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Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie voor een limiet
aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook het vijfhonderd euro biljet moet verdwijnen.
Dat blijkt uit een document dat minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. "Een EU-brede
aanpak is op dit punt naar mijn overtuiging noodzakelijk", aldus Hoekstra, die bij alleen nationale limieten voor
contante betalingen vreest voor een "waterbede ect".
Zelf wil Hoekstra liever een limiet van drieduizend euro voor contante betalingen, maar het draagvlak daarvoor is
internationaal niet groot genoeg. Lidstaten moeten daarom ruimte krijgen om op nationaal niveau een lagere limiet in
te stellen.

Bankbiljet
In het document wordt ook gepleit voor "uitfasering" van het biljet van vijfhonderd euro, samen met de Europese
Centrale Bank. Hoekstra wil daarmee uitvoering geven aan een Europees plan van aanpak rondom witwassen. Het
bankbiljet van vijfhonderd euro is vooral populair bij criminelen. Het wordt al niet meer bijgedrukt, maar er zijn nog
steeds zo’n vierhonderd miljoen biljetten van in omloop.
Deze zomer werd nog bericht over de grote stroom crimineel cashgeld die met name via de autohandel ons land
binnenkomt, zoals bleek uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum.
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Banken zoeken naar oplossingen voor 'unbankables'
Banken doen onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’, klanten die banken
vanwege strenge controleverplichtingen vaarwel moeten zeggen en die
daarna amper nog ergens... 
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DNB: consumenten moeten met contant geld kunnen
blijven betalen
Consumenten moeten kunnen blijven betalen met contant geld, ook bij
winkels die liever willen dat klanten afrekenen met pin. Daarnaast moeten
winkels klanten al... 
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Eigenaar trustbedrijf krijgt ook in hoger beroep 3 jaar
cel
De eigenaar van een voormalig trustkantoor in Amsterdam is in hoger beroep
opnieuw veroordeeld tot drie jaar cel, wegens feitelijk leiding geven aan
valsheid in... 
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Rechter laat UBO-register weer in stand
Ook in hoger beroep heeft de rechter besloten dat het UBO-register bij de
Kamer van Koophandel niet buiten werking hoeft te worden gesteld. Net als
de voorzieningenrechter... 

NIEUWS

03 november 2021

Nieuwsuur: 'Criminelen hebben vaker financiële
professionals nodig bij witwassen'
Criminelen zoeken naar nieuwe, complexere vormen van witwassen. Daarbij
raakt ook vaker de bovenwereld betrokken, stellen wetenschappers en de
Financial Intelligence... 

