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De openare internetconultatie van het wetvoortel 'plan van
aanpak witwaen' i getart. De nieuwe wet i onderdeel van een
trijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen
zomer preenteerde en evat maatregelen waarmee het miniterie
van Financiën en het miniterie van Jutitie witwapraktijken
amen harder willen aanpakken.
De overheid nodigt urger, edrijven en maatchappelijke
organiatie uit om te reageren. Het wetvoortel evat grofweg drie
maatregelen. De eerte etreft een verod op contante etalingen
vanaf drieduizend euro. Dit verod geldt voor handelaren (eroepof edrijfmatige koper en verkoper van goederen). Zij mogen dit
edrag niet omzeilen via meerdere loe contante etalingen.
Hiermee wordt het moeilijker crimineel geld wit te waen.
Criminelen doen dit ijvooreeld door dure goederen te kopen.
Contant geld wordt vaak geruikt omdat het moeilijk traceeraar i,
zodat onduidelijk i waar het geld vandaan komt. Zo kunnen
criminelen verhullen dat het afkomtig i van criminele activiteiten.
Ook elgië kent een verod op etalingen met contant geld vanaf
drieduizend euro.
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nel akkoord
De tweede maatregel zorgt ervoor dat intellingen zoal anken, die
een wettelijke plicht heen om tranactie te monitoren,
makkelijker gegeven met elkaar kunnen uitwielen. Dit maakt
gezamenlijke tranactiemonitoring mogelijk. Doel van deze
maatregel i om crimineel gedrag eerder en eter te ignaleren.
Criminelen wielen vaak tuen verchillende intellingen, zodat
hun criminele gedrag niet opvalt. ankenvereniging NV liet eind
novemer al weten dat de anken hopen op een nel akkoord van
toezichthouder al de Autoriteit Peroongegeven en de Autoriteit
Conument & Markt (ACM), zodat de wet nel kan worden ingevoerd.

Wwft
De derde maatregel zorgt ervoor dat intellingen die moeten voldoen
aan de Wet ter voorkoming van witwaen en financieren van
terrorime (Wwft), zoal accountant, informatie met elkaar kunnen
delen wanneer er ij hun cliënten tekenen zijn van
integriteitriico’. Intellingen moeten voortaan onderzoeken of
hun cliënt geruikt maakt (of eerder geruik heeft gemaakt) van
dientverlening ij andere intellingen. Wanneer lijkt dat dit het
geval i, moeten zij nadere informatie opvragen, waarij zij verplicht
zijn om deze informatie te vertrekken. Hierdoor kunnen criminelen
niet langer ongetoord geruik maken van financiële of andere
dientverlening.
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Cruciale rol accountant
NA-voorzitter Marco van der Vegte i lij met het nieuwe
wetvoortel: "Accountant pelen een cruciale rol in het ontdekken
van fraude en witwapraktijken. Door de mogelijkheid van
informatiedeling zullen accountant rode vlaggen eerder kunnen
herkennen; dat i in het puliek elang", aldu Van der Vegte. "De
NA peelt graag een rol in de tottandkoming van effectief eleid
om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Daarover heen
wij in de afgelopen tijd regelmatig overleg gevoerd met divere
takeholder, waaronder de twee miniter die vandaag de
conultatie heen geopend. Wij moedigen accountant en
accountantorganiatie aan om deel te nemen aan deze
conultatie."
De conultatie loopt van 2 decemer tot en met 13 januari.
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Geen Wwft-melding: 6 mille
oete voor adminitratiekantoor
De eigenaree van een adminitratiekantoor in
Rijwijk heeft een oete gekregen van 10.000 euro,
waarvan 4000 voorwaardelijk. Volgen de
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Rechtank Rotterdam had zij een reek
ongeruikelijke tranactie moeten melden. 
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'ING ereikt witwachikking in
Italië'
ING heeft een voorlopige chikking ereikt met de
Italiaane autoriteiten in een onderzoek rond
witwaen. Om een punt te zetten achter de
kwetie etaalt ING 30 miljoen euro. 
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ruel gaat U-toezicht
witwaen ekijken

De U heeft een kleine tap gezet naar de mogelijke
oprichting van een door Nederland terk gewente
onafhankelijk uropee toezichthouder in de trijd
tegen het witwaen. De miniter van Financiën
heen de uropee Commiie gevraagd te
onderzoeken welke mogelijkheden, voor- en
nadelen er veronden zijn aan zo'n U-intantie.
Tegelijk moeten de lidtaten hun nationaal
toezicht verterken. 
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Overheid en anken jagen amen
op advieur onderwereld
De overheid en vier anken heen amen de jacht
geopend op advieur van onderwereld. en
'eriou crime takforce' gaat zich richten op
juridiche en financiële advieur die miljarden van
Nederlande drugcriminelen helpen witwaen.
De NA wil dat accountant een actieve rol pelen
ij het etrijden van witwapraktijken. 
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Witwaonderzoek ij grootte
ank Noorwegen
De Noore politie i een onderzoek getart naar
mogelijke witwapraktijken ij de grootte ank
van het land, DN AA. 
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