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Een ongebruikelijke 
uitleg van de 
witwasmeldplicht
Tijd voor een wetswijziging

Maaike Stouten1

In Het kIeLZog Van De restrICtIeVe UItLeg Van Het Cbb Van De reIkWIjDte Van De meLDpLICHt op 

gronD Van De Wet mot bestaat er ook onDUIDeLIjkHeID oVer DIeZeLfDe reIkWIjDte op gronD 

Van De WWft, De opVoLger Van De Wet mot. De WetgeVer Heeft ZIjn VerantWoorDeLIjkHeID 

genomen met een ConCeptWetsVoorsteL tot WIjZIgIng Van De WWft. UIt Dat WetsVoorsteL 

WorDt DUIDeLIjk Dat een rUIme meLDpLICHt Is beoogD: ook Het ZIjDeLIngs kennIsnemen Van een 

ongebrUIkeLIjke transaCtIe moet WorDen gemeLD.

1. Introductie
Sinds juni 2003 zijn juridische en fiscale dienstverleners 
onderworpen aan de Wet identificatie bij dienstverle-
ning (hierna: de WID) en de Wet melding ongebruikelijke 
transacties (hierna: Wet MOT). Op grond van de Wet MOT 
bestaat er een meldplicht voor vermoedens van witwassen 
(in de wet een meldplicht voor ‘ongebruikelijke transacties’ 
genoemd). Het Bureau Financieel Toezicht (hierna: het 
BFT) houdt toezicht op de naleving van deze wetten door 
juridische en fiscale dienstverleners.
 De WID en Wet MOT zijn per 1 augustus 2008 ver-
vangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (hierna: de Wwft). De WID en 
Wet MOT waren de omzetting van de tweede Witwasricht-
lijn.2 Deze tweede Witwasrichtlijn is ingetrokken en ver-
vangen door de derde Witwasrichtlijn,3 welke in Nederland 
door middel van de Wwft is geïmplementeerd.
 De meldplicht voor juridische en fiscale dienstverle-

ners op grond van de Wet MOT (later de Wwft) is van meet 
af aan onderwerp van discussie geweest.4

In deze bijdrage komt een uitspraak van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBB) aan de 
orde, waarin het CBB de meldplicht op grond van de Wet 
MOT voor fiscale dienstverleners onverwacht beperkt 
uitlegt.5 De uitspraak is dan ook te beschouwen als een 
stap terug in de witwasbestrijding.6

 Hierna wordt, na het uiteenzetten van de casus en de 
uitspraak, ingegaan op twee discussiepunten die naar aan-
leiding van deze uitspraak opkomen, namelijk of de res-
trictieve uitleg van het CBB onontkoombaar was (1) en wat 
de implicaties van deze uitspraak zijn, met name voor het 
huidige recht, nu de Wet MOT is vervangen door de Wwft 
(2). Tot slot wordt ingegaan op het recentelijk ter consulta-
tie voorgelegde wetsvoorstel als reactie op onduidelijkheid 
over de reikwijdte van de meldplicht.7

2. Casus en uitspraak
Het BFT heeft in 2006 een toezichtonderzoek uitgevoerd 
naar de naleving van de WID en Wet MOT door een belas-
tingadviseur. Uit dat onderzoek bleek dat de belasting-
adviseur in 2007 een ondernemer (restauranthouder) 
heeft bijgestaan bij een geschil met de Belastingdienst 
na een boekenonderzoek. Bij dat boekenonderzoek heeft 
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den, aan het meldpunt meldt. Artikel 1, eerste lid, aanhef en 
onder c, Wet MOT bepaalde ten tijde van belang dat in deze 
wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder transactie een handeling of samenstel van handelin-
gen van of ten behoeve van een cliënt in verband met het 
afnemen of het verlenen van één of meer diensten.
 Naar het oordeel van het College biedt de tekst van 
artikel 9, eerste lid, Wet MOT geen steun voor de stelling van 
het BFT dat de daarin bedoelde meldplicht ontstaat zodra 
degene die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent op 
enigerlei wijze van een verrichte of voorgenomen ongebrui-
kelijke transactie op de hoogte raakt. Ook de wetsgeschiede-
nis biedt hiervoor geen aanknopingspunten. Deze bepaling 
legde ten tijde van belang juist uitdrukkelijk een verband 
(“daarbij”) tussen de verrichte of voorgenomen ongebrui-
kelijke transactie en de dienst die beroeps- of bedrijfsmatig 
wordt verleend. Dit verband blijkt eveneens uit de definitie 
van het begrip transactie in artikel 1, eerste lid, aanhef en 
onder c, Wet MOT (“in verband met”). Met andere woorden, 
en in tegenstelling tot hetgeen de rechtbank in navolging 
van het BFT heeft geoordeeld, is voor het ontstaan van 
bedoelde meldplicht niet voldoende het enkele feit dat de 
dienstverlener een ongebruikelijke transactie onder ogen 
komt, maar ontstaat die verplichting pas wanneer de als 
ongebruikelijk aan te merken transactie verband houdt met 
de dienst die beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend.’9

Het CBB legt hiermee de Wet MOT op een taalkundige en 
beperkte manier uit. Volgens het CBB wordt de meldplicht 
in de eerste plaats beperkt door het woordje ‘daarbij’ in art. 
9 Wet MOT (een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een 
dienst verleent, is verplicht een daarbij verrichte of voor-
genomen ongebruikelijke transactie binnen twee weken te 
melden aan het meldpunt) en in de tweede plaats door aan 
de woorden ‘in verband met’ in de definitie van ‘transactie’ 
ook een beperkte betekenis te geven (transactie: een han-
deling of samenstel van handelingen van of ten behoeve 
van een cliënt in verband met het afnemen of het verlenen 
van één of meer diensten, art. 1 lid 1 onder c Wet MOT ). 
Het CBB stelt vast dat de tekst van de wet geen ruimte laat 
voor een ruimere meldplicht en dat er hiervoor ook geen 
aanknopingspunten in de wetsgeschiedenis zijn te vinden.

de Belastingdienst gebreken in de boekhouding van de 
ondernemer geconstateerd en als gevolg daarvan flinke 
bedragen aan omzet bijgeteld. Dit geschil mondde uit in 
een compromis tussen de Belastingdienst en de onderne-
mer over een te betalen bedrag aan belastingen, boetes 
en heffingsrenten over de jaren 1998-2003 ter hoogte van 
circa € 229 000. Naar de mening van het BFT was de belas-
tingadviseur ex art. 9 Wet MOT gehouden om op grond 
van de subjectieve indicator ‘transacties waarbij aanleiding 
is te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met 
witwassen’ een melding te doen van een ongebruikelijke 
transactie c.q. ongebruikelijke transacties, omdat er een 
onverklaarbare discrepantie is tussen geld en goederen-
stroom en het werkelijke beeld van de jaarrekening niet 
overeenkomt met onderliggende stukken. Daarnaast kan 
de constatering van belastingfraude aanleiding zijn te ver-
onderstellen dat sprake is van witwassen, aldus het BFT. De 
belastingadviseur betwistte de meldplicht, maar het BFT 
gelastte de belastingadviseur om binnen drie weken na 
dagtekening van het besluit (26 april 2007) een melding 
te doen aan het meldpunt te Zoetermeer op verbeurte van 
een eenmalige dwangsom van € 3000.8

 Het bezwaar tegen dat besluit werd door het BFT 
afgewezen en vervolgens werd ook het beroep bij de recht-
bank ongegrond verklaard. In hoger beroep oordeelt het 
CBB echter onverwacht dat de belastingadviseur in het 
geheel geen overtreding heeft begaan. Er is geen sprake 
van een overtreding doordat het CBB een restrictieve uit-
leg geeft aan de meldplicht op grond van de Wet MOT. Vol-
gens het CBB is voor het ontstaan van een meldplicht niet 
voldoende het enkele feit dat de dienstverlener een onge-
bruikelijke transactie onder ogen komt, maar ontstaat die 
verplichting pas wanneer de als ongebruikelijk aan te mer-
ken transactie verband houdt met de dienst die beroeps- of 
bedrijfsmatig wordt verleend:

‘Artikel 9, eerste lid, Wet MOT – welke wet per 1 augustus 
2008 is vervangen door de Wwft – bepaalde ten tijde van 
belang dat een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een 
dienst verleent, een daarbij verrichte of voorgenomen 
ongebruikelijke transactie binnen veertien dagen nadat het 
ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is gewor-



3. Discussiepunten
Naar aanleiding van deze uitspraak dringen zich twee vra-
gen op. Ten eerste de vraag of deze restrictieve uitleg van 
de meldplicht werkelijk noodzakelijk was. Waren er geen 
aanknopingspunten in de wetsgeschiedenis te vinden voor 
een ruimere uitleg? En, laat de wettekst geen ruimere uit-
leg toe?
 Het tweede punt is de vraag naar de gevolgen van 
deze uitspraak. Heeft Nederland de tweede Witwasrichtlijn 
goed omgezet? Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak 
voor de handhavingpraktijk onder de oude Wet MOT? En: 
wat is de relevantie van deze uitspraak voor het huidige 
recht, nu de Wet MOT is vervangen door de Wwft? Moet 
deze uitspraak mutatis mutandis op de Wwft toegepast 
worden?
Op deze twee kwesties wordt hierna ingegaan.

4. Restrictieve uitleg onontkoombaar?
Het CBB hanteert met zijn restrictieve uitleg een nogal 
legalistische benadering. Was dit werkelijk nodig? Het 
klopt dat er in de wetsgeschiedenis van de Wet MOT bij de 
introductie van de meldplicht voor juridische en fiscale 
dienstverleners geen aanknopingspunten te vinden zijn 
voor een ruime uitleg, omdat die meldplicht niet bij wet, 
maar – krachtens de wet – middels een AMvB is geïntrodu-
ceerd.10 Maar in (het systeem van) de wet en in de toelich-
ting bij de introductie van de meldplicht voor de fiscale 
en juridische dienstverleners (bij AMvB) is wel een aantal 
aanknopingspunten te vinden voor een ruime(re) uitleg. 
Een daarvan is gelegen in de wettelijke omschrijving van 
meldplichtige diensten. Onder de Wet MOT wordt als 
meldplichtige dienst onder meer aangemerkt:
 ‘het verstrekken van belastingadvies, alsmede het 
verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband 
houdende werkzaamheden danwel het verrichten van 
werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoor-
delen of controleren van de jaarrekening of het voeren van 
administraties’.11

 Een redelijke uitleg brengt mijn inziens mee dat bij de 
uitoefening van dergelijke diensten ook (juist) de zijdelingse 
kennisname van ongebruikelijke transacties meldplichtig 
is. Immers, bij de transactie(s) die de dienstverlener moet 
samenstellen, beoordelen, controleren, administreren, of ten 
aanzien waarvan hij belastingadvies moet geven of daar-
mee verband houdende werkzaamheden moet verzorgen, 
is de dienstverlener in beginsel niet rechtstreeks betrokken. 
De meldplicht zou in hoge mate inhoudsloos zijn indien 
deze zo moet worden opgevat dat een actieve, rechtstreekse 
betrokkenheid van de dienstverlener bij de vermoedelijke 
witwastransactie is vereist, want dit zal zich zelden voor-
doen. Dat zou bovendien neerkomen op een meldplicht voor 
eigen witwashandelingen. Ten tweede kan nog gewezen wor-
den op het feit dat de Wet MOT de tweede Witwasrichtlijn 
beoogde te implementeren. Die richtlijn schreef een ruime 
meldplicht voor, waarover zo dadelijk meer.12

 In de derde plaats kan worden gewezen op het feit, 
dat uit de nota van toelichting bij de introductie van de 
meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners blijkt, 
dat het gebruikmaken van de inkeerregeling meldplichtig 
werd geacht.13 Dit impliceert dat een actieve betrokken-
heid van de dienstverlener niet is vereist. Immers ook bij 
een inkeerregeling is geen direct verband aanwezig tussen 
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toepassen.19 Het beginsel van rechtszekerheid verzet zich 
daartegen.
 De (sub)conclusie is dat het mijns inziens niet nood-
zakelijk was om een zodanig restrictieve uitleg te geven 
gelet op (het stelsel van) de wet en de tekst van de richtlijn 
waarin de ruimere meldplicht was omschreven, maar 
anderzijds kan ook gezegd worden dat de bewegingsvrij-
heid van de rechter in deze niet onverdedigbaar is gezien 
het vereiste van lex certa.

5. Betekenis uitspraak
In deze paragraaf worden achtereenvolgens behandeld: 
de vraag of Nederland met de Wet MOT voldeed aan zijn 
communautaire verplichtingen, de mogelijke gevolgen van 
deze uitspraak voor de handhavingpraktijk en de vraag 
wat de uitspraak van CBB betekent voor de huidige Wwft-
meldplicht.

Het MOT onjuiste omzetting tweede Witwasrichtlijn?
De tweede Witwasrichtlijn schreef een ruimere meldplicht 
voor dan het CBB op grond van de Wet MOT heeft vast-
gesteld. Immers, op grond van de tweede Witwasrichtlijn 
waren fiscale dienstverleners (bedrijfsrevisoren, externe 
accountants en belastingadviseurs) meldplichtig als zij 
handelen ‘in het kader van hun beroepsactiviteiten’. Zodra 
een fiscale dienstverlener als zodanig handelt, dient hij ‘die 
autoriteiten uit eigen beweging ieder feit te melden dat zou 
kunnen wijzen op witwassen van geld’.20 Op grond van de 
tweede Witwasrichtlijn ontstond de meldplicht dus al als de 
fiscale dienstverlener tijdens de uitoefening van zijn werk-
zaamheden kennisneemt van feiten die zouden kunnen wij-
zen op witwassen van geld. Of hij daaraan actief meewerkt 
of niet, is voor het ontstaan van de meldplicht niet relevant. 
Het is in dit kader ook niet relevant of de transactie door de 
cliënt is verricht, of bijvoorbeeld door de wederpartij van de 
cliënt. Dit punt is in het onderhavige geschil kennelijk niet 
aan de orde gekomen. Het BFT heeft weliswaar aangevoerd 

de transactie(s) waarvoor inkeer wordt gevraagd en de bij-
stand die wordt gegeven door de dienstverlener.
 Er zijn dus meerdere aanknopingspunten voor een 
ruime uitleg te vinden en het CBB is mijns inziens onjuist 
met zijn inschatting over de bedoeling van de ‘AMvB-
gever’.
 Anderzijds moet aan het CBB worden toegegeven 
dat het systeem van de wet en de reikwijdte van de wet en 
AMvB niet uitblinken door helderheid. De meldplicht van 
de Wet MOT is ingewikkeld vormgegeven doordat deze 
plicht is uitgesplitst in een meldplicht, de diensten waarop 
de meldplicht van toepassing is, transacties, en indicatoren 
voor ongebruikelijke transacties. De gekozen bewoordin-
gen in de wet vinden hun oorsprong in een meldplicht 
die oorspronkelijk alleen gold voor financiële instellingen, 
zoals banken. Bij dergelijke dienstverlening is er uiteraard 
altijd een directe relatie tussen de ongebruikelijke trans-
actie en de te verlenen dienst. Toen de meldplicht in 2003 
ook van toepassing werd op juridische en fiscale dienstver-
leners, heeft de wetgever de tekst van de wet niet aange-
past en is verzuimd om een duidelijke toelichting te geven 
over hoe deze plicht voor de nieuwe groep meldplichtigen 
moest worden verstaan.
 Het legaliteitsbeginsel (lex certa) vereist dat plichten 
die punitief kunnen worden gesanctioneerd – zoals de meld-
plicht14 – ondubbelzinnig worden omschreven in de wet.
 Volgens het CBB is de Wet MOT niet voldoende dui-
delijk om een ruimere meldplicht aan te kunnen nemen. 
Gezien het feit dat het CBB geen ruimte in de letterlijke 
wettekst heeft gezien, zou een richtlijnconforme uitleg 
hier geen soelaas hebben geboden. De nationale rechter 
moet er bij uitleg en toepassing van de wettelijke bepa-
ling weliswaar vanuit gaan dat de staat de bedoeling 
heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan alle uit de 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen,15 maar daarvoor 
is bepalend de mogelijkheid die de tekst van de nationale 
bepaling biedt (en niet een eventueel daarvan afwijkende 
wetshistorie).16 Die ruimte heeft het CBB zoals gezegd 
niet gezien. Bovendien mag op grond van het rechtsze-
kerheidsbeginsel een richtlijnconforme uitleg er niet toe 
leiden dat een nationale strafbaarstelling wordt gevestigd 
of verzwaard.17 Gezien CBB’s beperkte lezing van de Wet 
MOT zou een richtlijnconforme uitleg ertoe leiden dat een 
nationale strafbaarstelling wordt verzwaard, nu de meld-
plicht zowel strafrechtelijk als punitief bestuursrechtelijk 
gesanctioneerd kan worden.18 Om diezelfde reden had 
het CBB de Richtlijn eveneens niet rechtstreeks kunnen 

Een richtlijnconforme uitleg 
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Noten



2024  neDerLanDs jUrIstenbLaD – 17-09-2010 – afL. 31

 Wetenschap 

Ook in de wetsgeschiedenis van de Wwft wordt deze ruime 
meldplicht bevestigd; een dienstverlener moet in staat zijn 
gevallen van witwassen en financieren van terrorisme te 
herkennen en de meldplicht kan zich ook uitstrekken tot 
transacties van derden waarbij de cliënt op een later tijdstip 
betrokken is en waar de instelling in zijn of haar normale 
beroeps- of ondernemingsuitoefening wetenschap van krijgt 
of heeft verkregen.27 Hierbij is de aard van de werkzaamhe-
den doorslaggevend en niet degene die de dienst verricht.
 De brief van de minister bevestigt aldus een ruime 
uitleg van de huidige meldplicht op grond van de Wwft, 
maar de discussie is desondanks nog niet verstomd. De 
status van de brief van de minister wordt in twijfel getrok-
ken omdat deze geen onderdeel uitmaakt van de formele 
wetgeschiedenis en de minister op de stoel van de rechter 
zou zijn gaan zitten en ook omdat hij een verkeerde inter-
pretatie zou geven van de wet.28 Het is juist dat de brief 
geen onderdeel uitmaakt van de formele wetgeschiedenis, 
maar de Minister van Financiën is verantwoordelijk voor 
de Wwft en het is volstrekt verdedigbaar dat een bestuurs-
orgaan bij vragen omtrent de uitleg daarvan aanklopt bij 
de betrokken minister.29 De minister is ook niet op de stoel 
van de rechter gaan zitten, integendeel. De minister heeft 
niets gezegd over het oordeel van het CBB. De minister 
heeft in het algemeen uitleg gegeven over de huidige 
Wwft en niets over een concrete casus gezegd. Gezien de 
ruime meldplicht voortvloeiende uit de derde Witwasricht-
lijn, is dit ook een richtlijnconforme uitleg.
 Discussie is uiteraard niet erg, maar de wetgever 
dient bij de implementatie van de Witwasrichtlijn helder-
heid te verschaffen over de rechten en plichten van de bur-
ger. Het bestuur en de rechter dienen de wet uit te leggen, 
rekening houdend met de inhoud van zowel de witwas-
richtlijn als de fundamentele rechtsbeginselen.

6. Wetsvoorstel ter consultatie
Het hiervoor geschetste probleem wordt inmiddels door de 
wetgever aangepakt. Op 9 augustus jl. heeft het Ministerie 
van Financiën een wetsvoorstel in consultatie gebracht 
waarbij de definitie van ‘transactie’ in de Wwft wordt ver-
duidelijkt.30 Ook wordt voorgesteld om de meldplicht over-
zichtelijker weer te geven.31

 De oude en onduidelijke definitie van transactie zal 
komen te vervallen. In het voorstel wordt een transactie 
omschreven als:

‘handeling of samenstel van handelingen waarvan een 
melder in het kader van zijn dienstverlening aan een cliënt 
heeft kennisgenomen.’

Dit is dus een veel ruimere omschrijving dan thans 
het geval is. Er wordt duidelijk dat ‘kennisname van de 

dat de wetgever een ruime meldplicht voorstaat maar het is 
de vraag of het BFT ter onderbouwing daarvan de Witwas-
richtlijn in het geding heeft gebracht. Door de uitspraak van 
het CBB is aldus logischerwijs (ook) komen vast te staan dat 
de tweede Witwasrichtlijn niet juist is omgezet.
 Het gevolg van deze uitspraak voor de handhaving-
praktijk is dat voor sommige oude gevallen onder de Wet 
MOT onzekerheid is ontstaan. Denk aan afgeronde hand-
havingprocedures inzake meldingen waarvoor achteraf 
bezien geen plicht bestond (nadeelcompensatie?), of denk 
aan nog lopende handhavingprocedures (waar de uit-
spraak van het CBB gewoon meegenomen kan worden).
 Ook zijn er meldingen binnengekomen bij het nati-
onale meldpunt (de Financial Intelligence Unit, de FIU) en 
wellicht ook doorgegeven aan de opsporende autoriteiten, 
waaraan de grondslag is komen te vervallen (onrechtmatig 
verkregen bewijs?).

Huidige Wwftmeldplicht, ook een restrictieve uitleg?
Wat betekent de uitleg van het CBB nu voor de huidige 
Wwft-meldplicht? Zoals gezegd is de tweede Witwasricht-
lijn inmiddels vervangen door de derde Witwasrichtlijn. De 
Wet MOT is vervangen door de Wwft, die de derde Witwas-
richtlijn implementeert. De meldplicht is onder de derde 
Witwasrichtlijn uitgebreid tot vermoedens van terrorisme. 
Voor het overige schrijft de derde Witwasrichtlijn diezelfde 
ruime meldplicht voor als de tweede.21 Strikt taalkundig 
gezien is de Wwft-meldplicht iets ruimer geformuleerd in 
vergelijking met de Wet MOT: ‘Een instelling meldt een ver-
richte of voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen 
veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de 
transactie bekend is geworden, aan het meldpunt.’22 Het 
gewraakte woordje ‘daarbij’ is dus geschrapt. Volgens de 
wetsgeschiedenis is ‘daarbij’ geschrapt, omdat de derde Wit-
wasrichtlijn aanleiding geeft het begrip ‘instelling’ en ‘zake-
lijke relatie’ centraal te stellen en niet langer het aanwijzen 
van diensten. Het begrip ‘dienst’ is daarom vervallen. Het 
begrip ‘instelling’ zorgt ervoor dat de meldplicht die onder 
de Wet MOT geldt voor een ieder die beroeps- of bedrijfma-
tig een dienst verleent, onder de Wwft voor instellingen zal 
gaan gelden. Een verwijzing naar een transactie bij een spe-
cifieke dienst is daardoor bij de vormgeving van de meld-
plicht niet meer nodig.23 De schrapping van het woordje 
‘daarbij’ geeft taalkundig gezien extra speelruimte. De defi-
nitie van ‘transactie’ is echter niet veranderd.24 Het CBB gaf 
daarin eveneens een beperkte betekenis aan de woorden 
‘in verband met’. De vraag is dan ook of dit onder de Wwft 
nog steeds zo beperkt opgevat zou kunnen worden.
 Vanwege deze onzekerheid heeft het BFT de Minister 
van Financiën om opheldering gevraagd.25 De minister 
benadrukte in zijn antwoord dat de beperkte uitleg van 
de meldplicht niet opgaat voor de per 1 augustus 2008 in 
werking getreden Wwft.26 De Wwft-meldplicht wordt door 
de minister als volgt uitgelegd:

‘De woorden “in verband met” [MS: in het begrip ‘transac-
tie’] dienen ingevolge de Wwft in lijn met de aanbevelingen 
van de Financial Action Task Force (FATF) en de tweede en 
derde anti-witwasrichtlijnen, zo te worden uitgelegd dat 
ook een passieve betrokkenheid van de instelling (doordat 
zij wetenschap heeft van de ongebruikelijke transactie) de 
wettelijke meldplicht activeert.’

Discussie is niet erg, maar de 

wetgever dient helderheid te 

verschaffen over de rechten 

en plichten van de burger



neDerLanDs jUrIstenbLaD – 17-09-2010 – afL. 31  2025

21. Zie art. 2 aanhef en onder 3 sub a) en 

b) derde Witwasrichtlijn.

22. art. 16 lid 1 Wwft.

23. Kamerstukken II 2007/08, 31 237, 

nr. 3, p. 3 en 5.

24. Zie art. 1 lid 1 sub m Wwft.

25. Het ministerie van financiën is ver-

antwoordelijk voor de Wwft.

26. brief van 21 januari 2010, te vin-

den op de website van Het bft: www.

bureauft.nl.

27. Kamerstukken II 2007/08, 31 237, 

nr. 3, p. 15.

28. Zie a. Dieleman, ‘euforie over Wwft-

meldplicht te vroeg – wetgeving en com-

municatie blijven onduidelijk’, 1 februari 

2010, te vinden op de website van www.

accountant.nl, onder opinie; j. van Vliet, 

‘Wouter bos over de schreef met interpre-

tatie wet’, 4 februari 2010, eveneens te 

vinden op de website van www.accoun-

tant.nl, onder kopje nieuws; p. Diekman, 

‘meldplicht voor accountants, Complex 

spoorboekje’, De Accountant, maart 

2010, p. 20-23.

29. m.j.m. Verhoeven, ‘bestuursorganen 

en legaliteit in communautair perspectief’, 

in: Europees offensief tegen nationale 

rechtsbeginselen? Over legaliteit, rechts-

zekerheid, vertrouwen en transparantie, 

preadvies van de jonge Var, Den Haag: 

boom juridische uitgevers 2009, p. 9-55, 

met name p. 28, maar ook p. 22 en 53.

30. Voorstel van wet tot wijziging van de 

Wet op het financieel toezicht en enige 
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31. Wijziging van art. 16 Wwft, zie mvt 

(onderdeel f), p. 22.

32. enkele andere relevante inhoudelijke 

wijzigingen m.b.t. de Wwft zijn: (1) De 

reikwijdte onder art. 1 sub 12 Wwft wordt 

uitgebreid van onroerende goederen tot 

alle registergoederen, zodat ook geregis-

treerde schepen en vliegtuigen eronder 

vallen. (2) er wordt verduidelijkt dat ook 

advies of bijstand ten behoeve van de 

aankoop of overname van een deel van 

een onderneming onder de meldplicht 

valt. Hierna wordt onder meer verstaan 

een substantieel deel, in beginsel een 
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advies of bijstand ten behoeve van het 

vestigen van een recht op hypotheek 

zonder bijkomende levering wordt als 

meldplichtige dienst meegenomen. (4) 

nieuw is de introductie van de ‘bijzondere 

melder’. Deze nieuwe categorie melders 

heeft wel een meldplicht, maar hoeft geen 

cliëntenonderzoek te doen. onder deze 

categorie worden in eerste instantie fail-

lissementscuratoren en taxateurs aange-

wezen, maar bij amvb kunnen ook andere 

beroepsgroepen worden aangewezen. (5) 

De definitie van politiek prominente per-

sonen (pep’s) wordt aangepast. De termijn 

waarin deze persoon ten minste niet meer 

actief is geweest als politiek prominent 

persoon om als pep te worden aangemerkt 

wordt verlengd van één naar vijf jaar; (6) 

Wijzigingen in de definities van uiteindelijk 

belanghebbende en van transitrekening.

33. financial action task force (fatf) 

is een intergouvernementele organisatie 

van landen die zich bezighoudt met de 

bestrijding van witwassen en financiering 

van terrorisme.

2010. Het ontwerpwetsvoorstel heeft een beoogde inwer-
kingtredingdatum van 1 januari 2012.32

7. Conclusie
De restrictieve uitleg van de witwasmeldplicht onder 
de Wet MOT door het CBB houdt feitelijk in dat de te 
melden ongebruikelijke transactie direct verband moet 
houden met de dienst die wordt verleend. Deze restric-
tieve uitleg was mijns inziens niet strikt noodzakelijk, 
gezien de diverse aanknopingspunten voor een ruimere 
uitleg. De uitleg kan wel worden opgevat als een strikte 
toepassing van het lex certa-vereiste die ervoor zorgt dat 
– achteraf bezien – de tweede Witwasrichtlijn niet goed 
is omgezet.
 De Wet MOT is sinds augustus 2008 vervangen door 
de Wwft, welke taalkundig iets ruimer is geformuleerd 
dan de Wet MOT, zodat niet geheel duidelijk is in hoeverre 
de uitspraak van het CBB eveneens een beperkte uitleg 
van de Wwft rechtvaardigt. Een beperkte meldplicht zou 
eveneens strijd opleveren met de derde Witwasrichtlijn. 
In antwoord op vragen van het BFT omtrent de reikwijdte 
van de Wwft-meldplicht heeft de minister een ruime uitleg 
verdedigd. Toch heeft dit de bestaande onzekerheid niet 
helemaal kunnen wegnemen.
 Als reactie op de hiervoor geschetste problemen en 
de evaluatie van de FATF33 heeft de wetgever zijn verant-
woordelijkheid genomen met een conceptwetsvoorstel tot 
wijziging van de Wwft. In dat wetsvoorstel wordt geëxpli-
citeerd dat een ruime meldplicht is beoogd: ook het zijde-
lings kennisnemen van een ongebruikelijke transactie, dus 
zonder directe tussenkomst van de dienstverlener of diens 
cliënt, moet worden gemeld.
 Voor de wetgever is dit ook hét moment om door te 
pakken. Dit jaar heeft Nederland het roulerend voorzitter-
schap van de FATF overgenomen (van 1 juli 2009 tot 1 juli 
2010) en wordt de effectiviteit van het Nederlands witwas-
beleid door de FATF uitgebreid geëvalueerd. Het is daarmee 
hoog tijd dat de wetgever zelf duidelijk maakt hoe de 
meldplicht gezien moet worden en kiest voor een ruime 
meldplicht. •

ongebruikelijke transactie in het kader van zijn dienst-
verlening’ voldoende is om de meldplicht in het leven te 
roepen. Volgens de huidige omschrijving daarentegen 
moet de transactie ‘in verband staan’ met de dienst die 
wordt verleend, met de in dit artikel genoemde discussies 
tot gevolg.
 Uit de toelichting bij het voorstel wordt de ruime 
uitleg bevestigd en toegelicht. Het blijkt daaruit dat de 
ongebruikelijke transactie kan plaatsvinden: (1) tussen de 
instelling en de cliënt; (2) tussen de cliënt en derden, of; (3) 
zonder dat de cliënt partij is bij de transactie.
 Als voorbeeld van situatie (3) wordt onder meer 
genoemd een belastingadviseur die in opdracht van zijn 
cliënt in het kader van een bedrijfsovername een boeken-
onderzoek uitvoert bij de over te nemen onderneming en 
daarbij een ongebruikelijke transactie van die onderne-
ming constateert. Dit moet dan gemeld worden. De wetge-
ver vervolgt:

‘Onder de Wet melding ongebruikelijke transactie was het 
al de bedoeling van de wetgever dat ongebruikelijke trans-
acties tussen cliënt en derden waarvan de instelling heeft 
kennisgenomen te melden. Dit was echter niet zondermeer 
af te leiden uit de wetsgeschiedenis en het (fysieke) trans-
actiebegrip was hierop niet optimaal afgestemd. Onder de 
voorgestelde definitie van transactie vallen alle “hande-
lingen of samenstellingen van handelingen” waarvan de 
melder kennisneemt in het kader van zijn dienstverlening 
aan een cliënt. Het is voor de meldplicht in beginsel niet 
relevant wanneer die ongebruikelijke transactie heeft 
plaatsgevonden: niet beoogd is de meldplicht te beperken 
tot transacties die tijdens of in verband met de werkzaam-
heden van de melder plaatsvinden. Voor de toepassing 
van de meldplicht is de vraag of de dienstverlening van 
de instelling wel of niet een faciliterende rol heeft bij het 
witwassen of financieren van terrorisme, irrelevant. Het 
moet gaan om dienstverlening waarbij de dienstverlener 
in staat is gevallen van witwassen of financieren van ter-
rorisme te herkennen.’
Consultaties konden worden ingediend tot 9 september 

Noten




