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12 februari 2021

'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken
vastgoedsector te voorkomen'
Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking
noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid en marktpartijen als
notarissen, makelaars en taxateurs, zegt VNO-NCW op basis van onderzoek in opdracht van de
werkgeversvereniging zelf en MKB-Nederland.
Volgens het onderzoek neemt de overheid de poortwachtersfunctie van notarissen, makelaars en taxateurs
onvoldoende serieus. Die zijn bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden in de vastgoedsector, die
bekendstaat als een aantrekkelijke bestemming voor crimineel geld. Volgens het rapport is de samenwerking de
afgelopen tientallen jaren sterk gegroeid, maar bestaan er nog steeds veel juridische en bureaucratische barrières.
Informatiedeling is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland cruciaal als het gaat om voorkomen van fraude en
witwassen. Dat is vanwege privacywetgeving niet goed mogelijk. "Dit rapport onderstreept opnieuw de bittere
noodzaak ervan. Criminelen hebben nu te veel vrij spel", aldus de ondernemersorganisaties.
Uit het onderzoek, uitgevoerd door fraudespecialist en Nyenrode-hoogleraar Bob Hoogenboom en ge nancierd door
het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt verder dat poortwachters lang niet altijd bereid zijn om ongebruikelijke
transacties te melden. Zo zijn ze bang om in een opsporingsdossier te belanden en op die manier op de radar te komen
van criminelen.
Bron: ANP/VNO-NCW
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Raad van State torpedeert anti-witwasplannen
Een voorgestelde gezamenlijke aanpak van witwassen door toezichthouders,
banken en opsporingsinstanties doet een te grote inbreuk op de grondrechten
van bedrijven... 
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13 juni 2022

'Witweek-arrangementen' voor criminelen bij
vakantieparken
Geen midweekarrangementen, maar 'witweekarrangementen': criminelen
maken op grote schaal gebruik van vakantieparken om geld wit te wassen.
Lokale overheden blijken... 
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09 juni 2022

Rekenkamer: Aanpak witwassen is verbeterd, tijd voor
een volgende stap
Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn
toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het
OM en meer witwaszaken... 
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30 mei 2022

NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige
aanpak witwassen'
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het
tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren
voordat de bank de... 
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25 april 2022

KPMG: 'Fraudebestrijding en digitalisering jaagt
banken op kosten'
Dankzij verdergaande digitalisering en hoge inzet op fraudebestrijding zijn de
operationele kosten in verhouding tot de inkomsten van de vier grote banken
in Nederland... 

