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Samenvatting 

Achtergrond onderzoek 

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen en terrorisme-

financiering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force 

(FATF) en regelgeving van de Europese Unie (EU). De FATF is een intergouverne-

menteel orgaan, opgericht door de G-7 in 1989, dat zich richt op het op mondiaal 

niveau tegengaan van witwassen, de financiering van terrorisme en andere hieraan 

verwante bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële stelsel. 

Leden van de FATF, waaronder Nederland, zijn gebonden aan de veertig aanbeve-

lingen gericht op het nemen van preventieve en repressieve maatregelen door mel-

dingsplichtige instellingen, maatregelen ten aanzien van nationale rechtsstelsels en 

het verbeteren van internationale samenwerking. Daarnaast ziet de FATF toe op de 

juiste werking en de effectiviteit van die (wettelijke) regels. Voor de EU-lidstaten is 

het grootste deel van de FATF-aanbevelingen omgezet naar de vierde anti-witwas-

richtlijn. Op grond van artikel 7 van deze richtlijn dienen de EU-lidstaten risico-

gericht beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering te voeren en een National 

Risk Assessment (NRA) vast te stellen. 

 

In 2017 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 

van het ministerie van Justitie en Veiligheid1 een NRA Witwassen en een NRA 

Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. In deze 

onderzoeken zijn de risico’s met de grootste potentiële impact op het terrein van 

witwassen en terrorismefinanciering vastgesteld en geordend. Daarnaast boden 

beide studies inzicht in de mate waarin het beschikbare beleidsinstrumentarium 

(wet- en regelgeving) de geïdentificeerde risico’s met de grootste potentiële impact 

verkleint. 

 

In de NRA voor Europees Nederland zijn de risico’s voor het Caribische deel van 

Nederland niet meegenomen. Deze overzeese Caribische gebiedsdelen, te weten 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (die in dit rapport worden aangeduid als Caribisch 

Nederland of de BES-eilanden) hebben sinds 10 oktober 2010 de status van ‘open-

bare lichamen’ of ‘bijzondere gemeenten’. De BES-eilanden – met in totaal circa 

24.000 inwoners (op 1 januari 2017) en een totale oppervlakte van 322 km² – 

liggen in de Caribische Zee op 7.000-8.000 kilometer van Europees Nederland. 

Bonaire ligt ten oosten van Aruba en Curaçao, op 80 kilometer van de continentale 

kust van Venezuela. Sint Eustatius en Saba liggen ten zuiden van Sint Maarten en 

ten noordwesten van Saint Kitts en Nevis. Bonaire bevindt zich op circa 800 kilo-

meter afstand van Sint Eustatius en Saba. 

 

Er is voor de BES-eilanden een afzonderlijke NRA uitgevoerd vanwege de aanzien-

lijke verschillen tussen het Caribische en Europese deel van Nederland wat betreft 

geografische, demografische, economische en sociaal-culturele kenmerken (ofwel 

contextfactoren) die de gebieden meer of minder kwetsbaar kunnen maken voor 

witwassen en terrorismefinanciering. Ook bestaan er verschillen tussen beide gebie-

den wat betreft het beschikbare beleidsinstrumentarium om de risico’s tegen te 

gaan evenals de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. 

                                                
1  Bij de start van deze onderzoeken werd het ministerie nog aangeduid als ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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Doel van deze NRA is het in kaart brengen van de risico’s op de terreinen witwassen 

en terrorismefinanciering met de grootste potentiële impact en van de ‘weerbaar-

heid’ van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding van wit-

wassen en terrorismefinanciering. Bij ‘weerbaarheid’ gaat het om de werking van 

het beleidsinstrumentarium, waarbij geldt: hoe hoger de weerbaarheid, hoe beter 

de risico’s worden tegengegaan. In deze NRA worden ook enkele geleerde lessen 

beschreven, waarmee bij de uitvoering van de volgende NRA’s rekening kan worden 

gehouden. 

 

Om inzicht te krijgen in bestaande dreigingen op het terrein van witwassen en ter-

rorismefinanciering op de BES-eilanden zijn voor de voorliggende NRA verschillende 

onderzoeksactiviteiten verricht, te weten een literatuurstudie, mailenquête, inter-

views met experts en andere betrokkenen, en een expertmeeting. Terwijl dit veel 

informatie over het onderwerp witwassen in Caribisch Nederland heeft opgeleverd, 

bleken daaruit geen duidelijke signalen van dreigingen op het terrein van terro-

rismefinanciering. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat terrorismefinanciering  

op de BES-eilanden niet voorkomt; de geïnterviewden en deelnemers aan een 

expertmeeting konden de enkele geruchten hieromtrent echter onvoldoende sub-

stantiëren om deze als dreiging te kunnen aanmerken. Ook in de geraadpleegde 

schriftelijke en online bronnen zijn verder geen aanwijzingen gevonden voor het 

bestaan van dreigingen op het terrein van terrorismefinanciering. Daarom is ervoor 

gekozen om in de voorliggende rapportage evenals deze samenvatting de nadruk te 

leggen op het onderwerp witwassen. 

Wat is witwassen? 

Bij witwassen kunnen een juridische en een economische benadering worden onder-

scheiden. De juridische benadering van witwassen is gebaseerd op de definiëring 

van witwassen in de artikelen in het Wetboek van Strafrecht. Voor de BES-eilanden 

zijn dat de artikelen 435a tot en met 435d in het Wetboek van Strafrecht BES (WvS 

BES). In deze artikelen is witwassen strafbaar gesteld en worden de verschillende 

omstandigheden beschreven waarin iemand zich schuldig maakt aan witwassen.  

 

In de economische benadering wordt het proces van witwassen beschreven. Het 

richt zich op de wijze waarop geld met criminele oorsprong in het legale geldcircuit 

wordt teruggebracht en in economische zin wordt aangewend, zodanig dat de oor-

sprong van het geld wordt verhuld. In het economische proces van witwassen 

worden veelal drie fasen onderscheiden: 

 plaatsing: het geld wordt in het financiële systeem gebracht; 

 verhulling: de herkomst van het criminele geld wordt verborgen; 

 Integratie: het geld wordt geïnvesteerd in legale projecten, objecten of goederen. 

 

Aan het witwassen van geld gaat een andere vorm van criminaliteit vooraf, bij-

voorbeeld de gronddelicten drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale of fiscale 

fraude. Om crimineel geld wit te wassen kan worden gebruikgemaakt van dienst-

verleners die werkzaam zijn in uiteenlopende sectoren, zoals kredietinstellingen, 

geldtransactiekantoren en makelaars. De sectoren worden hier aangeduid als 

kanalen. Verder kunnen diverse methoden worden toegepast die zijn te verbinden 

aan de bovengenoemde witwasfasering. Voor de witwasmethoden geldt dat ze niet 

altijd zijn voorbehouden aan één kanaal, dezelfde methode kan binnen meerdere 

kanalen worden toegepast. Dit geldt bijvoorbeeld voor aankopen met contant geld, 
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zoals bij autodealers en juweliers. In de hier voorliggende NRA staat de economi-

sche benadering van witwassen centraal. 

Onderzoeksmethodiek 

De gehanteerde onderzoeksmethodiek voor deze NRA heeft een kwalitatief karakter 

waarbij de oordelen en inschattingen van experts leidend zijn geweest. Kort samen-

gevat komt de gehanteerde onderzoeksmethodiek neer op het volgende: 

 Een contextanalyse waarin de specifieke kenmerken van Caribisch Nederland zijn 

geschetst die van invloed worden geacht op de prevalentie van witwassen en 

terrorismefinanciering. Voor deze contextanalyse is een literatuurstudie verricht 

en zijn interviews afgenomen met onder andere toezichthouders, opsporings-

diensten, andere handhavers en Financial Intelligence Unit -Nederland (FIU-

Nederland), zowel in Europees als Caribisch Nederland. 

 Ten behoeve van een inventarisatie van dreigingen op de terreinen witwassen  

en terrorismefinanciering op de BES-eilanden is een literatuurstudie verricht,  

zijn interviews met onder andere toezichthouders, opsporingsdiensten, andere 

handhavers en FIU-Nederland in Europees en Caribisch Nederland afgenomen,  

en hebben interviews met meldingsplichtige dienstverleners in Caribisch Neder-

land plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een longlist van witwasdreigingen (maar 

niet tot een longlist van dreigingen op het terrein van terrorismefinanciering, zie 

eerder). 

 Voorafgaande aan een expertmeeting is een mailenquête uitgezet onder de ex-

perts, waarin hen werd gevraagd per dreiging en eiland aan te geven in hoeverre 

zij bekend zijn met feiten/casussen van de dreigingen uit de longlist of, wanneer 

dat niet het geval was, of zij de prevalentie van de dreigingen (on)aannemelijk 

achten of er onbekend mee waren. In de mailenquête kregen de experts ook  

de mogelijkheid de longlist aan te vullen met volgens hen ontbrekende witwas-

methoden. 

 In de expertmeeting met vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM), het Bureau Toezicht Wwft (BTW), De Nederlandsche Bank (DNB), de 

Douane Nederland, het Openbaar Ministerie van Europees Nederland en FIU-

Nederland is eerst nagegaan of er voor Caribisch Nederland dreigingen op het 

terrein van terrorismefinanciering bekend zijn. Toen dat niet het geval bleek, 

hebben de experts – rekening houdend met de kwetsbaarheden vanuit de context 

van Caribisch Nederland – zich beperkt tot het identificeren van de witwasrisico's 

met de grootste potentiële impact. Ook hebben zij in algemene zin de 

weerbaarheid van het beschikbare beleidsinstrumentarium gericht op het 

tegengaan van de geïdentificeerde witwasrisico’s beoordeeld. 

 In de eindfase van het onderzoek is een validerend interview met een sleutel-

expert afgenomen, met als belangrijkste doel na te gaan in hoeverre deze de 

geïdentificeerde risico’s herkende en of er belangrijke risico’s ontbraken. Daar-

naast is een conceptversie van de voorliggende rapportage voorgelegd aan de 

drie toezichthouders in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme BES (Wwft BES): AFM, BTW en DNB. 

Wat maakt Caribisch Nederland kwetsbaar voor witwassen? 

Geografische kenmerken 

Geografische factoren die samenhangen met de prevalentie van witwassen zijn de 

nabijheid van Centraal- en Zuid-Amerikaanse landen en andere Caribische eilanden 
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(vanwege drugshandel en/of illegale immigratie) en de grote afstand tot Europees 

Nederland die gevolgen heeft voor de inrichting van het toezicht door de in Euro-

pees Nederland gevestigde drie toezichthouders (AFM, BTW en DNB). 

 

Sociaal-culturele kenmerken 

De geografische kenmerken kleinschaligheid en isolatie van de BES-eilanden werken 

door in enkele sociaal-culturele kenmerken zoals de ons-kent-ons-belangencultuur 

waarbij er sprake is van patronage en cliëntelisme volgens het ‘voor wat hoort wat’-

principe. Hierdoor vervagen de grenzen tussen privé relaties en professionele con-

tacten. Het effect hiervan wordt versterkt door de lage minimumlonen en uitkerin-

gen op de BES-eilanden en de – sinds de staatkundige hervorming op 10 oktober 

2010 – sterk gestegen kosten van levensonderhoud. Om financieel rond te komen 

zijn veel inwoners gedwongen meerdere banen bij verschillende werkgevers te com-

bineren. Als overlevingsstrategie komt ook het plegen van kleine criminaliteit voor.  

 

Economische kenmerken 

Sinds 10 oktober 2010 is er een toename van het aantal kapitaalkrachtige Europese 

Nederlanders en Europees-Nederlandse en buitenlandse expats dat zich op de BES-

eilanden vestigt. De inkomensongelijkheid tussen de lokale bevolking en de voor-

noemde groep zorgt voor onvrede bij de lokale bevolking. Dit kan het optreden  

van integriteitsproblemen en belangenverstrengeling in de hand werken. Een 

economische kenmerk van de BES-eilanden dat mogelijk samenhangt met het 

optreden van witwassen, is dat deze eilanden zijn te karakteriseren als cash based 

economies. Deze cashgerichtheid maakt deel uit van het informele karakter van de 

economie en de handelsstromen met de nabijgelegen andere (ei)landen. De stijging 

van het toerisme draagt bij aan de ontwikkeling van de vastgoedmarkt op Bonaire 

en maakt het eiland aantrekkelijk voor de vestiging van Europees-Nederlandse en 

buitenlandse vastgoedondernemers. Hierbij kwamen in het verleden investeringen 

met crimineel geld voor. 

 

Criminaliteitsvormen die voorafgaan aan witwassen 

Vermogensdelicten worden vooral op Bonaire geregistreerd (ruim 700 in 2017) en in 

veel mindere mate op de ook veel kleinere eilanden Sint Eustatius en Saba (respec-

tievelijk 33 en 12). Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat criminaliteit 

een dark number fenomeen is. Lang niet alle criminaliteit komt ter kennis van de 

politie en wordt geregistreerd. De werkelijke omvang van de criminaliteit ligt ver-

moedelijk hoger dan de officiële cijfers.  

Bonaire geldt vooral als doorvoerhaven voor internationale handel in verdovende 

middelen, maar lokale handel komt er ook voor. Saba en Sint Eustatius zijn hoofd-

zakelijk eindstations. Volgens het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba zijn de meeste van deze drugs afkomstig uit Zuid-Amerika.  

De BES-eilanden kunnen een doorgangsgebied en bestemming vormen voor onvrij-

willig sekswerk en gedwongen werk in huishoudens, landbouw en bouw. Migranten 

die schulden hebben, worden soms gedwongen te werk gesteld in restaurants en 

andere bedrijven. Het gaat daarbij vaak om Colombianen, Venezolanen en Domini-

canen. Strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen naar mensenhandel waren er 

de afgelopen jaren niet op de BES-eilanden. Over corruptie op de BES-eilanden doen 

verhalen de ronde maar zijn er geen harde bewijzen voor gevonden. De afgelopen 

jaren waren er dan ook geen strafrechtelijke zaken op het terrein van corruptie. 
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Risico’s op het terrein van witwassen 

De contextanalyse maakte duidelijk dat de kenmerken van de afzonderlijke BES-

eilanden onderling dermate verschillen dat de risico’s niet in één analyse kunnen 

worden bepaald. De exercitie voor het identificeren van de witwasrisico’s is dus voor 

ieder eiland afzonderlijk uitgevoerd. Tabel S1 geeft alleen de witwasrisico’s met de 

grootste potentiële impact weer die door ten minste drie deelnemers aan de expert-

meeting zijn geïdentificeerd.2 

 

Tabel S1 Witwasrisico’s met de grootste potentiële impact in Caribisch 

Nederland 

Bonaire Score expertmeeting (n=6) 

Aanschaf van particuliere woningen 4 

Aanschaf van resorts/vakantieparken 4 

Projectontwikkeling vastgoed 4 

Aanschaf van bedrijfspanden 3 

Nieuwbouw van vastgoed 3 

Misbruik van diensten van notarissen  3 

Geldtransacties/-stortingen via vergunde kredietinstellingen 3 

Geldtransacties/-stortingen via vergunde geldtransactiekantoren 3 

Omzetmanipulatie, prijsmanipulatie en/of over- en onderfacturering bij 

(internationale) handelsstromen 

3 

Middelen die verkregen zijn via criminaliteit, in het financiële systeem inbrengen via 

casino’s, online kansspelen en/of loterijen 

3 

Sint Eustatius  

Geldtransacties/-stortingen via onvergunde kredietinstellingen /ondergronds 

bankieren 

4 

Omwisselen van contant geld van kleine coupures naar grote coupures (en 

andersom) via onvergunde kredietinstellingen /ondergronds bankieren 

4 

Omzetmanipulatie, prijsmanipulatie en/of over- en onderfacturering via eigen 

onderneming(en) 

3 

Middelen die verkregen zijn via criminaliteit, in het financiële systeem inbrengen via 

casino’s, online kansspelen en/of loterijen 

3 

Fysiek verplaatsen van grote hoeveelheden contant (geld vanuit/naar eiland via 

zee/lucht) 

3 

Saba  

Middelen die verkregen zijn via criminaliteit, in het financiële systeem inbrengen via 

casino’s, online kansspelen en/of loterijen 

3 

 

Voor Bonaire zijn in totaal tien witwasrisico’s met de grootste potentiële impact 

geïdentificeerd (door ten minste de helft van de deelnemers aan de expertmeeting). 

Een groot deel van deze risico’s heeft betrekking op de vastgoedsector. Daarnaast 

behoren geldtransacties/-stortingen via vergunde kredietinstellingen en vergunde 

geldtransactiekantoren, (een vorm van) Trade-Based Money Laundering en witwas-

sen via kansspelen tot de top tien van witwasrisico’s (qua potentiële impact). Bij alle 

geïdentificeerde risico’s geldt dat de experts ofwel bekend zijn met feiten/casussen 

van de witwasmethoden ofwel de prevalentie ervan aannemelijk achten, zo bleek uit 

de mailenquête die voorafgaande aan de expertmeeting was uitgezet. 

 

                                                
2  In een bijlage van dit rapport staan ook witwasrisico’s die door één of twee deelnemers zijn geïdentificeerd. 
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Voor Sint Eustatius zijn vijf witwasrisico’s met de grootste potentiële impact geïden-

tificeerd (door ten minste de helft van de deelnemers aan een expertmeeting). De 

twee risico’s die het vaakst zijn genoemd, hebben betrekking op onvergunde kre-

dietinstellingen / ondergronds bankieren, gevolgd door risico’s die betrekking heb-

ben op Trade-Based Money Laundering, kansspelen en het fysiek verplaatsen van 

grote hoeveelheden contant geld. Uit de mailenquête onder experts bleek dat zij  

bij alle vijf geïdentificeerde risico’s ofwel bekend zijn met feiten/casussen van de 

witwasmethoden ofwel de prevalentie ervan aannemelijk achten. 

 

Voor Saba is slechts één dreiging door ten minste drie experts aangemerkt als risico 

met de grootste potentiële impact, namelijk witwassen via kansspelen. Gezien de 

afwezigheid van casino’s op zowel Saba als Sint Eustatius is het aannemelijk dat  

dit risico betrekking heeft op online kansspelen en/of loterijen. Uit de mailenquête 

onder experts bleek dat geen van de experts bekend is met feiten/casussen van dit 

geïdentificeerde risico; wel vinden enkele experts de prevalentie van deze witwas-

methode aannemelijk. 

 

Een van de onderzoeksvragen luidde welke witwasrisico’s op de BES-eilanden nog 

niet zijn gesignaleerd maar in de toekomst actueel kunnen worden. In de interviews 

en expertmeeting van deze NRA is vooral stilgestaan bij de risico’s op het terrein 

van witwassen die op dit moment spelen. Het onderwerp ‘toekomstige risico’s’ 

leverde weinig informatie op. In de verdiepende interviews noemden de experts  

de voortdurende instabiliteit in Venezuela die in de toekomst kan leiden tot een 

toenemende instroom van illegaal verkregen geld (bijvoorbeeld via corruptie of 

omkoping) in de economie van Caribisch Nederland, met name in het nabij Vene-

zuela gelegen Bonaire. Hoewel de BES-eilanden nog zijn aan te merken als cash 

based economies, opperden de experts dat in de toekomst mogelijk virtuele valuta 

een witwasrisico gaan vormen.  

 

Een andere onderzoeksvraag luidde welke kwantitatieve data bij volgende NRA’s 

gebruikt kunnen worden om de witwasrisico’s in beeld te krijgen. Momenteel be- 

staat er een gebrek aan data over financieel-economische criminaliteit op de BES-

eilanden. Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen data over de prevalentie 

van de geïdentificeerde risico’s beschikbaar zijn. Echter, de data die wél beschikbaar 

zijn, zijn ofwel beperkt van aard of mogen, onder meer vanwege privacywetgeving, 

niet gedeeld worden door toezichthouders, opsporingsdiensten en andere hand-

havers. 

Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium 

Het beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van witwassen in Caribisch 

Nederland is gebaseerd op de aanbevelingen van de FATF en het Europees Neder-

landse beleid (dat weer voortvloeit uit Europese anti-witwasrichtlijnen). Het daar-

voor beschikbare beleidsinstrumentarium betreft: 

 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES; 

 de Wet financiële markten BES; 

 Wetboek van Strafrecht BES; 

 fiscale wetgeving. 

Bij weerbaarheid gaat het om de werking van het beleidsinstrumentarium dat op de 

BES-eilanden beschikbaar is voor het tegengaan van witwassen en het mitigeren 

van de afzonderlijke witwasrisico’s. Het gaat hierbij zowel om de strekking als de 

uitvoering van de beleidsinstrumenten. Om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van 
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het beleidsinstrumentarium zijn onder meer relevante rapporten bestudeerd, von-

den interviews plaats met experts in zowel Europees als Caribisch Nederland en is 

een expertmeeting in Europees Nederland georganiseerd. Hieruit komt naar voren 

dat de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium en de uitvoering van het toe-

zicht, de opsporing en de handhaving op de BES-eilanden verbetermogelijkheden 

kennen. Op basis van de genoemde onderzoeksactiviteiten kunnen verschillende 

aandachtspunten worden aangegeven. 

 

Een aandachtspunt hangt samen met enkele contextuele factoren die de BES-eilan-

den kwetsbaar maken voor witwassen. Zo kunnen de kleinschaligheid en gesloten-

heid van de gemeenschap van de eilanden en de daaraan gerelateerde ons-kent-

ons-, angst-, zwijg- en belangencultuur uitwerken in een beperkte aangiftebereid-

heid van criminele activiteiten. Deze factoren kunnen eveneens de bereidheid bij 

dienstverleners om ongebruikelijke transacties te melden, beperken. Dit leidt tot 

een verminderde informatiepositie bij opsporing, handhaving en toezicht. Ook zorgt 

de eerder genoemde informele economie van de BES-eilanden (voornamelijk cash 

based, een informele leencultuur en vaak informele handelsstromen) ervoor dat de 

administraties niet altijd volledig zijn, waardoor de uitvoering van de handhaving en 

het toezicht wordt bemoeilijkt.  

Een volgend aandachtspunt is het gebrek aan capaciteit bij opsporingsdiensten  

en andere handhavers op de BES-eilanden. Opsporingsdiensten en andere hand-

havers verrichten relatief veel werkzaamheden ten behoeve van de bestrijding  

van sociaaleconomische en veiligheidsproblemen op de BES-eilanden. De werkloos-

heid en armoede van de bevolking op de eilanden spelen hierbij een rol. Het gevolg 

hiervan is dat er minder capaciteit is voor de aanpak van financieel-economische 

criminaliteit, maar ook voor het (systematisch) verzamelen van data over crimina-

liteit.  

Een ander aandachtspunt, dat samenhangt met de eerdere aandachtspunten, is het 

gebrek aan kennis en data over financieel-economische criminaliteit bij opsporings-

diensten en andere handhavers op de BES-eilanden. Een extra punt van aandacht 

daarbij is dat de data waarover toezichthouders, opsporingsdiensten en andere 

handhavers wél beschikken, onderling niet altijd mogen worden gedeeld. 

 

In de expertmeeting is ook nader ingegaan op aspecten die het toezicht in het kader 

van de Wwft BES bemoeilijken. Hierbij is gewezen op het belang van het kunnen 

uitvoeren van onaangekondigde controles door toezichthouders bij meldingsplichtige 

dienstverleners. In de praktijk is dit lastig te realiseren aangezien de toezichthou-

ders gevestigd zijn in Europees Nederland.  

Ook gaven experts aan dat de Wwft BES de toezichthouders momenteel onvoldoen-

de in staat stelt om adequaat toezicht te houden op notarissen en advocaten op 

Bonaire.3 Deze vrije beroepsbeoefenaren zijn niet aangesloten bij de beroepsvere-

nigingen in Europees Nederland, respectievelijk de Koninklijke Notariële Beroeps-

organisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Om deze reden 

zijn deze beroepsbeoefenaren ook niet onderworpen aan gedrags- en beroepsregels 

en het tuchtrecht van KNB en NOvA. Advocaten op Bonaire verlenen onder het be-

roep op het verschoningsrecht geen medewerking aan het toezicht door BTW. Met 

de notarissen op Bonaire is toezichthouder BTW jaarlijks in gesprek over opvallende 

vastgoedtransacties in openbare notariële aktes. De notarissen verlenen echter geen 

inzage in hun financiële administratie en hun transactiedossiers.  

Tot slot is genoemd dat DNB afhankelijk is van het toezicht door en de samenwer-

king met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, omdat de zetel van de 

                                                
3  Op Sint Eustatius en Saba zijn geen notarissen en advocaten gevestigd. 
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vergunde kredietinstellingen op de BES-eilanden in bijna alle gevallen in Curaçao en 

Sint Maarten zijn gevestigd. 

 

Ten aanzien van het beleidsinstrumentarium gaven experts in de interviews en de 

expertmeeting aan dat het de aanbeveling verdient het aantal typen dienstverleners 

in de Wwft BES uit te breiden. Zo zou de Wwft BES bijvoorbeeld ook moeten kunnen 

gelden voor aannemers, projectontwikkelaars en de bouwmaterialenhandel, zodat 

toezichthouder BTW ook op hen toezicht kan houden. Dit kan helpen meer grip te 

krijgen op risico’s die verbonden zijn aan de vastgoedsector, die geconstateerd zijn 

voor Bonaire. Wat betreft het beleidsinstrumentarium is ook aangegeven dat een 

beleidsinstrument zoals de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur (Wet Bibob) in Europees Nederland momenteel ontbreekt op de 

BES-eilanden. Met dit instrument kan de integriteit van houders en/of aanvragers 

van vergunningen en subsidies worden getoetst. Met name op Bonaire kan dit nuttig 

zijn, meer specifiek als toets richting (buitenlandse) ondernemers/investeerders op 

de Bonairiaanse vastgoedmarkt. 

Tot slot 

Deze NRA heeft inzicht geboden in de witwasrisico’s met volgens experts de groot-

ste potentiële impact in Caribisch Nederland en – in algemene zin – in de weerbaar-

heid van het beleidsinstrumentarium gericht op de bestrijding van witwassen. De 

gehanteerde onderzoeksmethodiek voor deze NRA heeft, net als de Europees-

Nederlandse NRA’s, een kwalitatief karakter waarbij de oordelen en inschattingen 

van experts, met name vertegenwoordigers van toezichthouders, opsporingsdien-

sten en andere handhavers, leidend zijn geweest. Dit laatste komt door de beperkte 

beschikbaarheid en geschiktheid van data over witwassen en terrorismefinanciering 

op de BES-eilanden. 

 

Voor een volgende NRA voor de BES-eilanden zou gestreefd moeten worden de 

onderzoeksmethodiek meer datagericht te maken. Dit zou de afhankelijkheid van  

de mogelijk (deels) subjectieve expertinschattingen verminderen en de daaraan 

verbonden risico’s verkleinen. Een belangrijke kanttekening die hierbij gemaakt 

moet worden, is dat kwantitatieve data over de prevalentie en potentiële impact  

van witwasrisico’s op de BES-eilanden momenteel nog ontbreken. Om hiervoor te 

compenseren zijn in het Caribisch gebied naast de interviews met de opsporings-  

en andere handhavingsinstanties interviews afgenomen met vertegenwoordigers 

van meldingsplichtige dienstverleners. Bij een volgende NRA BES is het wenselijk  

dit aantal interviews te verhogen, met name interviews met (meldingsplichtige) 

dienstverleners die betrokken zijn bij de Bonairiaanse vastgoedmarkt: makelaars, 

projectontwikkelaars en aannemers. Ook zou een expertmeeting bij een volgende 

NRA BES niet in Europees Nederland maar in Caribisch Nederland kunnen plaats-

vinden, zodat ook opsporingsdiensten en andere handhavers kunnen deelnemen. 
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