeringsbesluitwwft2018.

17. Op de noodzaak om te komen tot een internationale 
aanpak is ook gewezen in de wetgevingsbrief d.d. 9 
april 2018 van de AFM, https://www.afm.nl/nl-nl/

dit wordt verduidelijkt bij de implementatie van de 
vijfde anti-witwasrichtlijn. 

2.2. Compliance wijzigingen

Naast de wijzigingen in het toepassingsbereik van 
de Wwft, zullen alle instellingen wijzigingen moe-
ten doorvoeren in hun organisatie, procedures en 
in het praktische Wwft uitvoeringsbeleid.  

2.2.1. Verantwoordelijke, aangewezen personen 

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moe-
ten instellingen personen aanwijzen voor bepaalde 
verantwoordelijkheden en taken. Bij twee of meer 
bestuurders, wordt er een bestuurder aangewezen 
die verantwoordelijk is voor de naleving van de 
verplichtingen ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme. Ook zal iemand moe-
ten worden aangewezen voor de invulling van 
een compliancefunctie en voor een auditfunctie.18 
Daarnaast moeten instellingen beschikken over 
adequate voorzieningen die het werknemers moge-
lijk maken om een overtreding van de Wwft intern 
op anonieme wijze te kunnen melden.19

2.2.2. Risicobeoordeling en 
risicobeoordelingsdocument 

Nieuw is de verplichting om een risicobeoordeling 
op het niveau van de instelling te maken en vast te 
leggen.20 Voor het opstellen van de risicobeoorde-
ling, houdt de instelling rekening met de risicofac-
toren die verband houden met het type cliënt, pro-
duct, dienst, transactie en leveringskanaal en met 
landen en geografische gebieden.21 Bij het beoorde-
len van de risico’s in verband met geografische ge-
bieden kan rekening worden gehouden met de door 
de Europese Commissie gepubliceerde lijst met 
landen met een hoog risico, maar bijvoorbeeld ook 
met de in fiscaal verband gepubliceerde ‘black list’. 
Deze lijst zal mogelijk door de Europese Commis-
sie (deels) worden verwerkt in de al gepubliceerde 
lijst.22 Ieder risicoaspect moet worden beoordeeld 

professionals/nieuws/2018/apr/wetgevingsbrief. 
18. Let wel, deze verplichting is af hankelijk van aard en 

omvang van de instelling. Deze kan ertoe leiden dat 
de hiervoor genoemde aanwijzingen niet verplicht 
zijn. 

19. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 20a Wwft. 
20. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 2b Wwft. 
21. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 2b Wwft. 
22. De Commissie heeft staten aangewezen met een hoger 

risico, welke staten zijn opgenomen in de bijlage bij 
Gedelegeerde Verordening 2016/1675 van 14 juli 2016 
tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het 
Europees Parlement en de Raad door de identificatie 
van derde landen met een hoog risico die strategische 
tekortkomingen vertonen. Op deze lijst is kritiek ge-
uit zodat de lijst mogelijk nog zal worden aangepast, 
waarbij bijvoorbeeld meer rekening wordt gehouden 
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en meegenomen om de risicobeoordeling op te 
stellen. Naast deze aspecten moeten de (openbare) 
supranationale risicobeoordeling van de Europese 
Commissie en de Nederlandse risicobeoordeling 
worden meegenomen in de risicobeoordeling. 
De Europese Commissie heeft haar risicobeoorde-
ling gepubliceerd, getiteld ‘Verslag van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad over de beoor-
deling van risico’s op het gebied van witwassen en ter-
rorismefinanciering die van invloed zijn op de interne 
markt en verband houden met grensoverschrijdende 
act iviteiten’.23 Voor de nationale (Nederlandse) risi-
cobeoordeling hebben het Ministerie van Financi-
en en het Ministerie van Veiligheid en Justitie het 
wetenschappelijk onderzoek en documentatiecen-
trum gevraagd om een eerste risicobeoordeling uit 
te voeren. Het WODC heeft in dit verband twee rap-
porten gepubliceerd, namelijk het National Risk As-
sessment terrorismefinanciering en het National Risk 
Assessment witwassen.24 Deze risicobeoordelingen 
zijn voor de Europese Commissie en de lidstaten 
verplicht gesteld met de vierde anti-witwasricht-
lijn.25 
De risicobeoordeling van de instelling is een be-
langrijk document omdat dit de basis vormt voor (i) 
de intern op te stellen gedragslijnen en procedures 
die moeten worden opgesteld om de risico’s te be-
heersen en (ii) het cliëntenonderzoek.26 
Wij kunnen ons voorstellen dat, indien deze ver-
plichting niet juist wordt nageleefd, er – los van 
de mogelijkheden om maatregelen te nemen in 
verband met overtreding van de Wwft – in de 
toekomst in dat geval eerder betrokkenheid van 
de instelling bij een strafrechtelijk witwasdelict 
wordt aangenomen. Dit is denkbaar als de risicobe-
oordeling niet is gemaakt of als risico’s die hadden 
moeten zijn meegenomen in de risicobeoordeling, 
daarin ten onrechte niet zijn terug te vinden waar-
door de instelling geen maatregelen heeft getroffen 
om het faciliteren van witwassen effectief tegen te 
gaan. Een adequate risicoanalyse zou naar onze 
mening tot vermindering van strafrechtelijke risi-
co’s moeten leiden mits passende maatregelen zijn 
getroffen met betrekking tot de risico’s die daaruit 
blijken. De toekomst zal nader moeten uitwijzen 
welke impact de risicoanalyse heeft op strafrechte-
lijke aansprakelijkheden.  

2.3. Wijzigingen boeteregime

De implementatie van de vierde anti-witwasricht-
lijn heeft ook gevolgen voor handhaving. We gaan 
kort in op twee wijzigingen. De mogelijkheid om 

met gebieden die in verband worden gebracht met be-
lastingfraude. Zie voor de laatste versie van deze lijst 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-
eu-list_en.

23. COM/2017/340.
24. Zie Kamerstukken II 2017/18, 34 775, 22. 
25. Zie hierover ook: Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, p. 

43 (MvT).
26. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 2c Wwft. 

een bestuurlijke boete op te leggen is niet nieuw, 
maar het regime is wel aangepast. Hierbij is ook van 
belang dat er bij amendement wijzigingen zijn aan-
gebracht in de tekst van het eerste wetsvoorstel. De 
categorie-indeling is – in tegenstelling tot de tekst 
in het eerste wetsvoorstel – niet gewijzigd. Speci-
fiek voor banken, andere financiële ondernemin-
gen en trustkantoren wordt het basisbedrag voor 
categorie 3 verhoogd tot €2,5 miljoen en het maxi-
mumbedrag wordt verhoogd naar €5 miljoen.27 
Daarnaast zijn er mogelijkheden tot verhoging. 
Verhoging is mogelijk bij recidive. Voor banken, an-
dere financiële ondernemingen en trustkantoren is 
een omzetgerelateerde boete mogelijk. Tevens heeft 
de toezichthouder de mogelijkheid om een boete op 
te leggen die gekoppeld is aan het voordeel dat de 
overtreder door de overtreding heeft verkregen. 
Daarnaast is het publicatieregime in verband met 
(onder meer) de boeteoplegging gewijzigd. Een be-
sluit tot boeteoplegging wordt openbaar gemaakt 
zodra het besluit onherroepelijk is geworden. Boe-
tes die zijn opgelegd voor ernstige overtredingen 
(categorie 3) worden in afwijking van het voorgaan-
de zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.28  
Voor wat betreft de mogelijkheid om een boete 
(ook) op te leggen aan personen die feitelijk leiding 
hebben gegeven29 aan de overtreding conform het 
Wetboek van Strafrecht (WvSr), kan straks wel-
licht de aanwijzing van de bestuurder die verant-
woordelijk is voor de Wwft, nog van belang zijn. Op 
grond van art. 5:1 Algemene wet bestuursrecht jo. 
art. 51 WvSr kunnen niet alleen aan de normadres-
saat c.q. instelling bestuurlijke boetes worden op-
gelegd, maar (ook) aan de feitelijk leidinggever. De 
feitelijk leidinggever hoeft niet precies te hebben 
geweten, waar, wanneer en hoe het straf bare c.q. 
beboetbare feit is begaan. Uit het arrest Slavenburg 
II volgt dat van feitelijk leidinggeven aan verboden 
gedragingen sprake kan zijn indien de desbetref-
fende functionaris: 

 – hoewel bevoegd en daartoe redelijkerwijs ge-
houden (beschikkingscriterum);

 – maatregelen ter voorkoming van deze gedragin-
gen achterwege laat en bewust de aanmerkelij-
ke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen 
zich zullen voordoen (aanvaardingscriterium). 

Indien zich Wwft-overtredingen voordoen, zal met 
betrekking tot een voor de naleving van de Wwft 
verantwoordelijke persoon, waarschijnlijk eerder 
kunnen worden aangenomen dat hij bewust de 
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat deze over-

27. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 31 Wwft. Het 
betreft instellingen als bedoeld in art. 1a lid 2, 3 of 4 
onderdeel f. 

28. Kamerstukken I 2017/18, 34 808 A, art. 32f Wwft. We 
verwijzen ook naar de overige publicatiemogelijkhe-
den opgenomen in paragraaf 4.3 van het wetsvoorstel. 

29. Een bestuurlijke boete kan op grond van art. 5:1 Alge-
mene wet bestuursrecht jo. art. 51 WvSr ook worden 
opgelegd aan de zogeheten opdrachtgever. Hier gaan 
wij in dit artikel niet nader op in.
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tredingen plaatsvinden. Aan het beschikkings-
criterum is immers voldaan. De verantwoordelijk 
bestuurder zal in de regel op de hoogte zijn van de 
(niet of onjuiste) naleving van de Wwft door de in-
stelling, zoals de risicobeoordeling, de interne ge-
dragslijnen en het (praktische) cliëntenonderzoek, 
waardoor voor deze persoon dan ook (sneller) aan 
het aanvaardingscriterium zal zijn voldaan.30 

3. Andere relevante ontwikkelingen 
witwasbestrijding 

3.1. Inleiding; meldplicht 

De vierde en de vijfde anti-witwasrichtlijnen wijzi-
gen de meldplicht niet. Op dit vlak speelt wel een 
aantal ontwikkelingen dat van invloed is op de 
verplichtingen van poortwachters, zoals de uit-
breiding van het witwasbegrip en uitbreiding van 
witwas typologieën. Deze bespreken wij hierna. 
Eerst staan we kort stil bij het wettelijk regime met 
betrekking tot de meldplicht. 
Een instelling is verplicht een verrichte of voor-
genomen ongebruikelijke transactie onverwijld 
nadat het ongebruikelijke karakter van de trans-
actie bekend is geworden te melden aan de FIU.31 
Een ‘transactie’ is een: 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.32 Een ‘ongebruikelijke 
transactie’ is een transactie die op grond van indi-
catoren33 als ongebruikelijk is aan te merken. Deze 
zogeheten objectieve en subjectieve indicatoren 
zijn per instelling neergelegd in het Uitvoerings-
besluit Wwft. In de praktijk roept de subjectieve 
indicator de meeste dilemma’s34 op: Een transact ie 

30. In literatuur is steeds opgemerkt dat om te voldoen 
aan aanvaardingscriteruim subjectieve wetenschap 
nodig is. ‘Behoren te kennen’ is daarvoor niet vol-
doende. Een zekere objectivering lijkt gewenst om-
dat anders bewust wegkijken door het management 
zou worden beloond. Zie hierover: C.N.J. Kortmann, 
‘Meer rechtseenheid in het overtrederbegrip? Over 
functioneel daderschap en overtredingen in concern-
verband’, NTB 2017/21,  met name paragraaf 3.3. Voor 
wat betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
een feitelijk leidinggever (van een witwasdelict), is 
tegen de achtergrond hiervan ons inziens onzeker 
of ook aan dit criterium is voldaan indien uit de risi-
coanalyse ex art. 2b weliswaar (inherente) risico’s op 
verboden gedragingen blijken (maar nog niet dat deze 
verboden gedragingen daadwerkelijk plaatsvinden) 
waarvoor – naar achteraf blijkt – onvoldoende maat-
regelen zijn getroffen om deze verboden gedragingen 
daadwerkelijk te voorkomen.   

31. Art. 16 Wwft. 
32. Art. 1 Wwft. 
33. Als bedoeld in art. 15 lid 1 Wwft. 
34. De dilemma’s houden o.a. verband met het feit dat om 

te bepalen of op grond van deze subjectieve indicator 
dient te worden gemeld, een eigen professionele be-
oordeling zal moeten worden gemaakt. Daarbij geldt 
dat melden een doorbreking van een contractuele of 
wettelijke geheimhouding vergt, waarop de instelling 

waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronder-
stellen dat deze verband kan houden met witwassen of 
financieren van terrorisme. Daarom gaan we op de 
invulling van deze indicator hierna nader in. De 
meldplicht op grond van de subjectieve indicator is 
ruim. Ook passieve betrokkenheid van de instelling 
activeert de meldingsplicht. Concrete aanwijzingen 
voor witwassen zijn niet vereist; een vermoeden is 
voldoende.35 Er zijn verschillende bronnen die gui-
dance bevatten. Deze bevatten ‘red f lags’ en voor-
beelden (hierna aangeduid als ‘subjectieve indica-
toren’). Indien deze van toepassing zijn, is niet per 
se sprake van een ongebruikelijke transactie maar 
ze vormen wel een aanwijzing (zie paragraaf 3.3). 36 
Zo nodig zal onderzoek moeten worden verricht.37 

3.2. Witwasbegrip 

In art. 1 Wwft (nieuw) wordt ‘witwassen’ gedefini-
eerd als: ‘de gedragingen strafbaar gesteld in de art i-
kelen 420bis, 420bis.1, 420ter, 420quater en 420quater.1 
van het Wetboek van strafrecht’. Sinds 1 januari 2017 
is eenvoudig (schuld)witwassen straf baar gesteld. 
De achtergrond hiervan is dat de Hoge Raad van 
oordeel was dat het voorhanden hebben of verwer-
ven van geld uit eigen misdrijf niet kwalificeert als 
witwassen. Dit werd onwenselijk geacht. 
Door de straf bepalingen met ingang van 1 januari 
2017, is het begrip witwassen uitgebreid: het enkel 
verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen 
onmiddellijk af komstig uit zélf gepleegde misdrij-
ven is sindsdien straf baar als ‘eenvoudig witwas-
sen'. Actieve verhullingshandelingen zijn niet ver-
eist.38 
Met deze verruiming van de witwasbepalingen, zal 
rekeningen moeten worden gehouden bij de meld-
plicht. Het betekent dat, als een instelling vermoedt 

kan worden aangesproken. Daarbij geldt uiteraard 
wel dat in art. 20 Wwft uitsluiting van aansprake-
lijkheid is geregeld indien is gemeld op basis van een 
‘redelijke veronderstelling’. 

35. Zie o.a. uitspraak CBb d.d. 13 september 2016, ECLI: NL: 
CBB: 2016: 305, zie rov. 5.3 en 5.4.

36. Indien meerdere subjectieve indicatoren van toe-
passing zijn, zal er dus meer aanleiding zijn te mel-
den dan om niet te melden. Zie Algemene Leidraad 
te raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/richtlijnen/2011/02/21/algemene-lei-
draad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-finan-
cieren-van-terrorisme-wwft-en-sanctiewet-sw. 

37. Bijvoorbeeld om te beoordelen of een op het eerste 
gezicht ongebruikelijke transactie een legitieme ver-
klaring heeft. 

38. Zie art. 420bis.1 WvSr (witwassen), luidende: ‘Witwas-
sen dat enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden 
hebben van een voorwerp dat onmiddellijk af komst ig is 
uit enig eigen misdrijf wordt als eenvoudig witwassen ge-
straft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maan-
den of geldboete van de vierde categorie.’ En 420quater.1 
WvSr (schuldwitwassen), luidende: ‘Schuldwitwassen dat 
enkel bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van 
een voorwerp dat onmiddellijk af komst ig is uit enig eigen 
misdrijf wordt als eenvoudig schuldwitwassen gestraft 
met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van de vierde categorie.’
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dat een cliënt misdrijven heeft gepleegd waarmee 
voordeel is behaald, al vrij snel een witwasver-
moeden in beeld komt en dus zal moeten worden 
gemeld.

3.3. Subjectieve indicatoren en typologieën 

Bij de invulling van de meldplicht zijn de (nadere) 
subjectieve indicatoren van belang. Deze dienen 
als guidance voor instellingen om te bepalen of 
sprake is van een ongebruikelijke transactie.39 De 
guidance is zoals uit jurisprudentie blijkt niet vrij-
blijvend. Deze worden beschouwd als ‘belangrijke 
aanwijzingen’ dat sprake is van een ongebruikelij-
ke transactie. Verdedigbaar is dat bij dergelijke aan-
wijzingen alleen kan worden afgezien van melden, 
indien er feiten en omstandigheden zijn die het on-
gebruikelijke karakter op basis van de subjectieve 
indicatoren daadwerkelijk wegnemen. Dit is nog 
eens bevestigd door het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (CBb) in een uitspraak van 7 februari 
2018.40 
Naast deze subjectieve indicatoren, die specifiek 
zijn opgesteld met het oog op de meldplicht onge-
bruikelijke transactie, zijn er ook zogeheten wit-
wastypologieën door de FIU gepubliceerd.41 De 

39. Met deze guidance doelen we in het bijzonder op de 
leidraden die zijn gepubliceerd, zie https://www.
fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/leidraden-wwft. We 
wijzen er op dat ook guidance is te vinden in de door 
de FIU gepubliceerde casusposities en publicaties van 
internationale organisaties zoals het FATF. 

40. Te raadplegen via http://deeplink.rechtspraak.nl/uit-
spraak?id=ECLI: NL: CBB: 2018: 27. Het ging in deze zaak 
om de vraag of een instelling (in dit geval een accoun-
tant) aanleiding heeft moeten zien om te veronder-
stellen dat de geldleningen verband konden houden 
met witwassen of financiering van terrorisme en dat 
hij om die reden de transacties op grond van art. 16 
Wwft had moeten melden. In dit geval waren subjec-
tieve indicatoren als vermeld onder D2, E3 en J10 van 
Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, 
beleidsadviseurs, administratiekantoren en alle ove-
rige instellingen zoals genoemd in art. 1 lid 1 letter 
a sub 11, 12 en 13 Wwft van toepassing. Daar stond 
tegenover dat er geen feiten en omstandigheden wa-
ren die het ongebruikelijke karakter wegnamen. Er 
moest dus worden gemeld. Het lijkt logisch dat als 
meer van deze subjectieve indicatoren van toepassing 
zijn, eerder de conclusie moet worden getrokken dat 
sprake is van een ongebruikelijke transactie.

41. Te raadplegen via https://www.fiu-nederland.nl/nl/
witwas-typologieen-0. De FIU verwijst verder voor de 
FATF typologieën naar de website http://www.fatf-ga-
fi.org. Een algemene typologie waar de FIU op wijst is 
af komstig uit de Memorie van Toelichting witwassen 
art. 420 bis e.v. WvSr (2001): ‘Een kenmerk dat veel ge-
vallen van witwassen gemeen hebben is dat handelingen 
plaats vinden die overigens – los van het beoogde wit-
wassen – geen redelijk bedrijfseconomisch doel kunnen 
dienen.’ Volledigheidshalve wijzen we nog naar een 
uitgebreider overzicht met witwasindicatoren van 
het Anti Money Laundering Centre (AMLC), waaron-
der typologieën, feiten van algemene bekendheid en 
overige indicatoren, zie https://www.fiu-nederland.
nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/documenten/

typologieën worden gebruikt door rechters en de 
strafrechtelijke opsporingsautoriteiten in het ka-
der van de onderbouwing van de bewijsmiddelen 
bij een witwasverdenking, met name wanneer er 
tussen vermogensbestanddelen en een bepaald 
misdrijf geen bewijsbaar rechtstreeks verband 
bestaat.42 Wanneer een concreet geval kenmerken 
vertoont van een witwastypologie, kan daaraan 
een redelijk vermoeden van witwassen worden ont-
leend. Daarnaast geven deze witwas typologieën 
daarmee ook handvatten voor de invulling van de 
subjectieve indicator. Kortom, bij constatering van 
witwastypologieën zal in beginsel een ongebruike-
lijke transactie moet worden gemeld. Dit is slechts 
anders indien er feiten en omstandigheden zijn die 
de op basis van de typologieën (gerechtvaardigde) 
verdenking van witwassen adequaat wegnemen.  
Op 15 september 2017 zijn witwas typologieën vast-
gesteld met betrekking tot virtuele valuta, waaron-
der ‘2. De aankoop van virtuele betaalmiddelen waar-
bij aan ten minste twee van de volgende kenmerken is 
voldaan: a. de koper biedt zijn diensten aan via internet 
middels vraag- en aanbodsites; (..) e. de koper brengt 
een ongewoon hoog percentage wisselcommissie in re-
kening; (…43) 3. De koper en/of verkoper maakt/maken 
bij de verkoop van virtuele betaalmiddelen gebruik van 
een zogenaamde mixer.’ Waar te nemen valt dat de 
subjectieve indicatoren en typologieën in proce-
dures over de meldplicht vaak een rol spelen. De 
verscheidenheid aan subjectieve indicatoren en 
typologieën is groot en neemt toe. Daarbij geldt dat 
voorbeelden die voor de ene categorie poortwach-
ter zijn gepubliceerd, ook relevant kunnen zijn 
voor andere categorieën poortwachters. Het risico 
bestaat dan ook dat medewerkers van instellingen 
hiervan niet allemaal op de hoogte zijn en daardoor 
niet (volledig) voldoen aan de meldplicht. Bestraf-
fing ligt dan op de loer. Voor bestuursrechtelijke 
beboeting geldt dat de instelling geacht wordt de 
wet te kennen en dat opzet als zodanig geen ver-
eiste is.44 Voor strafrechtelijke vervolging en het 
bewijs van Wwft-overtredingen geldt dat kleurloos 
opzet voldoende is. Niet vereist is dat het opzet van 
de verdachte ook is gericht op het niet naleven van 
de op de verdachte rustende wettelijke verplich-

witwasindicatoren.pdf
42. Zie voor een bespreking van het dan geldende toet-

singskader de conclusies van P-G Vegter, in zijn con-
clusie van 12 december 2017, ECLI: NL: PHR: 2017: 1513. 
In desbetreffende zaak waren zowel witwastypolo-
gieën alsmede andere feiten en omstandigheden die 
duiden op de aanwezigheid van uit misdrijf af kom-
stig geld aan de orde.  

43. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Midden-Nederland d.d. 3 
april 2018, ECLI: NL: RBMNE: 2018: 1191, waarbij de hoge 
commissie ook van belang was voor het aannemen 
van (gewoonte)witwassen. 

44. Zie ook uitspraak van het CBb 6 juni 2014, ECLI: NL: 
CBB: 2014:  226, RF 2015/13 (ro. 5.4): ‘Naar vaste jurispru-
dent ie van het College ligt het op de weg van een profes-
sionele marktpart ij als appellant om zich op de hoogte te 
stellen van de geldende wet- en regelgeving en daarnaar te 
handelen.’
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ting ongebruikelijke transacties te melden aan het 
meldpunt.  Kortom, het ontbreken van kennis van 
de regelgeving, staat niet in de weg aan het bewijs 
van het opzet op het niet melden van de ongebrui-
kelijke transacties waarvoor strafvervolging kan 
plaatsvinden.45 Wat betekent dit met betrekking 
tot de subjectieve indicatoren (die niet de status 
van wet- en regelgeving hebben)? Nu de subjectieve 
indicatoren en typologieën zijn gepubliceerd en na-
dere invulling geven aan de meldplicht, bestaat het 
risico dat instellingen ook geacht worden deze te 
kennen. De rechtspraak waarin subjectieve indica-
toren worden gebruikt om de meldplicht te onder-
bouwen, onderstreept dit. Om risico’s op dit vlak uit 
te sluiten moeten instellingen dus goed op de hoog-
te zijn van de indicatoren en typologieën en deze 
inbedden in hun interne beheersingsprocessen. 

3.4. Enige ontwikkelingen in de 
rechtspraak over de meldplicht 

De naleving van de meldplicht staat hoog op de 
agenda van de autoriteiten.46 Met een nieuwe 
FATF-evaluatie in aantocht neemt deze aandacht 
mogelijk zelfs toe.47 Deze aandacht heeft geleid tot 
diverse bestuurs-, straf- en tuchtrechtelijke uit-
spraken. Het valt buiten het bestek van dit artikel 
deze te bespreken. We gaan hierna kort in op twee 
uitspraken. In de eerste plaats de uitspraak van het 
CBb van 17 januari 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6.48 Het 
draaide daarin om de uitleg van het begrip ‘trans-
actie’ (zie paragraaf 3.1). Het ging in deze zaak om de 
overdracht van aandelen die niet plaatsvond op het 
niveau van de cliënt, maar hoger in de groepsstruc-
tuur (overdracht aandelen in de moedermaatschap-
pij van de cliënt). Deze transactie werd een jaar na 
het bekend worden daarvan gemeld. DNB legde een 
boete op wegens het niet tijdig melden. Het verweer 
hiertegen hield onder meer in dat het transactie-

45. Rechtbank Den Haag 1 juli 2015,  ECLI: NL: RBDHA: 
2015: 10639. Zie daarnaast: https://www.amlc.nl/
wp-content/uploads/2017/12/Strafrechtelijke-aan-
pak-via-de-Wwft-website-versie.pdf. 

46. Zo loopt al enige tijd het zogeheten het ‘niet-melders 
project’. Dit is een gezamenlijk project van het Anti 
Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de 
Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-
NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belasting-
dienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De 
Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) en het Openbaar Ministerie (OM). Het 
project heeft als doel de naleving van de regels van 
de Wwft te verbeteren. Zie voor nadere informatie 
ook het Wob besluit van de Minister van Veiligheid 
en Justitie d.d. 21 juli 2017 inzake niet-melders pro-
ject. Te raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/wob-verzoeken/2017/07/21/wob-besluit-
21-juli-2017-inzake-niet-melders-project.

47. Zie Kamerstukken II 2017/18, 31 477, 22, waarin is ver-
meld: ‘De evaluatie van Nederland door de FATF zal 
naar verwachting starten in 2020, met een plenai-
re bespreking in de vergadering van de FATF welke 
voorlopig gepland staat in juni 2021.’ 

48. Te raadplegen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI: NL: CBB: 2018: 6.

begrip in de Wwft is begrensd door de koppeling 
met (handelen door of ten behoeve van) de cliënt 
(en niet: de UBO). Er was aldus geen sprake van een 
transactie in de zin van de Wwft waardoor de meld-
plicht niet zou gelden. Dit verweer slaagde niet. 
Het CBb oordeelde dat het transactiebegrip iedere 
transactie omvat waarbij een cliënt is betrokken 
en waarvan de instelling kennis heeft genomen 
ten behoeve van haar dienstverlening. Kortom, het 
criterium ‘voor of ten behoeve’ wordt ruim uitge-
legd waarbij leidend is of de cliënt ‘betrokken’ is. Er 
moet dus rekening mee worden gehouden dat, als 
een cliënt deel uit maakt van een groepsstructuur 
met meerdere lagen, ongebruikelijke transacties 
die niet plaatsvinden op het niveau van de cliënt, 
maar hoger of lager in de structuur, wel moet moe-
ten worden gemeld. 
Verder wijzen wij op de uitspraak van de rechtbank 
Rotterdam van 13 april 2018, ECLI: NL: RBROT: 2018: 
2995, die met name van belang is voor belastingad-
vieskantoren, advocaten en notarissen. In de uit-
spraak draaide het om een boete die was opgelegd 
door het Bureau Financieel Toezicht wegens het 
niet juist naleven van de eisen op het gebied van het 
cliëntenonderzoek door een belastingadvieskan-
toor. Voor deze categorie instellingen geldt de zoge-
heten ‘procesvrijstelling’, inhoudende dat de Wwft 
niet van toepassing is ‘voor zover zij voor een cliënt 
werkzaamheden verrichten betreffende de bepa-
ling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordi-
ging en verdediging in rechte, het geven van advies 
voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven 
van advies over het instellen of vermijden van een 
rechtsgeding.” De rechtbank heeft benadrukt dat 
deze bepaling restrictief moet worden uitgelegd. 

4. Slotbeschouwing  

In het voorgaande hebben we een aantal ontwik-
kelingen besproken die van invloed zijn op poort-
wachters in het kader van bestrijding van witwas-
sen.
De ontwikkelingen op het gebied van wet- en re-
gelgeving resulteren in een uitbreiding van de 
reikwijdte van de Wwft. Het aantal poortwachters 
neemt toe. Deze instellingen worden gehouden aan 
de kernverplichtingen uit de Wwft. Zij moeten in 
ieder geval een risicogebaseerd cliëntenonderzoek 
verrichten, ongebruikelijke transacties melden, 
maar ook een adequaat risicomanagement hante-
ren. 
Dit omvat de verplichting om proactief risico’s in 
kaart te brengen. Daarbij geldt dat de punitieve 
maatregelen zwaarder worden. Boetes kunnen (nu 
en onder de gewijzigde Wwft) ook worden opgelegd 
aan feitelijk leidinggevers. Het feit dat er personen 
worden aangewezen met verantwoordelijkheden 
voor de Wwft – zoals een verantwoordelijk be-
stuurder en een compliancefunctie – houdt moge-
lijk in dat deze sneller kunnen worden geconfron-
teerd met persoonlijke beboeting. 
Naast de ontwikkelingen op het gebied van wet- 
en regelgeving, geldt dat de autoriteiten zich na-
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drukkelijk richten op naleving van de Wwft door 
poortwachters. Dit geldt in het bijzonder voor de 
meldplicht. Recente ontwikkelingen onderstrepen 
de ruime reikwijdte daarvan. De witwasbepalin-
gen zijn verruimd met eenvoudig witwassen. Bij 
een vermoeden van een misdrijf dat heeft geleid tot 
voordeel, zal daarom ook zonder actieve verhulling 
snel sprake zijn van (tevens) een vermoeden van 
witwassen. Daarnaast zijn de subjectieve indicato-
ren en typologieën uitgebreid, waar een instelling 
rekening mee zal moeten houden bij de naleving 
van de meldplicht. 
 
Kortom, op poortwachters rusten steeds zwaardere 
verplichtingen. Het valt te bezien of met name de 
kleinere en de nieuwe instellingen hieraan op juis-
te wijze kunnen voldoen. De rechtspraak tot op he-
den is dat instellingen als professionele marktpar-
tijen geacht moeten worden op de hoogte zijn van 
alle verplichtingen en daaraan moeten voldoen. Dit 
creëert in de eerste plaats verplichtingen voor in-
stellingen om op juiste wijze de wet- en regelgeving 
na te leven (conform de gepubliceerde guidance). 
Mogelijk kunnen de wetgever en/of autoriteiten 
hierin (gezamenlijk) een rol vervullen door de rele-
vante wet- en regelgeving en nationale en interna-
tionale guidance samen te brengen en te publiceren 
met een beschrijving van de rangorde/werking.  
Bij het schrijven van dit artikel rees bij ons de vraag 
welk effect de plicht tot risicoanalyse heeft op be-
stuurs- en strafrechtelijke aansprakelijkheden. 
Wat als een risico zich manifesteert, maar dit risico  
niet uit de risicoanalyse bleek? Of wat als een risi-
co zich manifesteert en dit daar juist wel uit bleek? 
Zijn dan onvoldoende voorzorgsmaatregelen ge-
troffen om dit te voorkomen? Het zou een nieuw ar-
tikel vergen deze vragen te beantwoorden. Daarom 
sluiten wij er mee af als food for thought. Wie pakt de 
handschoen op? 


