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Voorwoord

Bewustzijn
bewogen,
bewogen
bewustzijn,
beperken
`banqueroute'.
`Banqueroute. Risico-analyse van financiele diensten door criminele
organisaties' is de titel van de onderhavige publicatie waarin de resultaten zijn
beschreven van het onderzoek naar:
— het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiele
diensten van financiele dienstverleners;
— het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken dan de cliensten die
faciliterende dienstverleners verlenen ten behoeve van het verkrijgen van een
financiele dienst van vorenstaande dienstverleners;
— de getroffen maatregelen om het misbruik tegen te gaan, het beoordelen van
de effectiviteit van deze maatregelen alsmede het voorstellen van mogelijke
aanvullende maatregelen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en maakt deel
uit van het meerjarig onderzoeksthema `Georganiseerde Criminaliteit' van het
WODC.
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben de onderzoekers 24
dienstengroepen in de financiele dienstverlening onderscheiden, zijn
doelrisico's, vormrisico's en procesrisico's onderkend en zijn mogelijke interne
en externe maatregelen benoemd. De kracht van het geheel zijn de verbanden
ertussen en dat is wat de lezer van de resultaten mag verwachten: de schoonheid
van dit rapport schuilt in het detail.
Graag zeg ik dank aan de leden van de begeleidingscommissie de heren mr.
A.L. Speijers, dr. M.P. Tummers, mr. J. Lely, mr. Th.B. Timmermans en drs.
M.J.E. Leidekker voor hun inbreng bij de uitvoering van het onderzoek `Risicoanalyse van misbruik van finannciele diensten door een criminele organisatie'.
Daarbij is de inspirerende wijze waarop de leden van de begeleidingscommissie
gedurende het onderzoek reflecteerden op de voorstellen en de ideeen van de
onderzoekers een belangrijke voorwaarde geweest voor het welslagen. Ook
bewaren de onderzoekers goede herinneringen aan de lcritische betrokkenheid
van de leden van de begeleidingscommissie bij de totstandkoming van de

eindrapportage. Natuurlijk zijn het de auteurs die verantwoordelijk zijn voor de
gehele inhoud van deze publicatie.
Voorts wil ik op deze plaats een woord van dank uitspreken aan de deskundigen
die hebben deelgenomen aan de paneldiscussies en wier open houding de
discussie over misbruik van financiele diensten nadrukkelijk heeft verdiept.
Ook is een speciaal woord van dank op zijn plaats voor mr. I. Blok, F.J. Erkens
RA en mr. J.A.M.M. Francissen, die ieder op geheel eigen wijze de
onderzoekers gedurende het project een spiegel hebben voorgehouden.
De lezer tot slot wens ik een bewogen bewustzijn na afloop van de tocht door
feiten en beelden over de onderscheiden dienstengroepen in de financiele
dienstverlening, de risico's en de mogelijke maatregelen.
Prof. dr. Caren A. van Egten RA
partner Ernst & Young Consulting
hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging Vrije Universiteit Amsterdam

Leeswijzer

Onderhavige rapportage is het resultaat van het onderzoek gericht op het
beantwoorden van de in paragraaf 1.2 vermelde onderzoeksvragen van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrurn van het Ministerie van
Justitie. Teneinde de lezer de gelegenheid te bieden optimaal gebruik te lcurmen
maken van de rapportage en zich de inhoud daarvan op doelmatige en
doeltreffende wijze eigen te kunnen maken, is deze leeswijzer geschreven.
In hoofdstuk 1 worden de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek
beschreven. Tevens zijn in dit hoofdstuk de uitgangspunten ten behoeve van het
onderzoek geformuleerd. In hoofdstuk 2 wordt het onderwerp van onderzoek in
een maatschappelijk kader geplaatst, waarna in hoofdstuk 3 de voor dit
onderzoek ontwikkelde risico-indeling wordt geIntroduceerd. In de
hoofdstukken 4 tot en met 8 zijn op hoofdlijnen de bevindingen naar aanleiding
van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 4 zijn daartoe de onderkende
financiele diensten als invalshoek gekozen; in de hoofdstukken 5 tot en met 7
zijn de bevindingen beschreven vanuit de onderkende doelrisico's, waarna in
hoofdstuk 8 de rol van de faciliterende dienstverleners nader wordt beschouwd.
De bevindingen vormen de weerslag van de in de bijlagen I tot en met VII
opgenomen analyse, waarin de risico's en maatregelen met betreldcing tot de
individuele financiele diensten en dienstengroepen meer in detail zijn
uitgewerkt. Voor een goed begrip van de materie wordt dan ook aanbevolen
kennis te nemen van de inhoud van genoemde bijlagen alvorens de
hoofdstuldcen 4 tot en met 8 te bestuderen. Belangrijk is derhalve te
onderkennen dat de bijlagen integraal onderdeel uitmalcen van de rapportage.
Slechts ten behoeve van de leesbaarheid is deze tekst in de bijlagen opgenomen.
De bevindingen op hoofdlijnen volgens de hoofdstuldcen 4 tot en met 8 zijn
ontleend aan de gedetailleerde bevindingen, zoals deze in bijlage I schematisch
zijn weergegeven. Betreffende gedetailleerde bevindingen zijn gebaseerd op:
— de in bijlage II opgenomen beschrijvingen van de risico's met betrekking tot
de dienstengroepen, daarbij uitgaande van de in bijlage V vermelde
categorisering van financiele diensten en de in Wage VI opgestelde
procesdecomposities die tot doel hebben de aan de dienstengroepen ten
.grondslag liggende processen bloot te leggen;
— de bestaande maatregelen ter afdeklcing van de risico's (bijlage III);
— de maatregelen ten behoeve van de faciliterende dienstverleners (bijlage IV).

In bijlage VII treft u een overzicht aan van de onderkende financiele diensten,
waarbij een verwijzing is opgenomen. Betreffende verwijzing heeft tot doel een
individuele financiale dienst te kunnen plaatsen in de in bijlage V opgenomen
dienstengroepen. Daamaast bestaat de mogelijkheid om ter zalce van nieuwe,
thans nog niet bestaande, financiele diensten aansluiting te zoeken bij een reeds
bestaande financiale dienst teneinde aldus via de op die dienst betrekking
hebbende dienstengroep(en) de risico's en maatregelen te kunnen onderkennen.
De methode van onderzoek is beschreven in bijlage VIII. Tot slot treft u in
bylage IX en bijlage X respectievelijk een literatuuroverzicht alsmede een
overzicht van gehanteerde begrippen en afkortingen aan.
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Verantwoording

1.1

Aanleiding onderzoek

De directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
van het Ministerie van Justitie wordt geadviseerd door de Adviescommissie
Onderzoek Georganiseerde Criminaliteit over de uitwerking van het
onderzoeksthema Georganiseerde Criminaliteit in concrete wetenschappelijke
onderzoeksonderwerpen. 'Megale financiele dienstverlening' is een van de
onderwerpen die op basis van het advies van deze commissie in het
onderzoeksprogramma van Justitie zijn opgenomen. Dit onderwerp wordt in een
tweetal onderzoeken uitgewerkt, zijnde `Risico-analyse illegale financiele
dienstverlening door legale organisaties' en `Zicht op het underground banking
systeem in Nederland'. Onderhavig rapport is het resultaat van eerstgenoemd
onderzoek.
1.2

Doelstelling van het onderzoek

De werlctitel van het onderzoek luidt `Risico-analyse illegale financiele
dienstverlening door legale organisaties'. Binnen het kader van deze werlctitel
heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum verzocht de
navolgende vragen te beantwoorden:
1. wat zijn de risico's van het faciliteren van criminele organisaties door legale
financiele instellingen, adviseurs en tussenpersonen?
2. welke maatregelen zijn door de overheid en het bedrijfsleven getroffen om
deze risico's tegen te gaan?
3. voor welke risico's zijn (nog) geen afdoende maatregelen getroffen?
4. kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen, en zo ja, welke?
Het vorenstaande in aanmerking nemend is de doelstelling van het onderzoek
als volgt geformuleerd:
Het in kaart brengen van:
• het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiele
diensten van financiele dienstverleners;
• het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de diensten die
faciliterende dienstverleners verlenen ten behoeve van het verkrijgen van een
financiele dienst van vorenstaande dienstverleners;
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• de getroffen maatregelen om het misbruik tegen te gaan, het beoordelen van
de effectiviteit van deze maatregelen alsmede het voorstellen van mogelijke
aanvullende maatregelen.

1.3

Onderzoelcs- en begripsafbakening

1.3.1

Finaneiele dienst
Voor het onderzoek is een heldere onderzoeks- en begripsafbakening een
belangrijk vereiste. De kern van de onderzoeksdoelstelling wordt gevormd door
het begrip 'financiele dienst'. In het kader van onderhavig onderzoek wordt
hieronder verstaan:
Een financiele dienst is een vorm van dienstverlening van een aanbieder in
Nederland die uiteindelijk resulteert in een waardestroom van of naar een
afnemer, welke waardestroom niet bestaat uit een omzetting van geld naar
goederen dan wel vice versa.

Binnen het onderzoek heeft een inventarisatie en categorisering plaatsgevonden
van financiale diensten (zie bijlagen VII en V). Voor een nadere concretisering
wordt hier kortheidshalve naar verwezen.
Als betrolckenen bij het proces van een financiale dienst kunnen de aanbieders,
de afnemers en de faciliterende dienstverleners worden genoemd. In de
navolgende subparagrafen wordt nader op deze partijen ingegaan.
1.3.2

Financiale dienstverleners
Bij dit onderzoek is uitgegaan van de volgende definitie van aanbieders van
financiele diensten:
De aanbieders van financiele diensten zijn de legale, formele en nietformele jinanciele dienstverleners die het leveren van financiele diensten
beroeps- of bedriffsmatig tot hun hoofdtaak hebben.

De formele financiele dienstverleners staan onder toezicht van De
Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Toezicht Effectenverkeer (Sit) of de
Verzekeringskamer (VK). De niet-formele financiele dienstverleners staan niet
onder toezicht van genoemde instellingen. Daarbij moet in het bijzonder
gedacht worden aan creditcardmaatschappijen en financieringsmaatschappijen.
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Casino's zijn strilct genomen geen financiele dienstverleners. Enkele door
casino's aangeboden diensten (zoals het in bewaring nemen van speelwinsten)
vallen echter wel onder de bepalingen van op het tegengaan van vvitwassen
gerichte wetgeving (Wet MOT en Wif). Om deze reden zijn de casino's voor dit
onderzoek tot de niet-formele financiele dienstverleners gerekend.
Zoals voortvloeit uit de definiering van de financiele dienstverlener, vallen de
risico's van misbruik van de financiele diensten van organisaties die het
verlenen van financiele diensten niet tot hun hoofdtaak hebben buiten het
onderzoek. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de risico's die voortvloeien uit de
mogelijlcheid contant geld op te nemen bij supermarkten dan wel deposito's aan
te houden bij veilingen, buiten beschouwing blijven.
Uitsluitend de financiele diensten zoals aangeboden door legale financiele
dienstververleners vallen binnen het kader van het onderzoek. De financiele
diensten zoals aangeboden door illegale financiele dienstverleners worden niet
meegenomen. In het verlengde hiervan wordt tevens geabstraheerd van het
bewust verlenen van financiele diensten door dienstverleners aan criminele
organisaties; in dergelijke gevallen kan namelijk gesproken worden van
organisatiecriminaliteit. Slechts voor zover op individueel niveau binnen een
legale financiele dienstverlener bewust diensten worden verleend aan criminele
organisaties, maakt dit onderdeel uit van het onderhavige onderzoek.
1.3.3

Criminele organisatie
In het kader van dit onderzoek wordt de volgende definitie van een criminele
organisatie gehanteerd:
Een criminele organisatie, zijnde de afnemer van de financiele dienst, is
een samenwerkingsverband van personen dat primair gericht is op het
illegaal gewin, het systematisch plegen van misdaden met ernstige
gevolgen voor de samenleving en dat in staat is deze misdaden op
betrekkelijk effectieve wijze af te schermen, in het bijzonder door de
bereidheid te tonen filsiek geweld te gebruiken of personen door middel
van corruptie uit te schakelen.
Hiertoe is aangesloten bij de benadering volgens de Enqueteconunissie
opsporingsmethoden.
Onderkend dient te worden dat de verschijningsvorm van een criminele
organisatie, zijnde de vvijze waarop deze naar buiten treedt, zeer divers kan zijn.
Zo kan de criminele organisatie onder meer in contact komen met de
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buitenwereld als individu, als groep, in diverse ftuicties dan wel via
verschillende rechtsvormen.
1.3.4

Faciliterende dienstverlener
Voor het begrip faciliterende dienstverlener is de volgende omschrijving
gehanteerd:
De faciliterende dienstverlener verricht activiteiten ter zalce van de
totstandkoming van financiele diensten tussen de financiele dienstverlener
en de afnemer

De faciliterende dienstverlener levert derhalve geen zelfstandige financiele
dienst, maar treedt daarbij in een ondersteunende rol op.
1.3.5

Overige opmerkingen
Tot slot dienen in het kader van de onderzoeks- en begripsafbakening nog de
navolgende opmerkingen te worden gemaakt:
De activiteiten van money-transferlcantoren worden behandeld in het onderzoek
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum gericht op het
systeem van underground banking. Deze activiteiten maken derhalve geen
onderdeel uit van onderhavig onderzoek.
Opgemerkt zij dat het onderzoek zich ook ten aanzien van de faciliterende
dienstverlener richt op de geleverde diensten en niet op de faciliterende
dienstverlener zelf, temeer daar deze in het verleden reeds als zodanig
onderwerp van onderzoek was.'
Organisatiecrirninaliteit kan worden omsclueven als het plegen van misdrijven
door leden van een op zich legate organisatie in het kader van de uitoefening
van hun reguliere taken. Het is zeer de vraag of het mogelijk is vast te stellen of
financiele diensten bewust zijn verstrelct ten behoeve van de legate activiteiten
van een organisatie of worden aangewend voor organisatiecriminaliteit. In het
kader van het onderzoek wordt organisatiecriminaliteit dan ook buiten
beschouwing gelaten, tenzij bij een legate organisatie separate behoefte bestaat

I Zie bijvoorbeeld "De strijd tegen het witwassen van geld en de fraudemelding in Europa:
wetgeving en gedragscodes voor de vrije beroepen", Rechtsvergelijkende studie, verricht in
opdracht van het Ministerie van Justitie door het T.M.C. Asser lnstituut (1995).
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aan financiele diensten ten behoeve van criminele activiteiten naast de
financiele diensten die ten behoeve van de reguliere taken worden verleend.
Het onderzoek richt zich op het misbruik dat criminele organisaties kunnen
malcen van financiele diensten. De aard hiervan brengt met zich mee dat
eveneens gesproken kan worden van het gebruik dat criminele organisaties
kunnen maken van financiele diensten. limners, gebruik door criminele
organisaties impliceert misbruik.
1.4

Onderzoeksopzet

Voor een overzicht van de onderzoeksopzet en de daarbij gehanteerde
onderzoeksinstriunenten wordt verwezen naar bijlage VIII.

7

2

Financiele dienstverlening en criminele organisaties
Front running, georganiseerde criminaliteit, witwassen, handel met voorkennis,
BTW-carrousels, verzilveren opties en coderekeningen zijn alledaagse
begrippen geworden, die de afgelopen jaren met een grote regelmaat de koppen
van de vaderlandse pers hebben gehaald. Los van de bedragen die hierbij
genoemd worden, spreekt de betrokkenheid van functionarissen van
gerenommeerde instellingen zeer tot de verbeelding van de burger en
ondermijnt dit het vertrouwen in de financiele sector in belangrijke mate 2 .
De bezorgdheid van de regering met betrelcking tot de verstrekkende gevolgen
van fraude en andere vormen van criminaliteit in de financiele wereld is door de
minister van Financien, mede namens de bewindslieden van Justitie,
Economische Zaken en Sociale Zaken, op 19 december 1997 verwoord in de
nota `Integriteit financiele sector'. 3 Ter onderbouwing van het belang om de
integriteit te bevorderen verwijst men naar de problemen die zich de afgelopen
jaren in de financiele sectoren hebben voorgedaan en naar de huidige
dynamische ontwiklcelingen van de internationale financiele marlcten. Een
toename van de mogelijkheden om de integriteit van het financiele stelsel en de
daarin opererende Nederlandse banken aan te tasten kan een onwenselijke
beinvloeding van de Nederlandse economie tot gevolg hebben. Dit dient
voorkomen te worden door de betrokken toezichthouders en opsporings- en
vervolgingsinstanties te voorzien van meer slaglcracht, deskundigheid en
capaciteit, alsmede door de samenwerking en coordinatie tussen deze betrokken
partijen te verbeteren. Dit geldt zeker indien we met een half oog lcijken naar de
ontwikkelingen in de ogenschijnlijk verre toekomst op het gebied van E-cash,
internet banlcieren en de euro.
De talrijke rapportages over de financiele omvang van de verschillende vormen
van criminaliteit wereldwijd reppen over bedragen van vele honderden
miljarden dollars op jaarbasis. De aantrekkingskracht en betrolckenheid van
bijvoorbeeld belastingparadijzen bij het faciliteren, herbergen en doorsluizen
van alleen al fracties van deze bedragen hebben niet alleen een ongewenste
impact op de veelal zwakke locale economieen van deze belastingparadijzen,
maar hebben ook een corrumperende werking op de betrokken financiele
instellingen. De aanbevelingen van gezaghebbende instanties als de Financial
Action Task Force on money laundering (hierna kortweg: FATF) kunnen juist
voor deze belastingparadijzen moeilijk neembare hordes vormen en bij
Gewezen wordt op onderzoeken naar het mogelijk misbruik van de effectenbeurs, zoals dat
naar voren komt in het Clickfondsonderzoek, het onderzoek bij Nusse Brink Commissionairs en
het HCS-onderzoek.
3 TK, vergaderjaar 1997-1998, 25.830, nr.1
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daadkrachtige navolging op termijn leiden tot een kwakkelend bestaan aan de
zijlijn van het economische speelveld. Slechts wereldwijde, uniforme invoer
van adequate maatregelen om de financiele consequenties van criminaliteit te
onderkennen en tegen te gaan, zal verschuiving naar de zwakste schakel
voorkomen: de landen met gebrekkige wetgeving terzake en inefficiente
toezichthouders en opsporings- en vervolgingsinstanties. 4
De rol van ontwikkelde landen als draaischijven in het internationale
betalingsverkeer kan in dit verband niet onbesproken blijven. Geregeld klinkt
het verwijt dat landen als Zwitserland en Luxemburg optreden als intermediair
bij het doorsluizen van zwart geld. Van belang is echter het onderscheid te
onderkennen tussen stromen die het gevolg zijn van pogingen de fiscale claim
op deze gelden te ontduiken en stromen die verband houden met criminele
activiteiten. Fiscale faciliteiten kunnen leiden tot omvangrijke intemationale
geldstromen waarbinnen stromen met een criminele achtergrond in zijn
algemeenheid zeer moeilijk te onderscheiden zijn van strilct uit fiscale
overwegingen geinitieerde geldstromen. De beschikbaarheid van een uiterst
efficient betalingssysteem, hoogopgeleide dienstverleners en een uitgebreid
intemationaal netwerk met correspondentbanken, allemaal aanwezig in een
sociaal stabiel klimaat, maakt dat het girale criminele geld zijn weg kan vinden,
veelal via het niet-ingezetenen circuit van de genoemde landen. Gelet op het felt
dat deze geldstromen voor het faciliterende land monetair en fiscaal niet van
invloed zijn alsmede door het ontbreken van de koppeling tussen geld- en
onderliggende goederenstromen, hebben de overheid en de financiele
instellingen onvoldoende inzicht in de aard en samenstelling van deze
geldstromen; voorts ontbreekt het financiele instellingen aan een belang
hiertegen op te treden. Het maken van intemationale afspraken over het
beschffiven, kwalificeren en kwantificeren van deze omvangrijke geldstromen
tussen met name de niet-ingezetenen circuits van landen en het vaststellen en
verklaren van geconstateerde afwifidngen komen het noodzakelijke inzicht in
belangrijke mate ten goede s . De angst bestaat dat met de komst van de euro de
mist diklcer wordt, aangezien de bestaande relatie tussen de plaats van de
gronddelicten en de valuta's in belangrijke mate verloren gaat, de integratie van
het contante, criminele geld met ingang van I januari 2002 overal in Europa kan
plaatsvinden en de besluitvorming over de taken, verantwoordelijkheden an
bevoegdheden van een Europese politiedienst nog plaats moet vinden. Dit ligt

Tanzi, V., Money Laundering and the International Financial System, International
Monetary Fund, Washington 1996.
5 Enquetecornmissie opsporingsmethoden, Inzake opsporing, Deelonderzoek III,
Georganiseerde criminaliteit en witwassen, Den Haag, 1996, pag. 136.
4
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des te meer voor de hand indien de toenemende complexiteit van de
witwasconstructies in ogenschouw wordt genomen 6.
Het is een illusie te veronderstellen dat slechts kruimeldieven en frauderende
wizz kids zich meester hebben gemaakt van de miljarden dollars die jaarlijks
wereldwijd met fraude en andere vormen van criminaliteit worden verdiend en
het veelvoud ervan dat jaarlijks in de vorm van investeringen moet worden
beheerd. Integendeel, grote wereldwijd opererende criminele organisaties zijn
hierbij betrokken. 7 Als we dichter bij huis kijken naar de aard en omvang van
criminele organisaties dan biedt de eindrapportage van de Enquetecommissie
opsporingsmethoden een verhelderend beeld. 8 De commissie komt tot de
conclusie dat "de georganiseerde criminaliteit in Nederland een ernstig
probleem vomit dat lcrachtige bestrijding verdient". De opmerking van de
commissie dat "aanmerkelijk meer aandacht geschonken moet worden aan
vormen van financieel-economische criminaliteit, die voor de economische en
sociale orde zeer schadelijk kunnen zijn" kan in dit kader niet onvermeld
blijven. De commissie bevestigt ook de veel verkondigde stelling dat de
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit niet alleen een zaak is van politie
en justitie, maar dat ook bestuurlijke en beleidsmatige maatregelen genomen
moeten worden om de innesteling van criminele groepen in kwetsbare delen van
de samenleving tegen te gaan. 9
Dit leidt vervolgens tot de vraag in hoeverre de afgekondigde wet- en
regelgeving van de laatste jaren om de verschillende vormen van criminaliteit te
onderkennen en tegen te gaan, tot het beoogde resultant hebben geleid. In grote
lijnen kan worden geconcludeerd dat de verplichtingen voortvloeiend uit
belangrijke wet- en regelgeving als de Wet MOT, de Wif, de Wet inzake de
wisselkantoren, de Modelcode ter voorkoming van misbruik van
voorwetenschap en de helingbepalingen, niet alleen een gewenste
bewustwording van de aard van de problematiek bij betrokkenen teweeg hebben
gebracht, maar ook hebben geleid tot een geografische verschuiving van de
Financial Action Task Force on money laundering, 1998-1999 Report on Money
Laundering Typologies, 10 February 1999.
7 Volgens een rapport van het Europese Parlement uit 1994 over de omvang van de zware,
georganiseerde criminaliteit tellen de acht grootste criminele organisaties ter wereld bij elkaar al
meer dan 500.000 leden. Staatscourant 30, 11-2-1994: Betere coordinatie strafrecht vereist bij
bestrijding georganiseerde misdaad.
8 Inzake opsporing, 1996.
9 In 1992 verscheen de nota 'De georganiseerde criminaliteit in Nederland: dreigingsbeeld en
plan van aanpak' (Bijl. Handelingen 11 1992/1993, 22 838, nrs. 1-8). Hieraan was voorafgegaan
de `Notitie inzake de bestrijding van de zware/georganiseerde criminaliteit in het Randstedelijk
gebied van Nederland', van de korpschefs van de toenmalige korpsen Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam en de directeur van de CRI (Den Haag, 11 maart 1991). Hierin werd onder meer
gepleit voor de zogenaamde multidisciplinaire aanpak, een nauwere betroldcenheid van het
bestuur alsmede een meer bestuurlijke benadering van het probleem.
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gebracht, maar ook hebben geleid tot een geografische verschuiving van de
problematiek en het opzetten van ingewiklcelder constructies.' Geografische
verschuiving, omdat veel illegale valutatransacties en plaatsing van crimineel
geld in het girale circuit na de implementatie van de Wet MOT en de Wif over
de grens zijn gaan plaatsvinden en geraffineerdere constructies, omdat voor het
opzetten van constructies vaker gebruik wordt gemaakt van de kennis van hoger
opgeleide dienstverleners. 11
De belangrijkste winst om de criminaliteit tegen te gaan en de integriteit van het
financiele stelsel te behouden zal ook in de toekomst gevonden moeten worden
in het verhogen van de bewustwording en het intemationaal opwerpen van
uniforme, effectieve drempels. De eerste bijdrage van Nederland om
uniformiteit op het terrein van wetgeving te bereiken, betreft de zelfstandige
strafbaarheid van witwassen.'

Verwezen wordt naar de vertrouwelijke rapportage aan de minister van Justine in het kader
van het Caribische project van de divisie Centrale Recherche Inforrnatie en de in noot 5
gememoreerde rapportage van de FATF.
" In de paneldiscussies is door vertegenwoordigers van banken bevestigd dat in de jaren
tachtig het probleem van het witwassen voor de financiele instellingen met name in de
plaatsingsfase zat. In de jaren negentiger is het probleem door de komst van specifieke wet- en
regelgeving verschoven naar de versluierings- en integratiefasen.
12 Een voorstel van de minister van Justine tot zelfstandige strafbaarstelling van witwassen is
voorbereid en zal naar verwachting in het najaar bij het parlement wordeil ingediend.
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3

De risico's

3.1

Inleiding

Uit vorenstaande blijkt het belang van een analyse van het faciliteren van
criminele organisaties door financiele dienstverleners. Financiele diensten
worden echter door diverse aanbieders verleend en in veel verschillende
vormen. Een analyse van de risico's van misbruik van deze dienstverlening door
criminele organisaties dreigt dan ook snel te ontaarden in ofwel een zeer
generieke benadering, ofwel een detailanalyse die geen ruimte biedt voor
conclusies in algemene zin.
Om dit dilemma het hoofd te bieden, is in het kader van dit onderzoek gekozen
voor een categorisering van de diverse risico's. De daarbij (met het oog op de te
beantwoorden onderzoeksvragen) onderscheiden risicotypen zijn
achtereenvolgens:
— doelrisico's;
— vormrisico's;
— procesrisico's.
3.2

Het doelrisico

Het doelrisico kan worden gedefinieerd als het risico dat een financiele
instelling faciliterend optreedt voor een criminele organisatie als gevolg van een
bij die organisatie levende behoefte.
Een criminele organisatie kan een drietal doelen voor ogen hebben bij het
afnemen van een dienst van een financiele instelling, te weten:
— het vergaren van criminele inkomsten door het opzettelijk benadelen van de
financiele instelling (hierna kortweg: benadeling);
— het misbruiken van de financiele dienst ten behoeve van het witwassen van
criminele gelden (hierna kortweg: vvitwassen);
— het financieren van criminele of legale activiteiten (hierna te noemen: overig
gebruik).
Voor een definitie van witwassen wordt aangesloten bij de Richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen d.d. 10 juni 1991, het Verdrag van
Wenen (VN 20 december 1988) en het Verdrag van Straatsburg (Raad van
Europa, 8 november 1990):
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— de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn
verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke
activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te
verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrolcken, te helpen
ontkomen aan de wettelijke gevolgen van zijn daden.
— het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding, verplaatsing, rechten op of eigendom van voorwerpen,
wetende dat deze verworven zijn nit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit.
— de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende op het
tijdstip van verkrijging dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele
activiteit of uit deeineming aan een dergelijke activiteit.
— deelneming aan, medeplichtigheid tot, poging tot, hulp aan, aanzetten tot,
vergemaldcelijken van of het geven van mad met het oog op het begaan van
de in voorgaande punten bedoelde daden.
3.3

Het vormrisico
Vormrisico is het risico dat een financiele instelling faciliterend optreedt voor
een criminele organisatie als gevolg van het hanteren van een methode ter
misbruiking van de financiele instelling in den van de fasen van het financiele
proces.
Het vormrisico bestaat aldus uit de vorm waarin het misbruik van de financiele
dienstverlening wordt gegoten. Het gaat hierbij om de vraag welke methode
wordt gehanteerd om het doel (witwassen dan wel gelden verwerven) te
realiseren. De wijze waarop de benadeling of het witwassen vormgegeven
wordt, kan zeer divers zijn. Afhankelijk van het doel dat de criminele
organisatie voor ogen heeft, zal de keuze gemaakt worden voor den of meer
diensten.
Het vormrisico kan nader onderverdeeld worden in:
— informatierisico: het risico dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig
is;
— deskundigheidsrisico: het risico dat de criminele organisatie de beschikking
heeft over specifieke deskundigheid van de zwaldce en sterke elementen in de
processen binnen de financiele instellingen;
— identiteitsrisico: het risico dat men de werkelijke identiteit tracht te
verhullen;
— documentrisico: het risico dat valse of vervalste documenten worden
aangeboden;
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— stromanrisico: het risico dat gebruik wordt gemaakt van andere personen bij
de afname van financiele diensten, daarmee de identiteit van de feitelijk
beschikkingsbevoegden afschermend;
— medewerkerrisico: het risico dat een employee van een financiele
dienstverlener bewust diensten verleent aan een criminele organisatie;
— facilitatorrisico: het risico dat gebruik wordt gemaakt van de diensten van.
faciliterende dienstverleners;
— tijdsrisico: het risico dat door verloop van tijd de door de financiele instelling
beoogde/getroffen maatregelen niet worden opgevolgd;
— versluieringsrisico: het risico dat de criminele organisatie, bijvoorbeeld door
het veelvuldig herhalen van transacties, de illegale herkomst van gelden
tracht te verhullen;
— integratierisico: het risico dat de criminele organisatie transacties tracht te
fingeren teneinde daarmee criminele gelden een schijnbaar legale herkomst
te geven.
3.4

Het procesrisico
Het procesrisico kan worden gedefinieerd als het risico dat een financiele
instelling faciliterend optreedt voor een criminele organisatie als gevolg van
onvoldoende interne beheersing van de (financiele) processen, waardoor
misbruik niet of niet tijdig wordt gesignaleerd.
Het procesrisico kan worden onderscheiden in een werkingsrisico enerzijds en
een imagorisico anderzijds. Van een werkingsrisico is sprake indien door het
niet of niet adequaat uitvoeren van in de processen opgenomen maatregelen
additionele risico's ontstaan. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien een
rekeninghouder die voorheen uitsluitend gebruik maakte van de
betalingsverkeerdiensten nu een krediet aanvraagt. Het risico bestaat dat de
toetsingsprocedure voor deze rekeninghouder minder `streng' wordt uitgevoerd
dan voor een nieuwe client: men kent de client immers al als een `betrouwbare
rekeninghouder'.
Bij de beschrijving van de doelrisico's werd reeds aangegeven dat het gebruik
van financiele diensten door criminele organisaties niet steeds zal zijn gericht
op benadeling van de financiele dienstverlener of het witwassen van gelden. Als
een financiele instelling diensten verleent aan een criminele organisatie voor dit
zogenoemde overig gebruik, kan bekendwording hiervan afbreuk doen aan de
reputatie van de instelling. Een dergelijk risico wordt voor dit onderzoek
omschreven als een imagorisico.
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3.5

Risico-analyse
De in bovenstaande besclueven risico-classificatie is als basis gehanteerd bij de
uitvoering van de risico-analyse zoals beschreven in bijlage II Risico-analyse en
systematisch weergegeven in bijlage I Risicomatrix. Bij de weergave van de
belangrijkste bevindingen van deze risico-analyse in de navolgende
hoofdstuldcen wordt dezelfde terminologie gehanteerd.
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4

Risico-analyse per dienstengroep

4.1

Inleiding

In de risicomatrix (opgenomen in bijlage I) zijn de bevindingen van de
uitgevoerde risico-analyse, zoals beschreven in bijlage II, schematisch
weergegeven. Daarbij is voor elk risico een inschatting gemaakt van de mate
waarin criminele organisaties van de onderkende vorm gebruik trachten te
maken. Tevens is de effectiviteit van de reeds geimplementeerde exteme en
interne maatregelen beoordeeld. In onderstaande worden de als hoog
ingeschatte risico's waartegen slechts maatregelen met een lage of gemiddelde
effectiviteit zijn genomen, nader beschreven. Daarbij zijn de betreffende risico's
weergegeven in een tabel wellce een extract vormt van de risicomatrix uit
bijlage I. 13
•
Voor de uitvoering van de risico-analyse zijn financiele diensten, op grond van
overeenkomsten in procesverloop, ondergebracht in 24 dienstengroepen. Deze
categorisering van financiele diensten is opgenomen in bijlage V. In dit
hoofdstuk worden de bevindingen van de risico-analyse per onderkende
dienstengroep weergegeven. In de hoofdstuldcen 5 tot en met 7 worden de
bevindingen op een hoger niveau weergegeven en gepresenteerd per doelrisico
(benadeling, witwassen en overig gebruik).
Voor in dit hoofdstuk niet expliciet genoemde dienstengroepen zijn geen hoge
risico's onderkend waartegen slechts maatregelen met een lage of gemiddelde
effectiviteit zijn gdmplementeerd. Deze zijn wel vermeld in de in bijlage I
opgenomen risicomatrix.
4.2

Formele financiele dienstverleners (dienstengroepen 1 tot en met 18)

Rekeningbeheer (dienstengroep 01)
Risico-omschrijving
Verhulling van herkomst van
gelden door opening van diverse
rekeningen en herhaalde
overboeking van gelden

Vormrisico
ldentiteit

D Maatregelen extern
W Wif

Maatregelen intern
AO/IC: identiteitscontrole
EVA (optioneel)

13 In de derde kolom van de in dit hoofdstuk weergegeven tabellen, aangeduid met de letter D
(doelrisico), wordt aangegeven of het onderkende risico betreldcing heeft op benadeling (B) dan
wel witwassen (W). Voor een nadere uitleg bij de opzet van de matrix verwijzen wij naar bijlage
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Risico-omschrijving

Vormrisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Verhulling van berkomst van
gclden door opening van diverse
rekeningen en herhaalde
overboeking van gelden
Verhulling van herkomst van
gelden door opening van diverse
rekeningen en herhaalde
overboeking van gelden

Document

W

Wif

AO/IC: documentcontrole
VIS (optional)

Versluiering

W

Wif

AO/IC: monitoring
rekeninggebruik

Bij de dienstengroep Rekeningbeheer doen de belangrijkste risico's zich vooral
voor op het gebied van het witwassen. Daarbij is, zoals uit de label blijkt, de
verhulling van de herkomst van gelden steeds de doelstelling. Teneinde de
geconstateerde identiteits- en documentrisico's effectiever te kunnen bestrijden,
kan worden overwogen om het gebruik van VIS bij de controle van
identiteitsdocumenten verplicht te stellen. Ook verdient het aanbeveling te
streven naar een uitbreiding van EVA, bijvoorbeeld door integratie met het EVR
zoals dat bij de verzekeraars in gebruik is. Het monitoren van het
rekeninggebruik binnen een instelling lijkt een goede eerste aanzet om het
versluieringsrisico tegen te gaan. De effectiviteit hiervan is echter beperkt
zolang niet de mogelijkheid bestaat om tevens na te gam over welke rekeningen
een client bij andere instellingen beschikt.

Chartaal betalingsverkeer (dienstengroep 02)
Risico-omschrijving

Vormrisico

D

Maalregelen extent

Maatregelen intern

Opnemen van gelden van een
rekening waarvoor men niet
gerechtigd is
Fingeren bedrijvigheid door
rondpompen van geld teneinde
daar krediet op te verkrijgen en
dit vavolgens niet teruebetalen

Identiteit

B

Wif voor opnames >

AO/IC:
identiteitscontrole.
EVA (optioneel)

Ckskundigheid

B

Verhulling van herkomst van
gelden door stoning op
gccodeerde mkening

Identiteit

W

Fingeren bedrijvigheid door
rondpompen van geld teneinde
vavolgens zonder argvaan op it
wekken criminal kasgeld le
kunnen storten
Verhulling van herkomst van
gelden door herhaalde stoning
van contante gelden

Integrant

W

Wet MOT

AO/IC: monitoring
rekeninggebruik

Versluiering

W

Wif voor stortingen >
1 25.000 (mag ook
samengesteld)
Wet MOT

Intemationaliscring

Versluiering

W

AO/IC: monitoring
rekeninggebruik, bijv.
Syfact, herkenning
ongebruikelijke
transacties
AO/IC: monitoring
rekeninggebruik, bijv.
Syfact, herkenning
ongebruikelijke
transacties

1 25.000
Caen

AO/1C: monitoring
rekeninggebruik

Wif voor stortingen >

AO/IC: procedures
gebruik coderekeningen

/ 25.000
Wet MOT

Wif voor stoningen >

1 25.000 (mag ook
samengesteld)
Wet MOT
Internationale bepalingen
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Bij het Chartaal betalingsverkeer doen zich zowel bij benadeling als bij
witwassen identiteitsrisico's voor. Hiervoor kunnen dezelfde maatregelen
worden geImplementeerd als beschreven bij de dienstengroep Rekeningbeheer.
Verder valt op dat het fingeren van bedrijvigheid voor criminele organisaties een
belangrijke doelstelling is, teneinde benadeling dan wel witwassen te kunnen
effectueren. In dat kader is het van groot belang voldoende kermis op te bouwen
over de activiteiten van de client, waarbij monitoring van het rekeninggebruik
een belangrijke eerste stap vormt. Voorts is van groot belang dat voortdurend
aandacht besteed wordt aan opleiding en motivatie van medewerkers (met name
bij de balie) teneinde de signalering en melding van ongebruikelijke transacties
op niveau te houden.

Giraal betalingsverkeer (dienstengroep 03)
Risico-omschrijving

Vormrisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Overboeking gelden naar eigen
rekening door gebruilanaking
valse gegevensdragers (OLO's,

Document

B

Geen

AO/IC:
handtekeningcontrole
Beveiliging

Versluiering

W

Wet MOT

Versluiering

W Wet MOT

AO/IC: monitoring
tussenrekeningen

Verhulling van herkomst van
gelden door herhaalde
overboeking van gelden

Versluiering

W Wet MOT

AO/IC: monitoring
rekeninggebruilc, bijv.
Syfact, herkenning
ongebruikelijke

Aanzetten tot onvolledige
advisering in SWIFT teneinde
herlcomst en bestemming te

Medewerker

W Geen

Screening medewerkers

Versluiering

W Wet MOT
Internationale
bepalingen?

AO/IC: monitoring
rekeninggebruilc, bijv.
Syfact, herkenning
ongebruikelijke
transacties

diskettes etc.)

Verhulling van herkomst van
gelden door overboeking van en

gegevensdragers

AO/IC: procedures
gebruik coderekeningen

naar gecodeerde rekening

Doorbreking audit trail door
bewust foutieve betaalopdracht
waardoor betaling op
tussenrekening bank terechtkomt.

transacties

verhullen

Intemationalisering

Het risico van benadeling doet zich bij het Giraal betalingsverkeer vooral voor
in de vorm van het gebruik van valse gegevensdragers. Volgens het panel van
deskundigen ging het daarbij veelal om OLO's, momenteel wordt vooral
gefraudeerd met betaaldiskettes. Verwacht mag worden dat het documentrisico
zal gaan verschuiven in de richting van betaalopdrachten via datacommunicatie
(telebanlcing, interne°. Verder hebben de risico's bij het giraal betalingsverkeer
vooral betreklcing op witwassen, waarbij wordt getracht de herkomst van gelden
te verhullen. Teneinde dit tegen te gaan zijn verschillende maatregelen
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denkbaar, zoals een verbod op coderekeningen of het verplicht stomeren van
bedragen die op een tussenrekening terechtkomen.
In de pralctijk is gebleken dat criminele organisaties trachten medewerlcing te
verkrijgen van personeel bij de financiale dienstverlener, zoals het aanzetten tot
onvolledige advisering in SWIFT." De betrouwbaarheid van het personeel is
daarom van bijzonder belang. Het N tali dan ook te overwegen te onderzoeken of
financiale dienstverIeners voldoende mogelijkheden hebben om een effectieve
screening van (potentiate) nieuwe medewerkers uit te voeren.
Door de toenemende intemationalisering is het bijzonder lastig grip te lcrijgen
op girale geldstromen. De introductie van een intemationaal settlement-systeem
kan daarbij een belangrijke stap voorwaarts zijn. In dat licht bezien valt te
overwegen om in intemationaal verband het TARGET-systeem l 5 uit te breiden
en geschikt te maken voor verwerking van (kleinere) transacties van
particulieren.

Pfisselbedriff (dienstengroep 04)
Risico-omschriivina
Verhulling van herkomst van
geldcn door herhaald wisselen van
contante gelden
Verhulling van identiteit bij
wisselen van gelden door opgave
valse identiteit

Vormrisico
Versluiering

D Maatregelen extern
W Wif voor >125000
Wet MOT

Identiteit

W

Wif voor >/25.000
Wet MOT

Maatregelen intern
AOAC:, herkcnning
ongebruikelnke
tninsacties
AOAC: procedures
gebniik coderekeningen
EVA (optioneel)

Ook bij het wisselbedrijf kan worden geconstateerd dat de grote risico's
betrekking hebben op witwassen. Om het identiteitsrisico tegen te gaan, kan
weer worden gedacht aan het verplicht gebruik van VIS en EVA, maar ook aan
verlaging van de grens die in de Wif voor wisseltransacties wordt gehanteerd.
Net als voor het chartaal betalingsverkeer is aandacht voor de herkenning van
ongebruikelijke transacties door de baliemedewerkers van belang.

14
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Zie hiervoor bijlage II, dienstengroep 3, Giraal betalingsverkeer.
!dem.
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Documentair krediet*(dienstengroep 05)
Risico-omschrijving

Vormrisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Voorkoming verhaal op vermogen
bij niet terugbetalen van bank
door documenteren van
waardeloze zekerheden met valse
documenten

Document

B

UCDC: Unified Customs
of Documentary Credits

AO/IC: implementatie
UCDC

Creeren van schijnbaar legale
herkomst van gelden door
fingeren van
(goederen)transacties

Integratie

W

UCDC: Unified Customs
of Documentary Credits

AO/IC: implementatie
UCDC

Misbruik ten aanzien van de dienstengroep documentair krediet kan zich vooral
voordoen in de vorm van een documentrisico (gericht op benadeling) en een
integratierisico (ter afronding van een witwastraject). Traditioneel ligt het accent
bij de controle ten aanzien van documentair krediet bij de volledigheid van de
documenten. Gelet op de geconstateerde risico's verdient het aanbeveling meer
aandacht te besteden aan de echtheid van de documenten en de echtheid van de
transacties waarop de documenten betrekking hebben.

Hypothecaire leningen (dienstengroep 06)
Risico-omschrijving

Vorrnrisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Voorkoming verhaal op vermogen
bij niet betalen van
hypotheektermijnen door opgave
onjuiste informatie

Informatie

B

Geen

AO/IC: ken-de-klantprocedure

Voorkoming verhaal op vermogen
bij niet betalen van
hypotheektennijnen door
inschakeling stroman

Stroman

B

Geen

Geen

Medewerker aanzetten tot Medewerker B Geen AO/IC: fiatteringsnormen
fiatteren van kredietvoorstel
Verhaal op waardeloos onderpand Facilitator B Beroepsregels taxateur AO/IC: beoordelen taxatie
bij niet betalen van
hypotheektermijnen door
taxateur veel te hoge taxatie te
laten afgeven
Fingeren waardesprong
onroerende zaak door
verstrekking onjuiste informatie
over onderpand

Informatie

W

Geen

AO/IC: ken-de-klantprocedure

Fingeren waardesprong Facilitator W Beroepsregels taxateur AO/IC: beoordelen taxatie
onroerende zaak door
onderbouwing taxateur te
bewegen tot lage taxatie voor
onderbouwing verwervingsprijs

Bij de dienstengroep hypothecaire leningen doen zich zowel ten aanzien van
benadeling als ten aanzien van witwassen grote risico's voor. Bijzonder daarbij
is dat verschillende faciliterende dienstverleners in het proces een belangrijke
rol spelen (notaris, makelaar). De hieniit voortvloeiende facilitatorrisico's

—20

kunnen met verschillende maatregelen worden beperlct. Te denken valt onder
meer aan het instellen van een meldplicht voor ongebruikelijke transacties, het
selecteren van de facilitator door de financiele dienstverlener in plaats van door
de client of het signaleren van facilitators die diensten verrichten buiten hun als
normaal te beschouwen werkgebied.
Overig zakelijk lcrediet (dienstengroep 07)
, Vormrisico
Risico-omschrijving
Medewerker
Medewerker aanzetten tot
Batmen van lcredietvoorstel
Document
Voorkoming verhaal op vermogen
door op basis van valet
document= waardeloze
(buitenlandse) zekerheden te
stall=
Facilitator
Voorkoming verhaal op vermogen
door stellen van waardeloze
zekerheden op basis van
rapponages accountant of
taxateur

D
B

Montronelen extent
Geen

Maatregelen intern
AO/IC: fiatteringsnormen

B

AO-richtlijn DNB

AO/IC: beoordeling
zekerheden

B

Beroepsregels accountant
Beroepsregels taxateur

AO/1C: =modeling
zekerheden

De grote risico's ten aanzien van de dienstengroep overig zakelijk krediet
betreffen benadeling van de financiele dienstverlener. Ook hier is een
belangrijke rol weggelegd voor de faciliterende dienstverlener: zowel de
accountant als de taxateur kunnen een rol spelen bij de beoordeling van de
waarde van gestelde zekerheden. Teneinde het in de tabel genoemde
facilitatorrisico te beperken, kunnen maatregelen worden genomen zoals
voorgesteld bij de dienstengroep Hypothecaire leningen.
Overig particulier krediet (dienstengroep 08)
Risico-omschrnving
Medewerker aanzenen tot
Batter= van kredietvoorstel

Vormrisico
Medewerker

D
B

Maatregelen extern
Gecn

Maatregelen intern
A0fIC: fianeringsnormen

Bij de dienstengroep Overig particulier lcrediet is slechts het medewerkerrisico
als een hoog risico onderkend. Een risico overigens, dat zich bij alle vormen
van kredietverlening voordoet. Voor een effectieve bestrijding van dit risico
verdient het aanbeveling mogelijkheden te onderzoeken voor verbetering van de
screening van nieuwe medewerkers.
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Garanties en borgtochten (dienstengroep 09)
Risico-omschrijving

Vormrisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Verkrijging garantie voor door
criminele organisatie
gecontroleerde vennootschap door
opgave onjuiste informatie

lnformatie

W

Wet MOT

AO/IC: juistheidscontrole

Verkrijging garantie voor door
criminele organisatie
gecontroleerde vennootschap door
stellen van met valse documenten
onderbouwde zekerheden

Document

W

Geen

AO/IC: echtheidscontrole

Verlcrijging garantie voor door
criminele organisatie
geeontroleerde vennootschap door
ontbreken onderzoek naar
gestelde zekerheden

Versluiering

W

Wet MOT

AO/IC: onderzoek
zekerheden

Overheveling crimineel vermogen
door gecontroleerde vennootschap
niet aan schijnbaar legate
vennootschap te laten betalen en
zo gestelde garantie tot uitbetaling
te laten komen

Integratie

W

Geen

Geen

De als hoog gekwalificeerde risico's ten aanzien van de dienstengroep Garanties
en borgtochten hebben alle betrelcking op witwassen. Hierbij spelen de gestelde
zekerheden een grote rol. Een diepgaand onderzoek naar deze zekerheden, ook
als deze zich in het buitenland bevinden, is dan ook van groot belang.

Vermogensbeheer (dienstengroep 10)
Risico-omschrijving

Vorrnrisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Medewerker aanzetten tot
fingeren van transacties zodat
crimineel geld kan worden
ingebracht om vervolgens als
vermogenswinst te worden
uitgekeerd.

Medewerker

W

Geen

AO/IC: screening
medewerkers

•

Bij de dienstengroep Vermogensbeheer is alleen een op witwassen gericht
medewerkerrisico als hoog gekwalificeerd. De `doelgroep' voor criminele
organisaties zijn daarbij niet de medewerkers met fiatteringsbevoegdheid (zoals
het geval is bij lcredietverlening), maar vooral de medewerkers die in staat zijn
om transacties of vermogenswinsten te fingeren. Naast de reeds genoemde
verbetering van screeningsmogelijkheden, kan ook periodieke functieroulatie
bijdragen aan beheersing van dit risico.
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Trustbedriff (dienstengroep II)
Risico-omschrfiving

Vormrisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Verhulling beneficial owner van
rechtspersoon waarvoor
trustactiviteiten worden
uitgevoerd door oppve onjuiste

Informatie

W

Geen

A01IC: acceptatienormen

Identiteit

W

Gem n

AO/IC: identiteitscontrole

Stroman

W (hen

A0/IC: acceptatienormen

Versluiering

W

AO/IC: acceptatienormen

informatie
Verbulling beneficial owner van
rechtspersoon waarvoor
trustactiviteiten worden
uitgevoerd door opgave valse

identiteit
Verhulling beneficial owner van
rechtspersoon waarvoor
trustactiviteiten worden
uitgevoerd door oppvc onjuiste

informatic
Opwekken van schijn van
legaliteit van rechtspersoon
waarvoor trustactiviteiten wordcn
uitgevoerd door vcrbulling
beneficial owner

Geen

De risico's bij het Trustbedrijf hebben uitsluitend betreklcing op het witwassen.
Doelstelling is steeds de verhulling van de beneficial owner van de
rechtspersoon waarvoor de trustactiviteiten worden verricht. Teneinde hier
effectief tegen op te kunnen treden, kan worden overwogen trustactiviteiten
onder toezicht te stellen en onder het regime van de Wif te brengen.

Valuta- en renteproducten (dienstengroep 12)
Maatregelen extern

Maatregelen intern

Risico-omscluijving

Vormrisico

D

Verbulling illegale herkomst van
gelden door omzetting in andere

Versluiering

W Geen

AO/IC: monitoring
transacties

Integratie

W

AO/IC: monitoring
transacties

valuta en overbrugging van tijd
Finger= van opbrcngsten met
valuta- en rentetransacties

Geen

Ook voor de dienstengroep Valuta- en renteproducten hebben de grote risico's
uitsluitend betrekking op witwassen. Mogelijkheden voor bestrijding liggen hier
op het verplicht koppelen van de handel aan een effectenrekening. Ook de
invoering van een identificatieplicht kan worden overwogen.

Overige bancaire diensten (dienstengroep 13)
Risico-omschrijving
Verbulling illegal° herkomst van
gelden door overbrugging van tijd
, door huur safeloket

Vomnisico

D

Maatregelen extern

Maatregelen intern

Versluiering

W

Wet MOT
Wif

Gecn
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Bij de Overige bancaire diensten vormt vooralsnog alleen de verhuur van een
safeloket een groot risico. Daarmee kan in een witwastraject overbrugging van
tijd plaatsvinden teneinde de criminele herkomst van gelden te verhullen. Er
zijn vooralsnog geen mogelijkheden tot verhoging van de effectiviteit van de
reeds gdmplementeerde externe maatregelen (identificatieplicht en melding van
ongebruikelijke transacties).
Effectenhandel (dienstengroep 15)
Risico-omschrijving
Medewerker aanzetten tot
meewerken aan zeer gunstige
transacties waarna effecten tegen
reguliere prijs worden
doorverkocht
Verhulling van herkomst en
uiteindelijke bestemming van
gelden door herhaling van
effectentransacties
Creeren van schijnbaar legale
herkomst van gelden door winsten
of effectentransacties toe te
rekenen aan schijnbaar legale
vennootschap en verliezen aan
vennootschap met illegale
financieringsbron

Vormrisico
Medewerker

D
B

Maatregelen intern
Geen

Maatregelen extern
AO/IC: screening
medewerkers

Versluiering

W Wet MOT indien >
f 25.000

AO/IC: monitoring
transacties

Integratie

W Wet MOT indien >
1 25.000

AO/IC: monitoring
transacties

Bij Effectenhandel bestaat een op benadeling gericht medewerkerrisico. Evenals
bij de dienstengroep Valuta- en renteproducten richt de criminele organisatie
zich niet op medewerkers met fiatteringsbevoegdheid mar op medewerkers die
transacties kunnen initieren. Reeds meermalen is aangegeven dat screening van
medewerkers een belangrijke preventieve maatregel is. Tegen de als hoog
gekwalificeerde witwasrisico's kunnen als aanvullende maatregelen dezelfde
maatregelen worden overwogen als voor de dienstengroep Valuta- en
renteproducten: koppeling van de handel aan een effectenrekening en invoering
van identiteitscontroles.
4.3

Niet-formele financiele dienstverleners (dienstengroepen 19 tot en met 24)

Bij de niet-formele financiele dienstverleners zijn geen additionele hoge risico's
onderkend. De risico's die zich bier voordoen, zijn in beginsel dezelfde als voor
de formele financiele dienstverleners. Deze worden in dit kader dan ook niet
separaat behandeld.
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4.4

Risico-analyse per doelrisico

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van de risico-analyse per dienstengroep
gepresenteerd. De onderkende risico's vloeien voort uit de inrichting van de
processen volgens welke de dienstverlening plaatsvindt. Met de aldus
gepresenteerde bevindingen kunnen echter geen (meer algemene) conclusies
worden getrolcken ten aanzien van de risico's van facilitering van criminele
organisaties door financiele dienstverleners. Teneinde dit mogelijk te maken,
worden in de drie navolgende hoofdstuldcen de bevindingen beschouwd per
doelrisico (benadeling, witwassen en overig misbruik).
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5

Benadeling

5.1

Inleiding
Zoals aangegeven wordt met benadeling gedoeld op het vergaren van criminele
inkomsten door het opzettelijk benadelen van een financiele instelling.
Daaronder wordt mede begrepen de benadeling van te goeder trouw zijnde
clienten met de financiele dienstverlener als intermediair.
Benadeling is primair het probleem van de financiele dienstverlener. In uiterste
gevallen kan benadeling echter leiden tot serieuze aantasting van de financiele
instelling en eventueel de ontwrichting van het financiele systeem. Daannee
wordt benadeling duidelijk een maatschappelijk probleem.

5.2

Resultaten risico-analyse
Hierna worden de meest opvallende resultaten van de risico-analyse
weergegeven. De volledige analyse is opgenomen in bijlage VI.

5.2.1

Bankbedrijf
Benadeling wordt door de dienstverleners als een groot risico gezien. Uit de
risicomatrix blijkt dat dit zich vooral kan voordoen bij het betalingsverkeer en
het lcredietbedrijf.
Voor het betalingsverkeer gaat het daarbij veelal om identiteits- en
documentrisico's tijdens de inflame van gelden, de betalingsopdracht en de
authenticiteitscontrole (zie casus OLO-fraude).
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Casus OLO-fraude
Een medewerker van een criminele organisatie heeft gesolliciteerd naar een functie op de
afdeling buitenlands betalingsverkeer van een bank. Het is de bedoeling dat hij gaat zorgen voor
het fiatteren en uitvoeren van het overboeken van gelden van bankrekeningen van grote
ondememingen naar rekeningen van door de criminele organisatie opgerichte buitenlandse
vennootschappen. Andere leden van de criminele organisatie breken bij de te benadelen
ondememingen in en stelen enkele blanco overschrijvingsformulieren en andere relevante
gegevens. Deze optisch leesbare overschrijvingskaarten (OLO's) worden ingevuld met de
bankgegevens van door de organisatie opgerichte vennootschappen en worden vervolgens
ingestuurd naar de bank. Het nu bij de bank werlczame lid van de criminele organisatie zorgt
voor de overboeking van grote bedragen: na ontvangst op de buitenlandse bankrekeningen
wordt het geld in allerijI door andere leden contain opgenomen of doorgeboekt naar andere
buitenlandse bankrekeningen.

Bij documentaire lcredietverlening doet zich bij de flattering een aanzienlijk
documentrisico voor, met niet-betaling van de bank als benadeling.
Benadelingsrisico's gelden ook voor het Icredietbedrijf. Hierbij doen zich vooral
document- en medewerkerrisico's voor. Voor hypothecaire leningen (en in
mindere mate ook voor overig zakelijk Icrediet) geldt daarenboven nog dat de
betrokkenheid van faciliterende dienstverleners noodzakelijk is. Deze vormen
eveneens een risico (zie casus Hypotheekfraude).

Casus Hypotheektraude
Een criminele organisatie investeert op grow schaal in onroerende zaken, waarbij zij misbruik
maalct van de diensten van een notaris, een makelaar en een hypotheekbemiddelaar. De
kantompanden en woonhuizen worden op naam gesteld van een verscheidenheid aan natuurlijke
personen en rechtspersonen die opgeven de onroerende zaak voor eigen gebruik te verwerven.
De natuurlijke personen hebben veelal een uitkering. In werkelijkheid worden de panden door
de grote woningschaarste ondenterhuurd aan niets vermoedende studenten en kleine
ondememers. Door stelselmatig bij de aanvraag van de hypotheek valse werkgeversverklaringen
of jaarstuldcen te overteggen en de panden voor een veel te hoge waarde te taxeren, wordt meet
geld van de hypotheekverstrekker ontvangen dan de werkelijke waarde rechtvaardigt en voor de
aanschaf van het pand noodzakelijk is. Dit surplus wordt gebruikt voor de verwerving van
andere kantoorpanden en woonhuizen, waardoor op onrechtmatige wijze een omvangrijke
stroom van veelal zwarte huurinkomsten wordt gecreeerd.

In paneldiscussies met deskundigen 16 is als probleem gesignaleerd dat de
inteme betroklcenheid in de vorm van infiltratie van criminele organisaties
Zie bijlage VIII Methode van Onderzoek, waarin het gebruik van paneldiscussies is
beschreven.
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binnen financiele dienstverleners in toenemende mate voorkomt. Criminele
organisaties ' sturen' in dit kader leden die in dienst treden bij de financiele
dienstverlener en die de tijd nemen om lcritische functies te kunnen bekleden.
Daarbij gaat het vooral om functies waaraan fiatteringsbevoegdheden zijn
verbonden. Als voorbeeld hiervan kan de fiuictie van accountmanager worden
genoemd. Het mogelijk misbruik maken van zijn verregaande bevoegdheden
leidt tot een zwaldce schakel in de financiele dienstverlening. Het probleem van
de interne betrokkenheid neemt nog grotere vormen aan, gezien de huidige
tendens in toenemende mate gebruik te malcen van tijdelijke arbeidskrachten.
Uit nadere analyse van de gesignaleerde documentrisico's bij het
betalingsverkeer, is gebleken dat deze zich vooral voordoen bij de
authenticiteitscontrole. Dit geldt voor de in de casus beschreven OLO-fraude,
maar bijvoorbeeld ook voor fraude met betaaldiskettes, waarbij de
controletotalen worden aangepast en de begeleidende opdrachtbrieven worden
vervalst. Op grond van deze constatering mag naar onze mening worden
verwacht dat ook bij nieuwe vormen van betalingsverkeer (te denken valt aan
verzending van betaalopdrachten via dataconununicatie of bankieren via
internet) de authenticiteitscontrole de meest kwetsbare schalcel zal blijken.
Preventieve maatregelen dienen derhalve vooral op deze fase in het proces van
financiele dienstverlening te worden gericht.
5.2.2

Effectenbedrijf
Interne betrokkenheid blijkt ook een belangrijke voorwaarde voor benadeling
binnen het effectenbedrijf. Daarbij gaat het vooral om het meewerken aan voor
de client zeer gunstige effectentransacties. Door de aangekochte effecten
vervolgens tegen marIctconforme prijzen door te verkopen, wordt een
transactiewinst gerealiseerd.
Omdat veelal spralce is van grote aantallen transacties, kunnen ook reeds bij
geringe afwijlcingen van de marktprijzen aanzienlijke winsten worden
gerealiseerd. Het risico van detectie is daarbij zeer laag, temeer omdat
weliswaar dient te worden vastgelegd op welk moment de order wordt geplaatst,
maar achteraf veelal niet meer kan worden achterhaald welke exacte koers op
dat moment voor de betreffende effecten van toepassing was.

5.2.3

V erzekeringsbedrijf
De benadelingsrisico's van het verzekeringsbedrijf zijn alle verbonden aan het
verkrijgen van een onterechte verzekeringsuitkering. Zowel vanuit de matrix als
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vanuit de praktijk worden deze risico's als gering beschouwd, althans voor
zover dit misbruik door criminele organisaties betreft.

5.2.4

Niet-fomiele dienstverleners
De benadelingsrisico's voor de niet-formele financiele dienstverleners wijken
niet of nauwelijks af van die voor de formele financidle dienstverleners op
grond van de overeenkomst in procesgang bij de verlening van financiele
diensten.

5.3

Maatregelen en aanbevelingen
In de inleiding is opgemerkt dat benadeling primair een probleem van de
financiele dienstverlener is. Dit houdt in dat maatregelen ter voorkoming van
benadeling gezocht dienen te worden op het gebied van adrninistratieve
organisatie en inteme controle. Het gaat hierbij niet alleen om verbetering van
deze aspecten, maar tevens om het zorgdragen voor een juiste en volledige
uitvoering van reeds geimplementeerde maatregelen. Zo luiden de voorschriften
dat bij iedere geldopname de handtekening dient te worden geverifieerd. In de
praktijk blijft dit echter veelvuldig achterwege.
In bovenstaande werd geconstateerd dat zich bij benadeling geregeld
documentrisico's voordoen. Deze kunnen eerst effectief worden bestreden
indien de financiele dienstverlener kan beschikken over instrumenten om op
eenvoudige wijze de echtheid van ter identificatie of anderszins aangeboden
documenten te toetsen. In dat kader verdient het aanbeveling de uitbreiding van
VIS onverminderd voortgang te doen vinden.
Door de gesignaleerde toegenomen betrokkenheid van interne medewerkers in
het algemeen en de toename van de inzet van tijdelijke arbeidslcrachten in het
bijzonder, neemt het belang van een goede screening van nieuwe medewerkers
toe. De mogelijkheden die financiele dienstverleners hebben om een effectieve
pre-employment screening uit te voeren, zijn echter zeer beperkt. Initiatieven
van de financiele sector om hierin zelf te voorzien (te denken valt aan EVA voor
het bankbedrijf en het EVR voor het verzekeringsbedrijO kunnen daarbij slechts
voor een marginate verbetering zorgen. De plannen voor eventuele wijziging
van (onderzoek ten behoeve van) de afgifte van een verklaring omtrent het
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gedrag zullen daarbij echter een stap voorwaarts zijn. I7 Daarnaast achten de
financidle dienstverleners het van belang dat door de overheid aanvullende
informatievoorziening wordt verstrekt, met name op het gebied van de
integriteit van potentidle medewerkers voor financidle functies.

17 Door de Stichting Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is recentelijk een project
opgezet dat tot doel heeft beter hanteerbare regels 'en procedures te ontwildcelen inzake de
uitwisseling van inforrnatie tussen politic en justitie enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds.
Daarbij vormt het onderzoeken van de integriteit van (rechts-)personen een van de belangrijkste
op te lossen lcnelpunten.
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6

Witwassen

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het doelrisico witwassen, welk begrip
nader is beschreven in paragraaf 3.2. Veel witwasoperaties voldoen aan de
navolgende vier kenmerken: 18
1. het eigendom en de herkomst van het criminele vermogen moet worden
verborgen;
2. de vorm van het vermogen moet worden veranderd;
3. het spoor dat de witwasoperatie nalaat, moet zoveel mogelijk worden
uitgewist;
4. de witwasser moet er voor zorgen dat hij zijn geld niet kvvijtraakt.
Een vijfde kenmerk betreft het aanbrengen van een schijnbare legitimiteit van
het beschikbaar hebben van het criminele vermogen in den van de andere vier
kenmerken.
Uitgaande van deze kenmerken kunnen in elke witwasoperatie de volgende
fasen worden onderscheiden:
a. storting (placement);
b. versluiering (layering);
c. integratie (integration).
De eerste fase, het plaatsen van het contante, criminele geld in het girale circuit,
is de meest precaire fase, I9 waarop ook de meeste indicatoren van de Wet MOT
zijn toegesneden. Tot deze fase worden ook de omwisseling van het criminele
geld in andere valuta, diamanten of waardepapieren aan toonder gerekend. In
toenemende mate vindt de storting in andere landen plaats, enerzijds om de
fysieke afstand tussen de locatie van de gronddelicten en de plaats van de
inbreng van het contante geld te vergroten en anderzijds om maatregelen uit
hoofde van anti-witwaswetgeving te ontlopen.
Als het besmette geld eenmaal in het bancaire circuit is ingebracht, wordt
getracht juridische barrieres op te bouwen door tussenschakeling van in andere
landen gevestigde rechtspersonen, faciliterende dienstverleners en
18 Zie onder andere M.S. Groenhuisen en D. van der Landen, Financiele instellingen en de
strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (NIBE-Bankjuridische reeks nr 25,

1995).
In de literatuur wordt dit vaak het choke point genoemd.
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trustmaatschappijen. Gedurende dit proces wordt de schijnbare legitimiteit voor
het bezit van het criminele geld gecreeerd, zodat uiteindelijk de integratie van
het ogenschijnlijk legate geld in het economische leven kan plaatsvinden.
De noodzaalc om crimineel geld wit te wassen hangt in belangrijke mate samen
met de locaties waar verantwoording over het bezit van het geld afgelegd moet
worden. Nu in veel westerse landen, mede naar aanleiding van de FATFaanbevelingen, het voorhanden hebben van grote hoeveelheden contant geld
geassocieerd wordt met criminele activiteiten, is een verplaatsing te verwachten
en ook waameembaar naar landen met zwaldce economieen en met een sterke
behoefte aan buitenlands kapitaal voor de financiering van investeringen in de
economiew. In veel niet-westerse landen, zoals Marokko, Pakistan en
Colombia, is door het ontbreken van adequate wetgeving, de noodzaak minder
groot dan wet ontbreekt in zijn geheel om bezit van vermogen te kunnen
verantwoorden in de richting van overheidsinstanties. 21
Het legitimeren kan op diverse wijzen worden vormgegeven:
1. het voorwenden van vermogensstijging;
2. het overdragen van vermogen;
3. het creeren van inkomsten. 22
Het meest opvallende aan witwassen is de relatieve eenvoud waarmee het kan
plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld door een reisbureau een rekening bij de bank
worden aangegaan, waarmee vrijwel ongelimiteerd gelden worden overgernaakt
naar specifieke bestenuningen in het buitenland.
Voor een goed begrip van de omvang van de witwasproblematiek zij opgemerkt
dat er geen een-op-oen relatie bestaat tussen de opbrengsten van criminele
activiteiten en de omvang van de witwaspraktijken. Opbrengsten worden tot een
bepaalde hoogte direct geconsumeerd en voor een ander deel aangewend ter
financiering van nieuwe criminele activiteiten. De resterende gelden worden
witgewassen. In de eerste levensjaren van een criminele organisatie zullen de
aanloopkosten, de aanIcopen van criminele goederen en/of diensten en de
primaire levensbehoeften van de leden het belangrijkste deel van de uitgaven
vormen. Ten gevolge van de hoge winstmarges ontstaat bij een toenemende

Zie noot 4.
Uit verschillende Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken naar Turkse criminele
organisaties blijkt dat door de criminelen het verdiende criminele geld in het thuisland Turkije
worth gelnvesteerd in hotels, restaurants en casino's.
22 Enquetecornmissie Opsporingsmethoden, Inzake opsporing, Deelonderzoek Ill,
Georganiseerde criminaliteit en witwassen, pag. 135 - 146, Den Haag, 1996, Sdu.
21

-

33

vraag in een omvangrijke afzetmarkt na verloop van tijd echter een omslagpunt,
waarbij het noodzalcelijk wordt de criminele gelden te gaan legaliseren. 23

6.2

Resultaten risico-analyse

6.2.1

Bankbedrijf

Gedurende het onderzoek hebben exteme deskundigen te kennen gegeven dat
het witwassen zich de laatste jaren grotendeels aan de waarrieming van de
banken aan het onttrekken is. Terwijl in de jaren tachtig nog sprake was van
clienten met sporttassen met contant geld, blijkt in de jaren negentig het
witwassen een ogenschijnlijk onzichtbaar giraal fenomeen te zijn geworden.
Enerzijds kan dit betekenen dat het de banken aan effectieve maatregelen
ontbreekt om indicatoren voor witwaspralctijken te onderkennen, anderzijds
dient te worden bedacht dat separaat onderzoek naar witwaspralctijken niet
voortvloeit uit de primaire processen.
Voor de effectiviteit van de Wet MOT, de Wif alsmede de monitorrol van de
financiele instellingen is het niet onverstandig de terugkoppeling op meldingen
van ongebruikelijke transacties van de kant van het MOT, politic en justitie naar
de banken te verbeteren. 24 Op basis van deze informatie lumen de financiele
instellingen hun herkenningssystemen voor het onderkennen van
witwasconstructies bijstellen. Dat voor het signaleren van risico's op basis van
indicatoren een belangrijke ondersteunende rol is weggelegd voor de
informatietechnologie zal duidelijk zijn. Uiteindelijk geven echter de
deskundigheid en de ervaring van de accountmanager bij de financiele instelling
de doorslag bij het beoordelen van de verschillende signalen en het intern
rapporteren van ongebruikelijke transacties van clienten.
De constatering dat het banken ontbreekt aan een goed inzicht is des te
opvallender, daar uit de risicomatrix blijkt dat witwasrisico's zich in vrijwel
elke dienstengroep van het bankbedrijf voordoen. Daarbij valt ook vast te
stellen dat de in bovenstaande genoemde fasen van het witwassen niet exclusief
gekoppeld zijn aan bepaalde dienstengroepen, maar steeds bij vrijwel alle
dienstengroepen voorkomen.

Criminele organisaties; de besturing en beheersing van criminele organisaties, F.J. Erkens,
afdeling Forensische Accountancy van divisie Centrale Recherche Informatie, Zoetermeer 1995.
24
Wij verwijzen naar onze opmerkingen dienaangaande op pag 35.
23
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Deze constatering behoeft weinig verbazing te wekken. De Wet MOT, die
bestrijding van het witwassen ten doel heeft, bevat duidelijk omschreven en
voor een ieder kenbare objectieve en subjectieve indicatoren. Teneinde melding
van transacties te voorkomen dienen criminele organisaties deze transacties op
zodanige (creatieve) wijze in te kleden dat deze door banken niet op grond van
de subjectieve indicatoren als ongebruikelijk worden herkend. 25 Daarbij worden
alle mogelijke bancaire diensten aangewend. Met name witwasconstructies
waarbij meerdere dienstengroepen tegelijkertijd dan wel opvolgend worden
toegepast, zijn door banken moeilijk te signaleren. Zeker in de gevallen dat
meerdere banken in het verhaal betrokken worden en slechts zicht hebben op
een deel van het gehele proces. 26
Met het witwassen van crimineel vermogen zijn grote bedragen gemoeid.
Volgens de deskundigen die aan de paneldiscussies hebben deelgenomen, is de
verwerkingscapaciteit van menig afzonderlijke witwasconstructie binnen de
context van het geponeerde verhaal beperkt. Mede ter spreiding van risico's
passen criminele organisaties meerdere constructies tegelijkertijd toe. In de
praktijk heeft dit geleid tot het hanteren van witwasconstructies op meerdere
markten, zoals de horeca, onroerend goed of reisbureaus.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de implementatie van nieuwe
maatregelen tegen het witwassen van gelden leidt tot displacement. Zo heeft de
invoering van de Wet MOT geleid tot een verschuiving waarbij contant geld
veelal in het buitenland wordt gestort om vervolgens giraal te worden
overgeboekt naar Nederland. Deze girale geldstromen zijn veel moeilijker te
herkennen als deel uitmakend van een witwastraject. Ook kan daarbij gebruik
worden gemaakt van andere methoden om gelden in Nederland te kunnen
aanwenden (zie casus Garanties).

Casus Garanties
De contante criminele inkomsten die een criminele organisatie met de handel in XTC heeft
verdiend, worden op een bankrekening van een Engelse rechtspersoon bij een grote
intemationale bank in Luxemburg gestort. Op basis van het opgebouwde saldo aan liquide
middelen worth door deze bank onder het mom van 'fiscale beweegredenen' ten schriftelijke
garantie afgegeven aan de bank van een Nederlandse dochtermaatschappij van de Engelse
rechtspersoon voor het verkrijgen van een hypotheek ter financiering van een kantoorpand. De
hypotheek wordt door de bank verstrekt voor 80% van de aankoopwaarde van het pand, terwijI
de resterende 20% wordt ingebracht middels een storting van aandelenlcapitaal.

Overigens gelden wel steeds de objectieve indicatoren. Transacties die de gestelde grenzen
te boven gaan, dienen altijd te worden gemeld.
26 Dit sluit aan op het gestelde in hoofdstuk 2.
25
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6.2.2

Effectenbedrijf
Het witwassen binnen het effectenbedrijf lijkt zich tot op heden te beperken tot
de effectenhandel; signalen over misbruik van emissies zijn niet bekend. De
belangrijkste onderzoeken op het gebied van misbruik van de handel in effecten
voor het witwassen van criminele gelden in de afgelopen jaren betreffen het
strafrechtelijke onderzoek naar Nusse Brink Commissionairs en het
Clickfondsonderzoek. De risico's bij de effectenhandel betreffen vooral
versluiering en integratie (zie casus Effectenhandel).

Casus Effectenhandel
De contante illegale inkomsten van een criminele organisatie worden op een banIcrekening van
een Engelse limited company in Belgie gestort, waarna overboeking naar een banlcrekening van
een trustmaatschappij op Jersey plaatsvindt. Een internationale effectenhandelaar wast de gelden
middels verschillende constructies voor de criminele organisatie wit. In de beginperiode heeft
hij de beleggingswinsten van de Engelse vennootschap ten gunste van de effectenrekening van
de !eider van de criminele organisatie geboekt. De verliezen komen ten laste van de Engelse
vennootschap. Op een later moment doet de effectenhandelaar middels valse aan- en
verkooporders voorkomen alsof hij daadwerkelijk op verschillende beurzen heeft gehandeld. In
werkelijkheid neemt hij het geld van de banlcrekening van de Engelse vennootschap op om dit
vervolgens onder de noemer van beleggingswinst ter beschikking van de leider van de
organisatie te stellen.

6.2.3

Verzekeringsbedrijf
Witwasrisico's binnen het verzekeringsbedrijf betreffen met name het realiseren
van een vermogensverschuiving middels koopsompolissen en de vervroegde
aflcoop van kapitaalverzekeringen. In beide gevallen doen de risico's zich in de
afwikkelingsfase voor, waarbij de kans op detectie aanmerkelijk vermindert
wanneer aflcoop pas na geruime tijd plaatsvindt.

6.2.4

Niet-formele dienstverleners
In aanvulling op bovenstaande dient gewezen te worden op het misbruik van
casinospelen voor het witwassen, waar zich met name mogelijkheden voor de
integratie van de contante, criminele gelden voordoen. Niet alleen in de
beginjaren van de Amerikaanse maffia is gebruik gemaakt van het fenomeen
casino's. In toenemende mate komen signalen via de pers naar buiten dat
criminele organisaties casino's in het Caribische gebied en andere toeristische
locaties aankopen om hun criminele inkomsten te vermengen met de legale
gokwinsten.
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Voorts zij opgemerkt dat door aanvraag van credit cards in het buitenland, in
Nederland voor consumptieve bestedingen over crimineel vermogen kan
worden beschikt.
Ten aanzien van de overige niet-formele dienstverleners, met name
financieringsmaatschappijen, doen zich ten opzichte van de formele
dienstverleners geen additionele risico's voor.
6.2.5

Overige
Tot slot wordt ten aanzien van witwassen het imagorisico voor financiele
instellingen ten gevolge van het misbruiken van de bancaire infrastructuur door
criminele organisaties als zeer wezenlijk beschouwd (zie casus Grand Café).

Casus Grand Cafe
Een criminele organisatie houdt zich op grote schaal bezig met de hand& in softdrugs. Voor het
winvassen van de gelden die met deze handel worden verworven, heeft de leiding van de
organisatie besloten tot het openen en exploiteren van een grand café. De contante opbrengsten
uit de drugshandel zullen bij de bank in sealbags worden afgestort onder de noemer van
dagopbrengsten van dit grand cafe. Teneinde de noodzakelijke koppeling met het verbruik van
drank te realiseren, wordt besloten een hoeveelheid bier bij een brouwerij in te kopen die qua
verkoopwaarde overeenkomt met de gestorte criminele geklen. Dit bier wordt na aflevering
direct in het riool geloosd. De accountmanager van de bank heeft het idee een succesvolle klant
te hebben en is dan oak bereid deze klant met raad en daad bij te staan.

6.3

Maatregelen en aanbevelingen
•

De implementatie van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van
witwassen noodzaalct criminele organisaties de voor het witwassen van
criminele gelden uitgevoerde transacties goed te motiveren. In dat kader is het
van belang dat door financiele dienstverleners nadrukkelijk aandacht wordt
besteed aan het ken-de-klant-principe ('know your customer') en dat de
dienstverlener ook kennis vergaart over diens bedrijfsactiviteiten ('know your
customer's business'). Dit teneinde in staat te zijn signalen voor het witwassen
van gelden reeds in een vroegtijdig stadium te kunnen onderkennen in plaats
van (zoals thans nog veelal het geval is) op het moment dat politic en justitie
beslag leggen op gelden van de client. Het vorenstaande kan onder meer worden
bereikt door nadere opleiding, bewustwording en motivering van de betrokicen
werlcnemers van de financiele dienstverlener.
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Werd ten aanzien van benadeling geconstateerd dat drulc wordt uitgeoefend op
medewerkers welke fiatteringsbevoegdheid hebben, voor het witwassen van
gelden kan worden vastgesteld dat deze drulc vooral gelegd wordt op
medewerkers die een waardesprong kunnen realiseren dan wel fingeren,
teneinde voor gelden een schijnbaar legale herkomst te kunnen creeren. Als
voorbeeld kan dienen het fingeren van transacties door een
vermogensbeheerder, waarbij de criminele organisatie contant geld kan
inbrengen, dat vervolgens als vermogenswinst wordt uitbetaald.
In bovenstaande werd geconstateerd dat een geografische verschuiving heeft
plaatsgevonden in de fase van de stoning van contant geld van Nederland naar
het buitenland. Criminele gelden komen clan ook vooral langs girale weg ons
land binnen. Analyse van deze geaggregeerde stromen kan bijdragen aan het
signaleren van criminele geldstromen. 27 Het verdient dan ook aanbeveling als
metamaatregel te introduceren het beschrijven, kwantificeren en kwalificeren
van internationale geld- en goederenstromen teneinde criminele geldstromen te
traceren.
Voor het plaatsen van orders bij een effectenhandelaar, kan een client gebruik
maken van de diensten van een orderremisier. Evenzo maken verzekeraars voor
de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst veelvuldig gebruik van
een assurantietussenpersoon. In dergelijke gevallen is sprake van een
verschuiving van controlemogelijkheden van de formele dienstverlener naar een
tussenpersoon. Voor het bestrijden en voorkomen van witwassen is periodieke
beoordeling van de tussenpersoon door de financiele dienstverlener dan ook
noodzakelijk.°
Voor de effectiviteit van de op bestrijding van witwassen gerichte Wet MOT is
een tweetal aspecten van belang. Enerzijds dient te worden gewaarborgd dat
financiele dienstverleners ongebruikelijke transacties (blijven) melden,
anderzijds dienen financiele dienstverleners voortdurend de administratieve
organisatie en de daarin begrepen maatregelen van interne controle aan te
passen teneinde ongebniikelijke transacties te voorkomen dan wel eerder/beter
te signaleren. Vanuit deze laatste overweging blijkt in de praktijk bij financiele
dienstverleners een duidelijke behoefte te bestaan aan tenigmeldingen door het
MOT van de bevindingen inzake aan deze instantie gemelde ongebruikelijke
transacties. Op basis van dergelijke terugmelding kunnen dan binnen de
organisatie van de financiele dienstverlener passende maatregelen worden
getroffen. 28
27 Volgens een van de bij de paneldiscussies aanwezige deskundigen beschikt De
Nederlandsche Bank beschilct over geaggregeerde inforrnatie, maar zijn bij het MOT tot op
heden echter geen meldingen van De Nederlandsche Bank ontvangen.
28 Zie ook pag. 31.
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De reeds meermalen genoemde displacement, veelal naar bet buitenland,
impliceert dat voor effectief voorkomen en bestrijden van witwassen,
afstemming van wet- en regelgeving in intemationaal verband gewenst is.

-

7

Overig misbruik

7.1

Inleiding
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Behalve het vergaren van inkomsten door middel van het opzettelijk benadelen
van financiele instellingen en het witwassen van crimineel verworven gelden is
er een restcategorie van misbruik van het financiele stelsel. Het betreft hier
veelal activiteiten die weliswaar niet direct nadelig zijn voor de financiele
instelling noch bedoeld zijn voor witwassen, maar die wel een risico vormen
voor de reputatie van financiele dienstverleners en de in het navolgende
hoofdstuk nog te behandelen faciliterende dienstverleners.
Ter illustratie is een tweetal casus opgenomen welke betreklcing hebben op
fiscale fraude respectievelijk het gebruik van voorwetenschap.

Casus BTW-carrousel
Een criminele organisatie heeft zich gespecialiseerd in de intemationale handel in software. De
voordelen van software zijn de hoge waarde en het relatief lage gewicht van het product.
Bovendien zegt de verpakking niets over de inhoud. Administratief wendt men met behulp van
valse inkoopfacturen de inkoop van nieuwe pakketten software voor en claimt de hierop
drukkende omzetbelasting. Op geexporteerde goederen rust geen omzetbelasting, zodat per
saldo periodiek ten onrechte geld van de fiscus wordt ontvangen. De bank heeft de indruk een
jong dynamisch en succesvol bedrijf in de boeken te hebben en levert deslcundigheid en het
pakket intemationaal elelctronisch bankieren voor de vele buitenlandse overboekingen.

Casus Handel met voorwetenschap
Enkele leden van een criminele organisatie onderhouden zeer nauwe contacten met
vooraanstaande functionarissen bij grote beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen en
multinationals. In ruil voor koersgevoelige informatie worden omvangrijke bedragen op
buitenlandse coderekeningen van deze functionarissen gestort. De criminele organisatie koopt
middels tussenkomst van meerdere binnen- en buitenlandse vennootschappen en verschillende
beurshandelaren aandelen en optics in de fondsen waarvan men over koersgevoelige inforrnatie
beschikt. De aldus verlcregen speculatiewinsten lcunnen vervolgens vrijelijk worden aangewend.
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7.2

Resultaten risico-analyse
Uit de risico-analyse is gebleken dat het imagorisico zich bij alle financiele

diensten voordoet. Wel kan worden opgemerkt dat dit risico zich bij nietformele dienstverleners in mindere mate voordoet, gezien het minder grote
maatschappelijk belang bij de instandhouding van de integriteit van de
financiele sector.

7.3

Maatregelen en aanbevelingen

Waar het risico bestaat van aantasting van de integriteit van de financiele sector,
dienen financiele dienstverleners zich te onthouden van dienstverlening aan bij
een criminele organisatie betrokken personen of organisaties. Waar de integriteit
van de financiele sector niet in het geding is, is het aan de financiele
dienstverlener zelf om af te wegen of aan genoemde personen of organisaties
diensten worden verleend. Teneinde een dergelijke morele afweging te klumen
maken, dient de instelling wel te beschildcen over mime kennis van de
activiteiten van de client. Vanuit dit perspectief bezien verdienen de ken-deklant-procedures binnen de financiele dienstverlener bijzondere aandacht.
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8

De rol van faciliterende dienstverleners

8.1

Inleiding

In hoofdstuk 4 waarin de als hoog gelcwalificeerde risico's uit de risico-analyse
per dienstengroep werden besproken, kwamen de faciliterende dienstverleners
al aan de orde. Dit hoofdstuk bevat een nadere uiteenzetting omtrent de rol die
faciliterende dienstverleners spelen bij de dienstengroepen waarbij in de risicoanalyse een facilitatorrisico is onderkend. Het betreft de volgende
beroepsgroepen:
— accountants;
— notarissen;
— makelaars.
Opgemerkt zij dat bij enkele financiele diensten de inschakeling van een
faciliterende dienstverlener verplicht is. Als voorbeelden kurmen worden
genoemd de toetsing door een accountant van het prospectus bij een emissie van
een niet-beursgenoteerde ondememing of de inschakeling van de notaris bij het
vestigen van een hypotheek of de overdracht van een onroerende zaak.
Hoewel advocaten en fiscalisten niet als dusdanig in de procesdecompositie
naar voren komen, kurmen zij in voorkomende gevallen een belangrijke rol
spelen bij het misbruik maken van financiele diensten door criminele
organisaties. Om deze reden zijn genoemde beroepsgroepen eveneens in
onderstaande uitgewerlct.
Ook remisiers en verzekeringstussenpersonen verrichten als intermediair en
vrije beroepsbeoefenaars diensten en zouden daardoor tot de groep van
faciliterende dienstverleners gerekend kunnen worden. In onderhavig onderzoek
zijn zij echter tot de formele financiele dienstverleners gerekend, aangezien zij
onderdeel uitmaken van het primaire proces van financiele dienstverlening.
Voor een beschrijving in uitgebreide zin van de activiteiten van voomoemde
beroepsgroepen en de daarmee samenhangende aspecten wordt verwezen naar
bijlage IV.
8.2

Accountants

Criminele organisaties kunnen gebmik maken van accountants op grond van de
navolgende bij hen aanwezige kwaliteiten:
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— brede financieel/administratieve kennis en ervaring;
— certificerende bevoegdheid;
— professionele uitstraling naar derden;
— beroepsgeheim.
Activiteiten van accountants die kunnen bijdragen aan de benadeling van
financiele instellingen, het witwassen van criminele gelden of het anderszins
ondersteunen van ongewenst gedrag kunnen bestaan uit:
— het ten onrechte afgeven van een goedkeurende verklaring bij de
jaarrekening van een organisatie;
— het adviseren bij het opzetten van oneigenlijke constructies;
— het behartigen van de financiele belangen van criminele clienten.
Notarissen
Criminele organisaties kunnen gebruik maken van notarissen op grond van de
navolgende bij hen aanwezige kwaliteiten:
— juridische kennis en ervaring;
— de ambtsplicht;
— professionele uitstraling naar derden;
— beroepsgeheim en daarop gebaseerd verschoningsrecht.
De ondersteuning van een notaris bij benadeling van financiele instellingen of
het witwassen van criminele gelden kan onder andere uit de volgende
handelingen bestaan:
— het gebruik van clientrekeningen of derdenrekeningen van de notaris,
waardoor de identiteit van personen met criminele antecedenten wordt
afgeschermd en (Internationale) transfers mogelijk zijn;
— transfers naar rekeningen van andere notarissen of andere facilitators, waarbij
de ware aard van de transactie wordt verzwegen;
— het verrichten van inschrijvingen in registers;
— het opmaken van notariele alcten, waardoor eigendomsoverdracht plaats 'can
vinden;
— het overdragen van contant geld tussen koper en verkoper op het
notariskantoor;
— het oprichten van een vennootschap alsmede alle handelingen die daaraan
verbonden zijn;
— het onderhands overdragen van aandelen.

—

8.4
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Makelaars
Criminele organisaties kunnen gebruik maken van makelaars op grond van de
navolgende bij hen aanwezige kwaliteiten:
— algemene kennis en ervaring op juridisch, bouwkundig en economisch
gebied;
— het verrichten van taxaties van onroerende zaken;
— professionele uitstraling naar derden.
Misbniik van deze kwaliteiten door een makelaar kan leiden tot de afgifte van
onjuiste taxatierapporten, op basis waarvan financiele instellingen worden
bewogen te hoge hypotheken te verstrekken zonder dat daar voldoende dekking
tegenover staat. Recent zijn verschillende strafzaken onder de rechter gebracht,
waarin makelaars bewust panden voor een te hoge waarde hebben gewaardeerd
(zie casus Hypotheekfraude).

Casus Hypotheekfraude
Naar aanleiding van onderzoek van de financiele recherche en de Economische Controle Dienst
zijn in 1999 aanhoudingen verricht in verband met een omvangrijke hypotheekfraude. Een
criminele organisatie zou bij banken voor ruim acht miljoen gulden aan hypotheken hebben
losgekregen, waarbij men werd ondersteund door een makelaar/taxateur en een
assurantietussenpersoon. De daadwerkelijke fi-aude betrof valse werkgeversverklaringen,
loonspecificaties en taxatierapporten. Op deze wijze bleek men in staat om voor mensen met een
zeer laag inkomen toch een hypotheek te verkrijgen. Zo slaagde men er bijvoorbeeld in om voor
een koper met een bijstandsuitkering van 1.200 gulden per maand een hypotheek van anderhalve
ton te verlcrijgen. Door in het taxatierapport bewust een te hoge waarde aan de woningen toe te
kennen werd daarenboven een hogere deklcing gefingeerd dan in werkelijkheid het geval was.

Makelaars kunnen criminele organisaties op de navolgende wijze ondersteunen:
— het afgeven van onjuiste taxatierapporten;
— het overnemen van controlemaatregelen van hypotheekverstrekkers, zoals het
verifieren van naams en inkomensgegevens van clienten, waardoor
financiele instellingen geen zicht meer hebben op de juistheid en
volledigheid van deze gegevens.
-

8.5

Advocaten
Criminele organisaties kunnen gebniik maken van advocaten op grond van de
navolgende bij hen aanwezige kwaliteiten:
— juridische kennis en ervaring;
— onafhankelijke uitoefening van het beroep als advocaat;

-44

— professionele uitstraling naar derden;
— beroepsgeheim en daarop gebaseerd verschoningsrecht.
Door de combinatie van bovengenoemde kwaliteiten zijn zij in potentie in staat
tot het geven van een ander beeld van bijvoorbeeld de activiteiten van een
vennootschap dan de werkelijkheid rechtvaardigt. De afgelopen jaren zijn dan
ook, zowel in civielrechtelijke als in strafrechtelijke procedures, vragen gesteld
over de medeplichtigheid van advocaten bij de benadeling van financiele
instellingen of bij het witwassen van gelden met een criminele herkomst.
De ondersteuning van advocaten bij benadeling of het witwassen van criminele
gelden kan onder meer nit de volgende handelingen bestaan:
— het gebruik van clientrekeningen van de advocaat, waardoor de identiteit van
personen met criminele antecedenten wordt afgeschermd en (Internationale)
transfers mogelijk zijn;
— transfers naar rekeningen van andere advocaten of andere faciliterende
dienstverleners, waarbij de ware aard van de transactie wordt verzwegen;
— het verrichten van stortingen en opnamen middels machtigingen;
— het geven van ondersteuning bij het doen van investeringen;
— het geven van ondersteuning bij het oprichten van vennootschappen.
8.6

Fiscalisten

Criminele organisaties kunnen gebruik maken van fiscalisten op grond van de
navolgende bij hen aanwezige kwaliteiten:
— fiscale kennis en ervaring;
— professionele uitstraling naar derden;
— beroepsgeheim en daarop gebaseerd verschoningsrecht voor advocaten met
fiscale specialisatie.
De ondersteuning van criminele organisaties door fiscalisten zal grotendeels
liggen op het gebied van het witwassen van gelden. Het is echter ook niet
onwaarschijnlijk dat fiscalisten op ander crimineel gebied ondersteuning
kunnen geven, bijvoorbeeld bij het benadelen van de fiscus door het adviseren
bij het opzetten van een BTW-carrousel (zie de casus BTW-carrousel in
paragraaf 6.1).
De ondersteuning kan nit de volgende activiteiten bestaan:
— het geven van advies bij het opzetten van fiscale constructies;
— het behartigen van de finale belangen van criminele clienten;
— het voeren van gespreldcen met de belastinginspecteur over fiscale
problemen.
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8.7

Maatregelen en aanbevelingen

De faciliterende dienstverleners kunnen zowel bij benadeling als bij witwassen
een rol spelen. Dit kan zowel bewust als onbewust plaatsvinden. Uit de in
bijlage I opgenomen risicomatrix kan worden afgeleid dat voor zover zich
risico's ten aanzien van faciliterende dienstverleners voordoen, hierbij in
overwegende mate sprake dient te zijn van bewuste medewerking. Ook bij
onbewuste medewerking kan onder omstandigheden spralce zijn van een zekere
mate van verwijtbaarheid indien de faciliterende dienstverlener zijn
onderzoeksplicht onvoldoende intensief heeft uitgevoerd.
Dat faciliterende dienstverleners een dergelijke rol kunnen spelen, wordt met
name veroorzaalct door het gegeven dat financidle dienstverleners (een deel van)
de controle aan de faciliterende dienstverleners uitbesteden. Zo wordt terzake
van lcredietverstreldcing in de vorm van een hypotheek de waarde van het
onderpand vastgesteld door een makelaar, terwijl een notaris de legitimatie
controleert. In wezen is sprake van delegatie van controlewerkzaamheden.
Zolang deze situatie zich blij ft voordoen, kunnen de faciliterende
dienstverleners een rol spelen bij het misbruik van financidle diensten door
criminele organisaties. De volgende maatregelen kunnen een bijdrage leveren
aan het afdekken van genoemd risico:
— bewustzijn verhogen bij financidle dienstverleners dat delegatie van
werlczaamheden hen niet ontslaat van hun verantwoordelijkheid. De
financidle dienstverlener zal dan ook toezicht moeten houden op de
uitvoering van de gedelegeerde (controle-)werkzaamheden;
— meldplicht voor faciliterende dienstverleners; 29
— aanwijzing van de faciliterende dienstverlener door de financidle
dienstverlener (notaris, taxateur) dan wel een onafhankelijke organisatie
(accountant voor de jaarrekeningcontrole);
— waarborging van legitimatie aan de hand van originele legitimatiebewijzen.
29

In Europese Commissie, Directoraat-Generaal XV, 2e verslag aan de Commissie aan het
Europees Parlement en de Raad over de toepassing van de Witwasrichtlijn (10 juni 1991,
XV/1116/97-herz. 2-NL, pag. 11 en 12) wordt aangedrongen om de werking van de
Witwasrichtlijn van 10 juni 1991 uit te breiden naar vrije beroepsbeoefenaren en andere voor
het witwassen relevante beroepen. Gesproken wordt over onder meer advocaten, notarissen,
boekhouders en accountants. Dit werd reeds aanbevolen in het rapport van de Ad Hoc Working
Group on International Organised Crime aan de Raad (Brussel, 11 november 1993, pag. 19).
Overigens is de Comrnissie reeds sedert de totstancllcoming van deze Richtlijn van oordeel dat
deze in zijn huidige versie op genoemde beroepen van toepassing is. Zie ook 1996 Annual
Report van het FATF (waarin wordt gewezen op de toegenomen betroklcenheid van witteboordenadviseurs bij witwassen) en de aanbeveling in het kader van het Action Plan van de door
de Europese Raad in 1997 in het leven geroepen High Level Group against transnational
organised crime: (-) a concerted effort to develop standards, professional codes of conduct and
procedures to safeguard the integrity of the professions reffered to (-) (lawyers, notaries public,
accountants and tax consultants).
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Hierbij worden de volgende lcanttekeningen gemaakt:
•

Een meldplicht voor faciliterende dienstverleners kan naar onze mening
slechts effectief worden vormgegeven indien voor de betreffende
beroepsgroep tevens op enigerlei wijze de toezichttaak en de controle
worden ingevidd, zodat faciliterende dienstverleners aangesproken kunnen
worden op het bewust dan wel onbewust niet melden van ongebruikelijke
transacties. De effecten van de invoering van een meldplicht voor
faciliterende dienstverleners moeten niet worden overschat. Enerzijds zullen
malafide faciliterende dienstverleners verplichte meldingen achterwege
laten, anderzijds leidt het instellen van een meldplicht naar verwachting tot
displacement. GesteId kan derhalve worden dat de meldplicht in elk geval
leidt tot een nadere bewustwording bij de faciliterende dienstverlener en nit
dien hoofde een drempelverhogende werlcing heeft.

•

Naast de aanwijzing van de faciliterende dienstverlener lcunnen de risico's
verder worden gereduceerd door uitvoering van collegiale toetsing of het
aanvragen van een tweede oordeel. Ten aanzien van taxateurs geldt voorts
dat het aanbeveling verdient taxaties te signaleren die zijn uitgevoerd door
taxateurs welke gevestigd zijn in een andere regio.

•

Op grond van de regelgeving dient de identificatie op grond van originele
identiteitsbewijzen plaats te vinden. In de pralctijk blijkt legitimatie echter
soms ook pints te vinden op basis van afschriften.

Verwijzend naar de voorgaande hoofdstukken inzake benadeling en witwassen,
kan worden opgemerkt dat ook ten aanzien van faciliterende dienstverleners het
risico bestaat dat criminele organisaties zullen trachten leden te plaatsen binnen
de organistatie van deze faciliterende dienstverleners, teneinde zich op die wijze
van medewerlcing te verzekeren. Ook hier geldt dat screening van nieuwe
medewerkers cruciaal is.

47

9

Slotopmerkingen
Met het oog op de beantwoording van de in paragraaf 1.2 gestelde
onderzoeksvragen, is getracht op systematische wijze de risico's van het
misbruiken van financiele diensten door criminele organisaties in kaart te
brengen, teneinde te bezien of deze problematiek door implementatie van
generieke maatregelen effectief kan worden voorkomen clan wet bestreden.
Beantwoording van de onderzoeksvragen op deze plaats, doet geen recht aan de
verscheidenheid van bevindingen zoals deze bij het onderzoek zijn
geconstateerd. Hiervoor zij dan ook verwezen naar de bijlagen, met name
bijlage II Risico-analyse en I Risicomatrix. Wel kan in algemene zin het
volgende worden opgemerkt.
Ten aanzien van benadeling kan worden geconstateerd dat zolang aard en
omvang van de benadeling met leiden tot maatschappelijke consequenties, dit
door de financiele dienstverleners primair beschouwd wordt als een probleem
van de dienstverleners zelf. Externe maatregelen dienen naar hun opvatting dan
ook niet (meer) zo zeer te zijn gericht op voorkoming en bestrijding, maar op
verhoging van de effectiviteit van door de financiele dienstverleners genomen
maatregelen.
Uit het onderzoek is gebleken dat de materie inzake witwassen met een
zodanige samenhang vertoont dat dergelijke generieke maatregelen lumen
worden getroffen. Dit valt mede te verklaren uit de omstandigheid dat de
implementatie van maatregelen leidt tot displacement, verschuiving van
methoden naar aard of locatie. De richting van een dergelijke displacement is
doorgaans vooraf niet over de voile breedte aan te geven. Wet blijkt uit het
onderzoek dat zowel bij benadeling als bij witwaskn het identiteitsrisico een
belangrijk risico vormt. Vanuit deze constatering verdient het aanbeveling het
toezicht op de naleving van de in de Wif gestelde verplichtingen verder aan te
scherpen.
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SUMMARY

Introduction

Front running, organised crime, money laundering, insider trading, VAT
carousels, the cashing of options and coded accounts. This is everyday language
and appears with regularity in the headlines of newspapers, and not only in the
Netherlands. Of course, the amount of money involved in these types of
transaction appeals to one's imagination. But the fact that members of reputable
institutions are sometimes involved in these matters is striking and, what is
more, undermines people's faith in the financial sector.
A breach in the integrity of the financial system can have an unwanted effect on
the Dutch economy. The government has recognised the importance of a sound
financial sector and promulgated regulation. Committees and governmental
institutions have issued various reports and recommendations on the subject.
The most important gain in the fight against organised crime and the preservation of integrity in the financial system is an increasing awareness. It is equally
important to put up uniform, effective barriers to prevent the 'displacement' of
money to countries with inadequate legislative, supervisory and executive
powers.
With this report, we hope to help solving the above-mentioned issues by
providing insight into the different risks caused by criminal organisations in the
misuse of financial services.
Object of the investigation

The object of the investigation is defined as evaluating:
— the misuse by criminal organisations of financial services provided by
financial service providers;
— the misuse by criminal organisations of services which are provided by
facilitating service providers for the benefit of obtaining a financial service
from these service providers;
— the measures taken to prevent misuse, as well as the effectiveness of these
measures, and to propose possible additional measures.

-50

Defining the investigation
In this investigation, a distinction has been made between financial service
providers which are supervised and financial service providers which are not
supervised. The first category is monitored by supervisory authorities such as
De Nederlandsche Bank (Dutch Central Bank), Stichting Toezicht Effectenverkeer (Securities Transactions Supervisory Board) or the Verzekeringskamer
(Insurance Control Board). The second category of financial service providers is
not supervised by any of the supervisory authorities. Credit card companies and
financing companies belong to this category of financial service providers.
Apart from this distinction, the definition 'facilitating service providers' is used
in this investigation. Facilitating service providers act as intermediaries between
the financial service provider and the customer.

Method of investigation
For a better overall understanding of the investigation as a whole, it was divided
into several subprojects. The different findings on the various subprojects were
gathered and compared.
These various subprojects resulted in a list of financial services classified into
specific categories and a process of decomposition of the various financial
services. On the basis of this classification into various financial services, a risk
analysis was carried out, which in turn resulted in a risk matrix. Furthermore, a
survey was performed of existing rules and regulations and an investigation was
conducted into the facilitating service providers.

Purpose risk as the central concept
Financial services are provided by a variety of financial service providers and in
different forms. Therefore, the investigators had to be aware that the risk
analysis of the misuse of financial services by criminal organisations did not
degenerate into either a generic approach or a very detailed approach without
any room for general conclusions. That is why, in this investigation, the various
risks have been classified into a number of risk categories. Within this classification, the purpose risk (defined as the risk that a financial service provider
facilitates a criminal organisation due to needs of that criminal organisation) has
in turn been subdivided into:
— collecting criminal earnings by intentionally damaging a financial institution
(hereafter: damaging);
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— misusing financial services for laundering criminal earnings (hereafter:
money laundering);
— the financing of either criminal or lawful activities (hereafter: other use).
This category includes both lawful and unlawful activities.
The results of this investigation will be presented on the basis of this distinction. In addition, the distinction between supervised financial service providers
(the banking business, the securities trading business and the insurance business) and non-supervised financial service providers has been used to clarify the
risks.
Financial service providers
Damaging

Damaging is primarily a problem affecting the financial service providers
themselves. In extreme circumstances, however, damaging can lead to a serious
strike at the roots of a financial institution and eventually the disruption of the
financial system as a whole. Therefore, damaging is a problem affecting the
public interest.
The financial service providers consider damaging to be a big risk. This investigation shows that damaging in the banking business occurs mainly in funds
transfers and the credit business. With regard to funds transfers, the main risks
are identification and document risks during the collection of money, the issuing
of payment orders and the verification of authenticity. The main risks in the
credit business are document risks and employee-related risks. Mortgage loans
require the services of facilitating service providers, which also constitutes a
risk. The infiltration of criminal organisations into the institutions of financial
service providers is seen as a problem which seems to be increasing.
Internal involvement also plays an important part when it comes to damaging
the securities trading business. This usually requires the cooperation of internal
staff in for the customer very favourable securities transactions. Bank employees play an important part in the re-selling of securities at market prices, which
they themselves have purchased at lower prices. By damaging their employer,
they realise a transaction profit for the customer. Given the substantial volumes
of securities transactions, even with small fluctuations in market prices, considerable gains can be achieved. Besides, the risk of discovery is very low.
The risks in the insurance business are mainly related to wrongful claims. In
practice, the risk of misuse by criminal organisations is considered to be low.
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The risks for non-supervised financial service providers are more or less the
same as those mentioned above in relation to the supervised financial service
providers.
Since damaging is primarily a problem affecting the financial service providers
themselves, measures against damaging should be found in improving an
organisation's internal control system (the accounting system and internal
controls). It is also important that measures which have already been implemented are consistently applied. For example, the verification of signatures
when a customer is collecting money at a bank or withdrawing funds from an
account is one of the checkss which, in practice, are often omitted.
Document risks can be reduced by providing financial service providers with
instruments to prove the legitimacy of the documents presented. The VIS
system (verification and identification system) should be further extended and
improved.
The proper screening of new employees is becoming more and more important
because of the growing intervention of internal employees in general and the
use of temporary manpower in particular. However, the possibilities of effective
pre-employment checks are limited. Financial service providers consider it
important that supplementary information concerning the integrity of potential
employees for financial functions can be provided by the government.
Money laundering

For a transaction to qualify as money laundering, it should meet certain specific
characteristics:
— the ownership and origin of the criminal earnings must be hidden;
— the form of the earnings must be changed;
— the trail of the money laundering activity has to be wiped out;
— the money launderer must guard against not losing his money;
— the availability of criminal earnings should be given an apparent legitimacy
to one of the four above-mentioned characteristics.
The characteristics can be divided into the following phases:
— placement;
— layering;
— integration.
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The placement of criminal cash earnings into the clearing bank system/deposits
on transfer accounts is the most precarious phase. Therefore, most indicators of
the Disclosure of Unusual Transactions Act focus on the placement aspect.
However, a consequence of this (national) law on money laundering is a
movement of money to other countries with weak economies and less regulation
(also called: geographical 'displacement').
Regarding the banking business, external experts have stated that money
laundering has been more difficult to trace in the past few years. The effectiveness of different regulations, such as the Wet melding ongebruikelijke transacties (hereafter: Disclosure of Unusual Transactions Act) and the Wet identificatie bij financiele dienstverlening (hereafter: Identification at Financial Services
Act), and a satisfactory execution of the monitoring role of financial institutions
both require up-to-date information.
In order to provide this information, it would be recommendable for the police
and the judicature to give feedback to banks about any reports received of
unusual transactions within the meaning of the Disclosure of Unusual Transactions Act. On the basis of this information, banks will be able to adapt their
detection systems in order to recognise money laundering constructions.
In general, it can be said that the implementation of new regulations against
money laundering will lead to displacement. For example, the Disclosure of
Unusual Transactions Act has led to a shift in that cash moneys placed in a
foreign country are now converted into deposits on transfer accounts and
transferred in this form to the Netherlands. These deposits on transfer accounts
are more difficult to recognise as a part of a money laundering construction.
With regard to money laundering in securities transactions, signals about the
misuse of issues are still unknown. The risks seem to be limited to the securities
trade and mainly take the form of veiling the legitimate owner and integration
(transferring cash money to transfer accounts).
The risks of money laundering within the insurance business mainly concern the
transfer of capital by means of single premium policies and the surrender of
endowment policies. In both cases, the risks occur in the liquidation phase. The
possibility of discovery will be reduced if the surrender takes place after
considerable time.
Regarding the non-supervised financial service providers, the risks can be
considered to be the same as those mentioned earlier in relation to the super-
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vised financial service providers. Only casinos and credit card companies
should be mentioned separately.
By applying for a credit card in another county, it is possible to dispose of
criminal capital for consumer spending purposes in the Netherlands. Casinos
can be used by criminal organisations to mix criminal earnings with lawful
gambling gains.
Finally, according to financial service providers, the image risk, caused by the
misuse of the banking systems by criminal organisations, has to be considered a
significant risk. The implementation of measures to prevent and combat money
laundering has compelled criminal organisations to underpin their transactions
well. In this context, it is important that financial service providers pay attention
to the `know-your-customer' principle and to the `know-your-customer'sbusiness' principle. Acting according to these principles, financial service
providers should be able to recognise signals of money laundering activities at
an early stage. By further educating and motivating the employees of financial
service providers and to make them more aware of the risks involved, they will
be able to recognise signals at an early stage as well.
It is already mentioned that a geographical displacement of money by means of
funds transfers to foreign countries is taking place. Analysing this increase in
funds transfers can contribute to identifying criminal money flows as well. It
would be advisable to introduce measures which describe, quantify and qualify
international money and goods flows in order to trace criminal earnings.
In the insurance business and the securities trading business, the use of intermediaries is common practice. In that situation, there is a shift of verifying activitiess from the supervised service provider to the intermediary. In the combat
against money laundering and in order to prevent money laundering, the
financial service provider should periodically assess the intermediary.
Regarding the effectiveness of measures, such as the Disclosure of Unusual
Transactions Act aimed at combating money laundering, two aspects are
important.
On the one hand, it should be guaranteed that financial service providers
continue to report unusual transactions, whereas on the other hand financial
service providers should constantly adapt their internal controls and accounting
system so as to be able to identify unusual transactions at an earlier stage or to
prevent them.
Taking these aspects into consideration, it would be advisable for the police and
the judicature to give feedback to banks about any reports received of unusual
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transactions under the Disclosure of Unusual Transactions Act. On the basis of
this information, banks will be able to adapt their detection systems to enable
them to recognise money laundering constructions.
To combat money laundering effectively and to prevent the displacement of
funds to other countries, international legislation will have to be further coordinated and brought into line.

Other use
In addition to damaging and money laundering, there is still another category of
misuse of the financial system. It mainly concerns activities which are not
directly harmful to the financial institution or intended for money laundering,
but despite this, constitute a risk to the reputation of financial service providers
(or facilitating service providers), for example tax fraud and the misuse of
insider trading.
The risk analysis demonstrates that the image risk occurs at all financial service
providers. However, for non-supervised financial service providers the risk is
lower because of the lesser interest in retaining the integrity of the financial
sector.
In case there is a risk of harming the integrity of the financial sector, financial
service providers should abstain from rendering services to persons or organisations involved in criminal organisations. If the integrity of the financial sector
does not come into play, the financial service provider itself should seriously
consider whether any services should be rendered to such persons or organisations.
To be able to make such a moral judgement, the financial institution should be
familiar with and well aware of the activities of its customer. Therefore, the
'know-your-customer' procedures should be given constant attention by the
financial service providers.

Facilitating service providers
Having mentioned mainly the supervised financial service providers and the
non-supervised financial service providers, the facilitating service providers will
be discussed hereafter. Facilitating service providers can play a part in specific
service groups in which the risk analysis identified a facilitator risk.

-56

The following professional groups can be distinguished:
— accountants/auditors;
— notaries;
— real estate agents;
— lawyers/legal advisers;
— tax advisers.
For some financial services, the intervention of a facilitating service provider is
obligatory. In other cases, it is not, but could nevertheless be attractive to a
criminal organisation.
Criminal organisations use these professional groups because of the qualities
available there. Qualities such as knowledge, experience, a professional prestige
in the eyes of third parties, or sometimes even professional confidentiality, or
the right to refuse to give evidence, can in some cases be useful to a criminal
organisation. Furthermore, these professional groups are in a position, on
account of their profession,,to perform certain activities, such as:
— the power of an auditor to dishonourably issue an unqualified auditors'
report;
— the use by an notary or lawyer of customer or third-party accounts, thus
masking the identity of persons with criminal precedents and making national or international funds transfers possible;
— the power of a notary to enter clients into a register;
— the power of a real estate agent to issue a dishonest valuation report;
— the power of a real estate agent to take over verifying measures from a
provider of mortgages, such as the verification of data (name, earnings), as a
result of which financial institutions can no longer verify the correctness and
completeness of this data;
— the power of an attorney to assist in the forming of a partnership;
— the power of tax adviser to advise on tax constructions.
The risks of services provided by facilitating financial service providers occur
mainly in the field of conscious cooperation between or among facilitators. But
even in the case of unconscious cooperation, the facilitator can, in certain
circumstances and to a certain extent, be held liable for insufficiently performing his investigative duties.
The intervention of facilitators may be subject to certain risks because all or part
of the internal controls are delegated to the facilitating service provider. For
example when a credit is granted in the form of a mortgage loan, the value of
the collateral is fixed by a real estate agent while the notary checks the legitimacy. As long as facilitators perform this kind of activity, they will play a role
in the misuse of financial services by criminal organisations.
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The following measures could contribute to reducing these risks:
— increasing awareness of financial service providers that the delegation of
internal controls does not release a person of his responsibilities. The financial service provider should be compelled to supervise the execution of delegated internal controls;
— a reporting duty for facilitating service providers;
— the appointment of a facilitating service provider by the financial service
provider (notary, valuer) or the appointment of an independent organisation
(an auditor for auditing the financial statements);
— guaranteeing the legitimacy on the basis of original identification documents.
A few observations, however, have to be made in relation to the abovementioned measures. A reporting duty for facilitating service providers will only
be effective if these professional groups are also supervised, so that they can be
held liable for not carrying out their tasks and for not (consciously or not
consciously) reporting unusual transactions. The effects of a reporting duty
should, however, not be overestimated. On the one hand, disreputable service
providers will not make their reports, whereas on the other hand the duty to
report could lead to the displacement of funds. Be that as it may, the reporting
duty will contribute to increasing the awareness of facilitators.
In addition to appointing a facilitating service provider, risks can be reduced by
means of a check carried out by a colleague or by demanding a second opinion.
The law requires an identification on the basis of original identity documents. In
practice, it appears that identification is also given on the basis of copies.
Regarding the facilitating services providers, it is also possible that criminal
organisations try to infiltrate into the organisations of the facilitators. Therefore,
the screening of new employees is also essential here.
General conclusions

Answering all the questions which arose during the investigation was not
possible in this summary. However, at least some general conclusions can be
formulated.
As long as damaging does not lead to public consequences, the financial service
providers consider it primarily a problem of the service providers themselves.
According to the financial service providers, external measures, rather than
prevention or combating crime, should increase the effectiveness of measures
taken by the financial service providers themselves.
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The investigation showed that, with regard to money laundering, it is not
possible to take generic measures. One reason is that the implementation of
regulation leads to the displacement of methods, nature or location.
The identity risk plays an important role with regard to both damaging and
money laundering. Therefore, it would be recommendable to tighten the
supervision on the compliance with legal requirements (the Disclosure of
Unusual Transactions Act and the Identification at Financial Services Act).

Bijlagen bij:

Banqueroute
Risico-analyse van misbruik van fmanciele diensten door criminele organisaties

Bijlagen
I
Risicomatrix
II
Risico-analyse
III Maatregelenoverzicht
IV Toelichting faciliterende dienstverleners
V
Categorisering van financiele diensten
VI Procesdecomposities
VII Venvijzingsregister financiele diensten
VIII Methode van onderzoek
LX Literatuuroverzicht
X Begrippen en afkortingen

I

Risicomatrix

Bijlage I - 1

1

Risicomatrix
De op de navolgende pagina's weergegeven matrix bevat een samenvatting van
de bij de analyse van de dienstengroepen onderkende risico's. In onderstaande
worden de rubrieken van de matrix kort toegelicht.
G

Afkorting voor de groep van financiele diensten. Het nummer verwijst naar de
dienstengroepindeling zoals weergegeven in bijlage V.
Risico-omschrijving

Bevat een verkorte weergave van het risico zoals dat bij de analyse van de
dienstengroepen in bijlage II is onderkend.
Vormrisico

Het type vormrisico. Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling van risico's
zoals beschreven in hoofdstuk 3.
D

Aflcorting voor het doelrisico. Hierbij staat B voor benadeling, W voor
witwassen en 0 voor overig gebruik.
F

Afkorting voor fase. Deze rubriek duidt op de standaarddecompositie die voor
elke dienstengroep kan worden toegepast:
1 clientcontact;
2 aanvraag;
3 flattering;
4 uitvoering;
5 afwildceling.
Procesfase

In deze rubriek wordt de specifiek voor de dienstengroep geldende procesfase
genoemd, waarin het gesignaleerde risico zich voordoet.
I

Afkorting voor inschatting. In deze rubriek wordt een inschatting gegeven van
de kans dat een criminele organisatie gebruik tracht te maken van de
gesignaleerde vorm van misbruik. De risico's kunnen zijn ingeschat als hoog
(H), gemiddeld (M) of laag (L).

Bijlage I —2

Maatregelen extern en intern
Het kan zijn dat tegen de gesignaleerde vormen van misbruik reeds maatregelen
zijn genomen. Deze maatregelen zijn in de matrix opgenomen, waarbij een
onderscheid is gemaakt tussen maatregelen welke zijn genomen door de
financiele dienstverlener zelf (intern) en overige maatregelen (extem).

Afkorting voor effectiviteit. Voor de in de matrix genoemde maatregelen is een
inschatting gemaakt van de effectiviteit: de mate waarin de maatregelen in staat
zijn het misbruik te voorkomen. Ook hier is geclassificeerd naar hoog (H),
gemiddeld (M) en laag (L).
Aanvullende maatregelen
In deze laatste rubriek zijn voorstellen voor aanvullende maatregelen
opgenomen.
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Risico-analyse

Bij lage II - 1

1

Rekeningbeheer

1.1

Begripsomschrijving

1.1.1

Algemeen
Onder rekeningbeheer kan worden gerekend het depositobedrijf, het
spaarbedrijf, de rekening-courant verhoudingen en de betaalrekeningen.
Deze dienstengroep beperkt zich tot het zuivere rekeningbeheer. De transactiegerelateerde risico's komen aan de orde bij het (chartale dan wel girale)
betalingsverkeer.
In de financiele wereld wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen het
depositobedrijf enerzijds en het spaarbedrijf anderzijds. Het depositobedrijf
richt zich daarbij vooral op bedrijven (niet-banken) die voor een vooraf
afgesproken looptijd (doorgaans korter dan twee jaar) en een overeengekomen
rentepercentage gelden plaatsen bij banken. Na expiratie van de looptijd worden
de gelden door de bank teruggestort, zodat de client er weer over kan
beschildcen.
Het spaarbedrijf daarentegen kenmerlct zich door particuliere clienten die gelden
plaatsen voor bepaalde of onbepaalde tijd. De rente kan hierbij vast of variabel
zijn, terwijl naast vaste looptijden in het spaarbedrijf ook direct opeisbare
spaartegoeden voorkomen.

1.1.2

Rekening-courant verhoudingen
De rekening-courant verhouding kan worden gekenmerIct als een hybride
product. Bij debetsaldi is sprake van een lcredietverstreldcing door de bank, bij
creditsaldi is spralce van het plaatsen van gelden door de client.
Naar onze mening onderscheidt de procesgang van het beheer van rekeningcourant verhoudingen zich niet van die voor het rekeningbeheer voor depositoof spaarbedrijf. Om die reden is er dan ook voor gekozen om de rekeningcourant verhoudingen niet als afzonderlijke dienstengroep te bescluijven.

Bijlage II—?

Voor de risico's welke verbonden zijn aan het lcredietaspect van rekeningcourant verhoudingen wordt verwezen naar de dienstengroepen Overig zakelijk
lcrediet en Overig particulier lcrediet.
1.1.3

Gebruikersgroepen
Op grand van economische overwegingen zal de voorkeur van bonafide
gebruikers veelal uitgaan naar het uitzetten van hoge bedragen tegen lange
looptijden, omdat daar doorgaans een hogere rentevergoeding tegenover staat.
Criminele organisaties daarentegen zullen veelal lagere bedragen en kortere
looptijden prefereren am het risico van detectie te minimaliseren.

1.2

Procesdecompositie

1.2.1

Clientcontact
Inventarisatie rekeningen client

Heeft de client al een rekening bij de instelling?
1.2.2

Aanvraag
Rekening aanvrauen

Om een rekening aan te vragen, dient een formulier te worden ingevuld. Hierop
worden de belangrijkste gegevens van de nieuwe client geregistreerd. Het gnat
daarbij om de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), nationaliteit,
beroep, geboortedatum etc. of, bij een zakelijke rekening, de gegevens van een
bedrij vestigingsplaats, gemachtigden etc.
Naast een formulier om de rekening te kunnen openen, dient de client tevens
een handtekeningkaart te tekenen. De handtekening op deze kaart zal door de
instelling worden gebruikt om de echtheid van een handtekening te toetsen
alvorens een transactie wordt uitgevoerd.

Bijlage II -3

1.2.3

Fiattering

Authenticiteitscontrole
Nadat alle gegevens zijn vastgelegd, dient de authenticiteit te worden
gecontroleerd. De identiteit van de client wordt, conform de bepalingen van de
Wif, vastgesteld op basis van originele legitimatiebewijzen.
Bij de authenticiteitscontrole wordt tevens vastgesteld of de handtekening op de
handtekeningkaart overeenkomt met de handtekening op het legitimatiebewijs. .
Bij de authenticiteitscontrole is het van belang een onderscheid te maken tussen
een particuliere rekening en een zakelijke rekening. Voor een particuliere
rekening kan de instelling volstaan met een controle van het legitimatiebewijs.
Voor een zakelijke rekening is dat niet voldoende. Daarbij dient tevens te
worden gecontroleerd of het bedrijf in kwestie bestaat, bijvoorbeeld door
afstenuning met gegevens van de Kamer van Koophandel, en of de persoon die
de rekening opent wel bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen
(statuten).

Beoordeling kredietwaardigheid
Indien de te openen rekening tevens een kredietfaciliteit omvat (bijvoorbeeld
een rekening-courant verhouding), dient tevens de lcredietwaardigheid te
worden beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar financiele positie, inkomsten en
(saldi op) eventuele andere rekeningen.

1.2.4

Uitvoering

Rekening openen
Nadat de authenticiteitscontrole met bevredigend resultaat is uitgevoerd, kan de
rekening in het bancaire systeem worden geopend. Op een vrij rekeningnummer
worden de clientgegevens (NAW etc.) ingevoerd.
Opgemerkt zij dat er financiele instellingen zijn die toestaan dat een client een
zogenaamde gecodeerde rekening opent. Dit zijn rekeningen die niet op naam
van de client zijn gesteld, maar op een nummer. Er kunnen verschillende
redenen zijn om een gecodeerde rekening te openen. Bijvoorbeeld wegens
redenen van vertrouwelijkheid/privacy, fiscale redenen, of omdat men in een
land met een instabiele politieke situatie de eigen rijkdom liever niet bekend
maakt. Bij het gebruik van gecodeerde rekeningen is van belang dat de
instelling toch beschikt over een dossier waarin de gegevens van de uiteindelijk
begunstigde staan. .
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Genereren dagafschriften

AfhanIcelijk van het type client, type rekening en de wensen van de client wordt
periodiek een dagafschrift vervaardigd, waarop de door de bank uitgevoerde
transacties worden vermeld alsmede het saldo op de rekening.
Dagafschriften worden in beginsel naar de rekeninghouder gestuurd. Een
rekeninghouder kan echter aangeven dat de dagafschriften door de bank
achtergehouden dienen te worden. In dat geval is sprake van een zogenaamde
hold mail account. Het kan bijvoorbeeld gaan om een schipper die geen vast
postadres heeft en niet in staat is om periodiek dagafschriften te ontvangen. De
rekeninghouder van een hold mail account neemt zelf contact op met de bank
over wijze en tijdstip waarop de rekeninginformatie wordt verstrekt.
Activiteitenmonitoring

Om zicht te houden op wat zich op de clientenrekening voordoet, voorzien
banken in een systeem van monitoring van activiteiten op een rekening. Primair
doel is daarbij om inzicht te verlcrijgen in de samenstelling van het
rekeningenbestand. Zo zal het management van de instelling graag op de hoogte
gehouden willen worden van ontwikkelingen ten aanzien van rekeningen met
debetsaldi: wat is het totaal van de debetsaldi? Hoe verhoudt dit zich tot de
voorgaande periode etc.
Door monitoring van activiteiten op rekeningen kan ook worden gesignaleerd of
er sprake is van zogenaamde slapende rekeningen (rekeningen waarop
gedurende langere tijd geen mutaties hebben plaatsgevonden) waarop toch
transacties plaatsvinden.
1.2.5

Afwikkeling
Rekening sluiten

Het proces rekeningbeheer eindigt indien de client te kennen geeft de rekening
te willen sluiten (of daartoe door de bank verzocht wordt). Bij het sluiten van
een rekening worden de saldi overgeboekt of anderszins verrekend. Het
rekeningnummer van de client wordt vrijgegeven en vaak at na zeer korte tijd
weer aan een andere Client toegekend.
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1.3

Risico-analyse

1.3.1

Benadeling
Rekening openen

Benadeling kan ontstaan door het doen ontstaan van een debetstand op een
rekening en de rekening vervolgens bewust niet aan te zuiveren. Teneinde
daarbij te voorkomen dat de financiele instelling zich verhaalt op andere
vermogenscomponenten van de rekeninghouder, tracht laatstgenoemde zich bij
het openen van de rekening voor te doen als iemand anders. Daartoe kan
gebruik worden gemaakt van valse identiteitspapieren of kan worden gepoogd
schriftelijk een rekening te openen waarbij (valse) afschriften van
identiteitspapieren worden toegezonden. (identiteitsrisico, documentrisico)
1.3.2

Witwassen
Rekening openen

Door veelvuldig rekeningen te openen en te sluiten en op deze rekeningen vele
transacties uit te voeren, kan worden getracht de criminele herkomst van gelden
te verhullen. (versluieringsrisico)
Het verhullen van de herkomst van gelden kan effectiever worden uitgevoerd
indien de werkelijk begunstigde van de rekening onbekend blijft. Dit kan men
realiseren door zich bij opening van rekeningen voor te doen als iemand anders
en zich te identificeren met valse legitimatiepapieren of door te trachten
schriftelijk een rekening te openen, waarbij (valse) afschriften van
identiteitspapieren worden toegezonden. (identiteitsrisico, documentrisico)
1.3.3

Overig gebruik
Indien bekend wordt dat de instelling rekeningen van (leden van) criminele
organisaties beheert, kan dit afbreuk doen aan de reputatie van de instelling.
(imagorisico)
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Chartaal betalingsverkeer

2.1

Begripsomschrijving

2.1.1

Algemeen
Onder chartaal betalingsverkeer wordt verstaan het storten van contant geld op
een rekening dan wet het opnemen van contant geld van een rekening.
Van het binnenlands betalingsverkeer bestaat ongeveer 20% uit chartale
transacties en 80% uit girale transacties.

2.1.2

Vormen
Binnen het chartaal betalingsverkeer is slechts sprake van een tweetal vormen:
• storting;
• opname.
Voor beide vormen geldt dat steeds sprake moet zijn van een bankrekening. In
geval van storting is een rekening noodzalcelijk, waarop de contante gelden
kunnen worden bijgeschreven. Dit kan de eigen rekening zijn, maar een
rekening van een derde is eveneens mogelijk. Opnarne van contant geld kan
uiteraard slechts van de eigen rekening plaatsvinden.

2.1.3

Aanbiedersgroepen
Chartaal betalingsverkeer wordt uitsluitend aangeboden door banken.

2.2

Procesdecompositie

2.2.1

Clientcontact
Er zijn voor deze dienstengroep geen activiteiten welke tot de fase van het
clientcontact kunnen worden gerekend.
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2.2.2

Aanvraag
Betalingsondracht

Alvorens een transactie kan worden uitgevoerd, dient de client aan te geven of
hij gelden wenst te storten dan wel gelden wenst op te nemen. Het initieren van
een transactie vindt veelal plaats door invulling van een stortings- of
opnameformulier. Indien de client gelden wenst te storten, geeft deze op het
stortingsformulier aan welk bedrag het betreft, op welke rekening het dient te
worden gestort en een eventuele toelichting voor de ontvanger.
Bij opname van gelden vermeldt de client op het opnameformulier zijn naam en
rekeningnummer alsmede het op te nemen bedrag. yank kan daarbij tevens
worden aangegeven in welke coupures het bedrag dient te worden uitbetaald.
Vaststellen rekeningvereiste

Nadat de client een opdracht heeft gegeven, dient te worden vastgesteld of de
client voor deze transactie over een eigen rekening dient te beschiklcen. Dit is
het geval indien de client gelden wenst te storten ten behoeve van zichzelf of
gelden van eigen rekening wenst op te nemen.
Indien de client nog niet over een rekening beschikt en geld op eigen rekening
wenst te storten, dient een rekening te worden geopend. Het openen van een
rekening en de daaraan voor de instelling verbonden risico's worden beschreven
bij de dienstengroep tekeningbeheer'.
2.2.3

Flattering
Authenticiteitscontrole

Indien de client een opnameformulier heeft ingevuld en daarop heeft
aangegeven geld van eigen rekening te willen opnemen, zal de instelling de
authenticiteit van de opdracht toetsen door de identiteit van de client vast te
stellen.
Tevens dient bij stortingen in deze fase te worden aangegeven welke rekening
wordt gecrediteerd.
Geldt vaststelling van de identiteit bij kleine transacties slechts voor opname
van eigen rekening, bij de uitvoering van contante transacties boven f 25.000 of
een combinatie van kennelijk met elkaar samenhangende contante transacties
boven genoemd bedrag, is identificatie op grond van de Wif verplicht. Daarbij
dient de instelling de identiteit vast te stellen aan de hand van een in de Wif
genoemd origineel document (paspoort, rijbewijs etc.).
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Saldocontrole

Indien de opdracht van de client het opnemen van geld van eigen rekening
betreft, zal voor uitbetaling worden vastgesteld of het saldo op de rekening
toereikend is. Bij onvoldoende saldo vindt geen uitbetaling plants, behoudens in
het geval de rekeninghouder over een lcredietfaciliteit beschikt. Voor
lcredietfaciliteiten zij verwezen naar de dienstengroepen `Overig zakelijk
krediet' en `Overig particulier krediet'.
Deviezenformaliteiten

Bij storting van grote bedragen door de client op een buitenlandse rekening,
dient de bank tevens deviezenformulieren (de zogenaamde A- en Bformulieren) in te vullen welke ter verwerking in de statistieken naar De
Nederlandsche Bank dienen te worden gestuurd.
2.2.4

Uitvoering
Inname chartaal geld

Bij storting van gelden overhandigt de client de munten en biljetten aan de
bankmedewerker, die het geld telt en de getelde hoeveelheid op het
stortingsformulier vermeldt.
Uitbetaling chartaal geld

Bij opname van eigen rekening stelt de banlcrnedewerker vast welk bedrag door
de client is gewenst en neemt vervolgens de gevraagde hoeveelheid uit de kas.
Het bedrag wordt aan de client overhandigd.
Inbreng in transactiesysteem

Na inname of uitbetaling van het contante geld, wordt de opdracht ingebracht in
het transactiesysteem. Hiertoe worden ingevoerd het bedrag van de transactie
alsmede het rekeningnummer dat gemuteerd dient te worden.
2.2.5

Afwikkeling
Transactiebewijs genereren

Na uitvoering van de transactie en inbreng daarvan in het transactiesysteem
wordt een bewijsstuk gegenereerd, waarop vermeld wordt welk bedrag is gestort
dan wel opgenomen en welke rekening hierbij is gemuteerd.
Transactie verwerken

Ter afwikkeling van de transactie worden de mutaties in het transactiesysteem
verwerkt. De ingevoerde bedragen worden daarbij daadwerkelijk aan de saldi
van de rekeningen toegevoegd (stortingen) of onttroldcen (opnames).
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Dagafschrift genereren
Periodiek (bijvoorbeeld wekelijks) vervaardigt de instelling een
rekeningoverzicht waarop alle gedurende die periode uitgevoerde
rekeningmutaties worden vermeld.

2.3

Risico-analyse

2.3.1

Benadeling
Authenticiteitscontrole
Indien een client zich voor een ander uitgeeft, ontstaat de mogelijIcheid geld op
te nemen van een rekening waarvoor men niet gerechtigd is. De
authenticiteitscontrole van de bank kan de client dan trachten te ontwijken door
bij de identificatie gebruik te maken van een vals paspoort, rijbewijs etc.
(identiteitsrisico, documentrisico)
Inname chartaal geld
De client kan trachten de instelling te benadelen door bewust vals geld te
storten. Pit risico is groter indien het geld in een minder gebruikelijke
valutasoort worth aangeboden. De kennis van de echtheidskenmerken van de
betreffende valutasoort bij de baliemedewerker die de echtheidscontrole uitvoert
is dan immers over het algemeen minder diepgaand. (documentrisico)
Door geld op een rekening rond te pompen (chartaal storten en giraal
terugboeken naar de bron) kan economische bedrijvigheid worden
gesuggereerd, teneinde de bank te bewegen een lcrediet te verstreklcen. Het
lcrediet wordt vervolgens niet terugbetaald. (deskundigheidsrisico)
Transactiebewijs
Hoewel onwaarschijnlijk, kan de client trachten de instelling te benadelen door
het na afloop van de transactie verlcregen transactiebewijs aan te passen of zelfs
een transactiebewijs geheel te vervalsen. Door vervolgens te reclameren bij de
instelling kan worden getracht een aanpassing te doen realiseren van de
transactie in een voor de client gunstige zin. (documentrisico)

2.3.2

Witwassen
Betalingsondracht
De client kan trachten zogenaamde smurftransacties uit te voeren. Daarbij
worden vele en kleine stortingen uitgevoerd om te trachten op die wijze de
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indicatoren van de Wet MOT te ontlopen. Zie verder onder de fase
`Transactieverwerking'.
Om ontdeldcing van de ware herkomst van gelden te voorkomen kan tevens
gebruik worden gemaakt van stromannen, die de gelden op de rekening storten.
(stromanrisico)
Door geld op een rekening rond te pompen (chartaal storten en giraal
terugboeken naar de bron) kan economische bedrijvigheid worden
gesuggereerd. Vervolgens kunnen ongeveer even grote hoeveelheden chartaal
geld worden gestort, zonder dat dit als ongebruikelijke transactie wordt gemeld.
(integratierisico)
Authenticiteitscontrole
Teneinde ontdeldcing van de werkelijke herkomst van criminele gelden te
voorkomen, kan door de client worden getracht zich bij opening van een
rekening voor te doen als iemand anders. De authenticiteitscontrole van de bank
kan de client dan trachten te ontwijken door bij de identificatie gebruik te
maken van een valse legitimatiebewijs. (identiteitsrisico, documentrisico)
Transactieverwerking
Door herhaling van transacties of het gebruik van gecodeerde rekeningen kan de
herkomst van gelden worden gemaskeerd. Vooral indien banken het gebruik van
gecodeerde rekeningen toestaan en met voorzien in een centrale registratie van
coderekeningen en diverse transacties plaatsvinden van en naar verschillende
gecodeerde rekeningen, wordt het justitieel onderzoek naar de herkomst van
gelden ernstig bemoeilijkt. (versluieringsrisico)
2.3.3

Overig gebruik
Indien bekend wordt dat de bank chartale transacties voor (leden van) criminele
organisaties uitvoert, kan dit afbreuk doen aan de reputatie van de instelling.
(imagorisico)
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3

Giraal betalingsverkeer

3.1

Begripsomschrijving

3.1.1

Algemeen
Onder giraal betalingsverkeer wordt verstaan het overboeken van gelden van
een rekening naar een andere rekening alsmede het onttrekken van gelden aan
een rekening anders dan chartaal.

3.1.2

V ormen
Uit bovenstaande omschrijving blijkt dat het giraal betalingsverkeer meer omvat
dan alleen het overboeken van gelden naar een andere rekening. Ook het
gebruik van gegarandeerde betaalmiddelen (girobetaalkaart, eurocheque), een
debit card (zoals een PIN-pas), een chipcard of een creditcard wordt gewoonlijk
tot het giraal betalingsverkeer gerekend.
Het reguliere girale betalingsverkeer kan plaatsvinden in verschillende vormen.
Voor incidentele overboekingen kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde
overschrijvingskaarten. Voor periodieke betalingen kan de client de bank
opdracht geven om op vaste momenten een vast bedrag over te boeken.
Zakelijke clienten leveren hun betalingsopdrachten veelal aan door middel van
zogenaamde verzamelopdrachten: lijsten waarop rekeningnununers, namen,
bedragen en omschrijvingen worden vermeld van crediteuren waaraan betaald
moet worden. Deze lijsten dienen door de client te worden geautoriseerd,
waarbij de bank deze autorisatie controleert aan de hand van de
handtekeningkaart. Bij grotere hoeveelheden transacties worden geen lijsten
meer gebruikt, maar diskettes of magneetbanden. Dergelijke bestanden bevatten
steeds een controletotaal dat ook wordt vermeld op de door de client mee te
zenden opdrachtbrief. De bank voert de opdrachten pas uit nadat de
overeenstemming van beide gegevens is vastgesteld.
In plaats van diskettes of magneetbanden maken clienten meer en meer gebruik
van overdracht van betalingsopdrachten door middel van datacommunicatie.
Daarbij dient dan ter controle op de authenticiteit een `elektronische
handtekening' te worden meegezonden. Een dergelijke `handtekening' bestaat
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vaak uit een pincode welke door middel van een zogenaamde pincalculator
wordt gegenereerd.

3.1.3

Buitenlands betalingsverkeer
Een bijzondere groep van giraal betalingsverkeer vormen de buitenlandse
overboekingen, die zich onderscheiden door de verwerking van de opdrachten.
In Nederland is het mogelijk om geld over te boeken naar een willekeurige
bank- of girorekening. Dit komt omdat alle banken zijn aangesloten bij een
centrale verwerlcingscentrale (Interpay) die de clearing van het binnenlandse
betalingsverkeer verzorgt. Er is echter geen intemationaal equivalent van
Interpay. Het is dan ook niet mogelijk om geld direct over te boeken naar een
buitenlandse rekening. Om hun clienten toch deze mogelijkheid te bieden,
houden Nederlandse banken rekeningen aan bij collega-banken in het
buitenland (de zogenaamde nostro-rekeningen) en vice versa (loro-rekeningen)
en kunnen zij voor de afwildceling interbancaire transacties binnen het gebied
van de EMU sinds 1 januari 1999 gebruik maken van het TARGET-systeem.
De weg die een girale overboeking naar het buitenland aflegt, hangt af van de
keuze van de valuta. Guldensbetalingen aan en guldensontvangsten uit het
buitenland lopen doorgaans via de loro-rekeningen bij de banken in Nederland.
Betalingen en ontvangsten in vreemde valuta lopen als regel over de
nostrorekeningen van de Nederlandse banken bij banken in het buitenland.
Met het zo opgebouwde correspondentennetwerk worden dagelijks voor vele
miljarden aan buitenlandse betalingen verricht. Daarbij wordt veelal gebruik
gemaalct van S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications), een netwerk voor het versturen van berichten door
banken die met bun computer via telecommunicatielijnen met ellcaar verbonden
zijn. SWIFT. is aldus geen verwerkingscentrale (staat dus ook los van
feitelijke boekingen), maar biedt wel een krachtige infrastructuur voor het
geautomatiseerd verwerken van het berichtenverkeer.
Hoewel de verwerking door de bank van een buitenlandse betalingsopdracht
aamnerkelijk afwijkt van die voor een binnenlandse transactie, is het proces
voor de client (behoudens dan het gebruik van afwijkende formulieren) in grote
lijnen hetzelfde. Om die reden is het buitenlands betalingsverkeer dan ook niet
als afzonderlijke dienstengroep behandeld.
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3.1.4

Gebruikersgroepen
Voor het giraal betalingsverkeer kan een onderscheid worden gemaalct tussen
particuliere en zakelijke gebmikers. Verschillende producten ktumen wel door
zalcelijke, maar niet door particuliere clienten worden gebruilct, zoals
bijvoorbeeld de acceptgiro, een voorbedrukt en veelal optisch leesbaar formulier
dat voor inkomende betalingen wordt gebruikt.

3.1.5

Aanbiedersgroepen
Giraal betalingsverkeer wordt aangeboden door banken, maar tevens door nietbanken, met name de credit card organisaties. Deze groep van aanbieders wordt
beschreven bij de dienstengroep Betalingsverkeer niet-formele dienstverleners.

3.2

Procesdecompositie

3.2.1

Clientcontact
Er zijn voor deze dienstengroep geen activiteiten welke tot de fase van het
clientcontact kunnen worden gerekend.

3.2.2

Aanvraag
Betalingsopdracht
Om een betalingsopdracht te kunnen geven dient de client te beschildcen over
een rekening. Het openen van een rekening wordt beschreven bij de
dienstengroep `Rekeningbeheer'.
Zoals reeds aangegeven bij de beschrijving van de vormen van giraal
betalingsverkeer, kan de opdracht tot betaling in verschillende vormen worden
gegeven. Daarbij kan een onderscheid worden gemaalct in opdrachten om direct
de rekening van de client te belasten en opdrachten waarbij de rekening van de
client indirect wordt belast (gegarandeerde betaalmiddelen en de diverse cards).

3.2.3

Fiattering
Authenticiteitscontrole
In beginsel kent de authenticiteitscontrole voor het girale betalingsverkeer een
tweetal vormen:

Bijlage II —16

— handtekeningcontrole
— codecontrole
Bij de handtekeningcontrole wordt de handtekening die voorkomt op
bijvoorbeeld een overschrijvingskaart of verzamelopdracht, vergeleken met de
handtekeningkaart die bij opening van de rekening is aangemaakt.
Bij codecontrole heeft de bank aan de client een code uitgereikt of een apparaat
dat een voor de client unieke code genereert. Opdrachten worden eerst
uitgevoerd nadat door het systeem is vastgesteld dat de ingevoerde code
overeenkomt met de code die in het systeem staat geregistreerd.
Saldocontrole

In beginsel worden girale betalingsopdrachten slechts uitgevoerd indien het
saldo op de te belasten rekening toereikend is. Hierop wordt een tweetal
uitzonderingen gemaakt:
— rekeningen met een kredietfaciliteit worden belast, tenzij uitvoering van de
opdracht zou resulteren in oversclwijding van de lcredietlimiet;
— producten voor indirecte betalingsopdrachten zoals de gegarandeerde
betaalmiddelen of de pinpas kennen doorgaans een grensbedrag. Transacties
tot dat grensbedrag worden altijd uitgevoerd, ongeacht het saldo op de
rekening van de client.
Deviezenformaliteiten

Bij overboeking van grote bedragen naar het buitenland door de client dient de
bank tevens te voldoen aan de deviezenformaliteiten (invulling van de
zogenaamde A- en B-formulieren welke ter verwerking in de statistieken naar
De Nederlandsche Bank dienen te worden gestuurd).
3.2.4

Uitvoering
Inbreng in transactiesysteem

Na controle van de opdracht op authenticiteit, wordt deze ingebracht in het
transactiesysteem. Hiertoe worden ingevoerd het bedrag van de transactie
alsmede de rekeningnummers die gemuteerd dienen te worden. Bij het girale
betalingsverkeer kan de inbreng in het transactiesysteem vaak in
geautomatiseerde vortn plaatsvinden. Enkele voorbeelden:
— het gebruik van optisch leesbare acceptgiro's;
— de pinpas die gekoppeld is aan een rekening van de client;
— betalingsopdrachten in op diskettes opgeslagen of door datacommunicatie
overgedragen bestanden.
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3.2.5

Afwilckeling
Transactie verwerken
Ter afwikkeling van de transactie worden de mutaties in het transactiesysteem
verwerkt. De ingevoerde bedragen worden daarbij daadwerkelijk aan de saldi
van de rekeningen toegevoegd respectievelijk onttrokken.
Dagafschrift genereren
Periodiek (bijvoorbeeld wekelijks) vervaardigt de instelling een
rekeningoverzicht waarop alle gedurende die periode uitgevoerde
rekeningmutaties worden vermeld.

3.3

Risico-analyse

3.3.1

Benadeling
Authenticiteitscontrole
Een criminele organisatie kan trachten gelden naar eigen rekening te doen
overboeken door gebruik te maken van gestolen of vervalste dragers van
betalingsopdrachten: • optisch leesbare overschrijvingsformulieren (de
zogenaamde OLO's), diskettes met betaalbestanden of betaalbestanden welke
via datacommunicatie voor verwerking aan de bank worden aangeboden.
Daarbij worden de kenmerken ter vaststelling van de authenticiteit van de
(rechtmatige) opdrachtgever vervalst: handtekening, controletotalen en/of
autorisatiecodes. (documentrisico)
Saldocontrole
Vele banlcinstellingen bieden hun clienten het gemalc van gegarandeerde
betaalmiddelen zoals de girobetaalkaart of de eurocheque. Bij onvoldoende
saldo op de eigen rekening zal de bank een opdracht tot opname niet uitvoeren.
De saldocontrole kan worden ontweken door voor de opname gebruik te maken
van gegarandeerde betaalmiddelen zoals girobetaalkaart of eurocheque.
(deskundigheidsrisico)
Het doen uitbetalen op een girobetaalkaart of eurocheque als men weet dat het
saldo op de eigen rekening voor een reguliere geldopname ontoereikend is, is
strafbaar op basis van oplichting (art. 326 Sr.).' Om vervolging terzake te

I In het arrest van 18 september 1978 heeft de Hoge Raad het zich voordoen als iemand die
een toereikend tegoed op zijn bankrekening heeft, gekwalificeerd als het aannemen van een
valse hoedanigheid (NJ 1978, 658).
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voorkomen, kan gebruik worden gemaakt van stromannen die de gegarandeerde
betaalmiddelen innen. (stromanrisico)

3.3.2

Witwassen
Betalingsoodracht
Door overboelcing van gelden naar de rekening van een door de criminele
organisatie gecontroleerde vennootschap waarvan de beneficial owner onbekend
kan blijven, kan een onderzoek naar de herkomst van geld worden bemoeilijkt.
(versluieringsrisico)
Een client kan opdracht geven om gelden over te boeken naar zijn rekening bij
een andere bank. Indien de client echter bij die bank niet over een rekening
beschikt, zal deze bank de ontvangen gelden op een tussenrekening boeken.
Vervolgens geeft de client aan dat sprake was van een vergissing en verzoelct de
ontvangende bank het geld contant op te mogen nemen of het over te malcen van
de tussenrekening naar het juiste rekeningnummer bij een derde bank. Door
deze handelwijze kan een onderzoek naar de herkomst van geld emstig worden
bemoeilijkt. (versluieringsrisico)
Transactieverwerking
Door herhaling van transacties of het gebruik van gecodeerde rekeningen kan de
herkomst van gelden worden gemaskeerd. Vooral indien banken het gebruik van
gecodeerde rekeningen toestaan en niet voorzien in een centrale registratie van
coderekeningen en diverse tnnsacties plaatsvinden van en naar verschillende
gecodeerde rekeningen, wordt het justitieel onderzoek naar de herkomst van
gelden emstig bemoeilijkt. (versluieringsrisico)
Voor buitenlandse overboekingen wordt nog veelvtildig gebruik gemaalct van
S.W.I.F.T.,2 waarbij de bank aangeeft via welke banken en rekeningen het geld
naar het buitenland dient te worden overgeboekt (het zogenaamde adviseren).
De client kan trachten de banlcmedewerker te bewegen een onvolledig advies op
te nemen in S.W.I.F.T. teneinde daartnee een onderzoek naar de uiteindelijke
bestemming van de gelden te bemoeilijken. (medewerkerrisico)

Een recentelijk ontwikkeld systeem voor de afwilckeling van interbancaire transacties,
TARGET, kan alleen warden gebruikt binnen het gebied van de EMU en kan SWIFT.
derhalve (nog) niet voIledig vervangen.

2
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3.3.3

Overig gebruik
Indien bekend wordt dat de bank girale transacties voor (leden van) criminele
organisaties uitvoert, km dit afbreuk doen aan de reputatie van de instelling.
(imagorisico)
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4

Wisselbedrijf

4.1

Begripsomschrijving

4.1.1

Algemeen
Het wisselbedrijf omvat het wisselen van munten of bankbiljetten, het
uitbetalen van munten of bankbiljetten tegen inlevering van den of meer
cheques, het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een credit
card en andere aan te wijzen transacties. (Definitie conform artikel 1 van de Wet
inzalce de wisselkantoren, hierna Wwk)

4.1.2

Aanbiedersgroepen
In beginsel mogen wisseltransacties uitsluitend worden uitgevoerd door
wisselkantoren welke op grond van de Wwk zijn ingeschreven in een register
dan wel door lcredietinstellingen of andere financiele instellingen die zijn
vrijgesteld van het verbod als wisselkantoor werkzaam te zijn. 3 Hierbij wordt
een wisselkantoor gedefinieerd als een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve of op verzoek van een ander
wisseltransacties uitvoert.
Sinds de inwerkingtreding van de Wet inzake de wisselkantoren staan
wisselkantoren onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Uitzondering hierop
vormen hotels die zijn ingeschreven bij de Stichting G.E. van Goor, een
onderdeel van Horeca Nederland. Door inschrijving bij deze stichting kan
gebruik worden gemaakt van een vrijstellingsregeling waaraan echter wel een
vorm van toezicht is gekoppeld.

Genoemde uitzonderingen zijn verrneld in artikel 4 lid 2 onder c, d en e van de Wet inzake
de wissellcantoren. Reden voor uitzondering is dat de aldaar genoemde instellingen reeds op
grond van de Wet toezicht lcredietwezen 1992 onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank.
3
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4.2

Procesdecompositie

4.2.1

Clientcontact
In de clientcontactfase vinden geen activiteiten plaats welke van direct belang
zijn voor het kunnen uitvoeren van een wisseltransactie. Wel is deze fase in zijn
algemeenheid van belang voor de risicodetectie.

4.2.2

Aanvraag
Wisselopdracht
De aanvraag tot het uitvoeren van een wisseltransactie bestaat uit de invulling
van een wisselopdrachtformulier.

4.2.3

Fiattering
Authenticiteitscontrole
Voor wisseltransacties bij een bank 4 geldt dat indien de client een
opnameformulier heeft ingevuld en daarop heeft aangegeven geld te wisselen
ten taste van de eigen rekening, de instelling de authenticiteit van de opdracht
zal toetsen door de identiteit van de client vast te stellen. Tevens dient bij
stortingen in deze fase te worden aangegeven welke rekening wordt
gecrediteerd.
Geldt vaststelling van de identiteit bij kleine transacties slechts voor opname
van eigen rekening bij een bank, bij de uitvoering van contante transacties
boven f 25.000 of een combinatie van kennelijk met elkaar samenhangende
contante transacties boven genoemd bedrag, is identificatie op grond van de Wif
verplicht. Daarbij dient de instelling, zowel bank als wisselkantoor, de identiteit
vast te stellen aan de hand van een in de Wif genoemd origineel document
(paspoort, rijbewijs etc.).
Deviezenformaliteiten
Bij de aankoop van buitenlands bankpapier met een tegenwaarde van meer dan
J 25.000 dient de instelling een AR-formulier in te vullen. Omgekeerd, bij de
verkoop van buitenlands bankpapier met een tegenwaarde van meer dan
f 25.000 dient de instelling een BR-formulier in te vullen. De rapportage aan
Onder bank wordt hier verstaan een instelling welke uitgezonderd is van het in de Wwk
genoemde verbod zoals genoemd in noot 3.

4
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De Nederlandsche Bank inzake deze handel in vreemd bankpapier geschiedt
meer en meer in geautomatiseerde vorm.

4.2.4

Uitvoering
Inname munten en biljetten
De baliemedewerlcer telt de ingenomen biljetten en controleert deze op
echtheid.
Opgemerkt zij dat munten van een vreemde valutasoort bij een financiele
instelling niet kunnen worden (terug-)gewisseld. De instelling kan deze
namelijk niet op rendabele wijze doorverhandelen. Het is wel mogelijk om bij
De Nederlandsche Bank vreemde munten om te wisselen. Hierbij wordt wel een
ongunstiger koers gehanteerd dan voor bankbiljetten, ter compensatie voor de
hogere kosten.
Inbreng in transactiesysteem
De baliemedewerker (front-office) registreert in het transactiesysteem het
bedrag en de valutasoort die zijn ingenomen alsmede de voor uitbetaling
gewenste valutasoort. Na invoer ontvangt de baliemedewerker van het systeem
een terugmelding waarop de koers en het bedrag in de valuta van uitbetaling
worden gegeven:
Uitbetaling munten en biljetten
De baliemedewerker betaalt het bedrag uit in biljetten en/of munten.

4.2.5

Afwikkeling
Verwerking transactie
De ingebrachte transactie wordt door de back-office verwerkt in het
transactiesysteem.
Genereren transactiebewijs
Na verwerking van de transactie, genereert het systeem een transactiebewijs
voor de client. Hierop wordt aangegeven de valuta's die zijn ingenomen dan wel
uitbetaald, de koersen die bij de omrekening zijn gehanteerd en de kosten die
voor de transactie in rekening zijn gebracht.

Bijlage II —24

4.3

Risico-analyse

4.3.1

Benadeling

Authenticiteitscontrole
Bij wisseltransacties kan de financiele instelling worden benadeeld door
gebruilanaking van vals geld. Teneinde te voorkomen dat de client achteraf
wordt opgespoord, kan hij zich voordoen als iemand anders. (identiteitsrisico)
Bij de authenticiteitscontrole zal in veel gevallen identificatie met een daartoe
aangewezen document vereist zijn (paspoort, rijbewijs etc.) Met het oog op
bovengenoemd identiteitsrisico bestaat ook de kans dat voor de identiticatie
gebruik zal worden gemaakt van valse identiteitspapieren. (documentrisico).

Irmame
Het risico bestaat dat de client vals geld ter omwisseling in Nederlandse of
buitenlandse valuta aanbiedt en dit bij de inname door de baliemedewerker niet
wordt geconstateerd. (documentrisico)

Transactiebewiis genereren
Hoewel onwaarschijnlijk bestaat het risico dat de client tracht het
transactiebewijs aan te passen of zelfs geheel te vervalsen teneinde door
reclamering de transactie in voor de client gunstige zin te doen aanpassen.
(documentrisico)

4.3.2

Witwassen

Wisselopdracht
Door veelvuldig en bij verschillende instellingen contante bedragen om te
wisselen of cheques te verzilveren kan de client de traceerbaarheid van
herkomst en (uiteindelijke) bestemming van gelden bemoeilijken.
(versluieringsrisico)

Authenticiteitscontrole
Door opeenvolging van wisseltransacties kan de client trachten de geldstroom te
doorbreken. Teneinde voorts te voorkomen dat de client achteraf wordt
opgespoord, kan hij zich voordoen als iemand anders. (identiteitsrisico)
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Bij de authenticiteitscontrole zal in veel gevallen identificatie met een daartoe
aangewezen document vereist zijn (paspoort, rijbewijs etc.) Met het oog op
bovengenoemd identiteitsrisico bestaat ook de kans dat voor de identificatie
gebruik zal worden gemaakt van valse identiteitspapieren. (documentrisico).

4.3.3

Overig gebruik
Criminele organisaties opereren vaak grensoverschrijdend. Hierdoor ontstaat bij
criminele organisaties de behoefte om buitenlandse valuta om te wisselen in
Nederlandse of andere buitenlandse valuta. Met het oog op de schade die hieruit
voor het imago kan ontstaan, zal de financiele instelling aan deze
dienstverlening, hoewel legaal, niet willen meewerken. (imagorisico)
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5

Documentaire kredietverlening

5.1

Begripsomschrijving

5.1.1

Algemeen
Een documentair krediet kan worden gedefinieerd als een schriftelijke
overeenkomst waarin de bank (de lcredietopenende bank) zich in opdracht van
haar client (de koper) verplicht om op zicht of op een vastgestelde vervaldatum
een bedrag te betalen aan de begunstigde (de verkoper), als deze aan alle in het
lcrediet genoemde voorwaarden heeft voldaan en de in de overeenkomst
genoemde documenten heeft geleverd.

5.1.2

Vormen
Kenmerkend voor het documentair krediet is dat de bank de
betalingsverplichting van de afnemer overneemt. Daarbij kan gebruik worden
gemaakt van een tweede bank die het lcrediet nog eens confirmeert: in dat geval
is sprake van een dubbele betalingszekerheid voor de leverancier. Een tweede
bank kan echter ook enkel als intermediair functioneren.
Bij het documentair lcrediet is de in hiernavolgende figuur aangegeven routing
van toepassing:
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5.1.3

documenten
aanvraag/kredietopening

Gebruikersgroepen
Documentaire kredietverlening vindt vrijwel uitsluitend plaats voor zakelijke
clienten.

5.2

Procesdecompositie

5.2.1

Clientcontact
De client is vrijwel altijd een bekende van de bank met minimaal een lopende
rekening.

5.2.2

Aanvraag
De client (de koper van de goederen) verzoekt de bank (bank A) een
documentair krediet te openen en (optioneel) te laten confirmeren door een bank
in het land van de leverancier (bank B).
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5.2.3

Fiattering
Bank A beoordeelt de aanvraag voor het documentair lcrediet. Daarbij wordt de
kredietwaardigheid van de client getoetst. Bij een positieve uitkomst opent bank
A het accreditief en verzoekt bank B dit te confirmeren. Deze wordt eerst
afgegeven nadat ook bank B de aanvraag heeft beoordeeld. Bank B stelt
vervolgens de leverancier op de hoogte door middel van een brief met het
documentaire lcrediet bijgesloten.

5.2.4

Uitvoering
Aanlevering documenten
De leverancier controleert het accreditief en gaat vervolgens tot productie en
verscheping over. Hij ontvangt het cognossement (bij zeevracht) of de airway
bill (luchtvracht), desgewenst een clean report of findings van een
inspectiemaatschappij, een certificaat van oorsprong van de Kamer van
Koophandel van de regio van vestiging alsmede een certificaat waaruit blijkt dat
de goederen voldoende verzekerd zijn. De overige documenten maakt de
leverancier zelf aan (facturen en paklijsten). Deze documenten worden in het
gevraagde aantal sets aangeleverd bij bank B.
Controle bank B (en betaling leverancier)
Bank B controleert de documenten aan de hand van de in het documentair
krediet gemaakte afspraken. Na goedkeuring gaat zij over tot betaling aan de
leverancier. De documenten stuurt bank B door naar bank A.
Controle bank A (en betaling bank B)
Bank A controleert nogmaals de documenten. Na goedkeuring betaalt bank A
aan bank B en stuurt de documenten naar de afnemer. Tegelijkertijd belast bank
A de rekening van de afnemer voor het bedrag van de transactie, verhoogd met
een opslag voor provisie en kosten.

5.2.5

Afwiklceling
De documenten zijn voor de afnemer essentieel: zij vertegenwoordigen
doorgaans de eigendom van de goederen en zijn noodzakelijk voor de inldaring
van de goederen.
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5.3

Risico-analyse

5.3.1

Benadeling
Flattering
De client zou de bank kunnen benadelen door een documentair lcrediet aan te
vragen en uiteindelijk de bank niet te betalen. Teneinde te voorkomen dat de
bank zich verhaalt op andere vermogenscomponenten, kan de client een valse
identiteit opgeven en ' deze staven met valse legitimatiebewijzen.
(identiteitsrisico, documentrisico)

De client kan ook trachten het verhaal op andere vermogenscomponenten te
voorkomen door niet bestaande of waardeloze zekerheden te stellen en deze met
behulp van valse documenten als echt of waardevol voor te doen.
(documentrisico)
Opgemerkt zij dat voor documentair krediet de controles dubbel worden
uitgevoerd: niet alleen door de bank van de client, maar tevens door de
incasserende bank.
5.3.2

Witwassen
Uitvoering
Een criminele organisatie dient niet alleen de illegale herkomst van gelden te
verhullen, [evens dient het geld een schijnbaar legale herkomst te worden
gegeven. Dit kan men realiseren door transacties te fingeren die de schijn
wekken van het bestaan van een proces dat in werkelijkheid niet bestaat.
Docurnentair lcrediet kan hier uitstekend voor worden gebruikt, omdat de
documenten de goederen vertegenwoordigen. (integratierisico)

5.3.3

Overig gebruik
Indien bekend worth dat de bank documentair lcrediet verstrekt aan criminele
organisaties, kan dit afbreuk doen aan de reputatie van de instelling.
(imagorisico)
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6

Hypothecaire leningen

6.1

Begripsomschrijving

6.1.1

Algemeen
Een hypothecaire lening is een overeenkomst waarbij een geldlening kan
worden verlcregen onder dekking van een hypotheek. Een hypotheek wordt
gedefinieerd als het goederenrechtelijk recht op een onroerende zaak,
strekkende tot zekerheid voor de nakoming van een verbintenis (te weten het
aangaan van een schuld met die onroerende zaak als pand, hetgeen in bezit blijft
van de pandgever zolang deze aan zijn verplichtingen voldoet).

6.1.2

Vormen
Hypothecaire leningen (in het navolgende kortweg: hypotheken) worden in
verschillende vormen aangeboden. Aanvankelijk kende men vooral de
zogenaamde lineaire hypotheek, waarbij periodiek een gelijkblijvend bedrag
wordt afgelost. Door afname van de rentecomponent leidt een lineaire
hypotheek tot hogere lasten in het begin van de looptijd en tot lagere lasten aan
het eind van de looptijd.
Om het bezwaar van hogere initiele lasten te verhelpen werd als een van de
eerste varianten de annuiteitenhypotheek ontwikkeld. Daarbij blijft de te betalen
termijn constant en varieert deze gedurende de looptijd alleen in samenstelling:
aanvankelijk bestaat de termijn vooral uit rente, later vooral uit aflossing.
Als gevolg van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente zijn vervolgens
verschillende hypotheekvormen ontwildceld, waarbij getracht wordt de
aftrekbaarheid optimaal te benutten. Als voorbeeld kan worden genoemd de
spaarhypotheek welke in essentie bestaat uit een hypotheek waarop niet wordt
afgelost en waarmee dus een voile renteaftrek wordt genoten, gekoppeld aan
een kapitaalverzekering waarrnee gedurende de looptijd de hoofdsom
belastingvrij wordt gespaard.
Het proces van de hypotheekverstrekking alsmede de aan
hypotheekverstrekking verbonden risico's zijn voor alle hypotheekvormen in
beginsel gelijk. Om deze reden hebben is voor de procesdecompositie dan ook
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geen nader onderscheid aangebracht. Hier past echter den kanttekening: voor
hypotheekvormen waarbij gebruik gemaakt wordt van enigerlei vorm van
levensverzekering, bestaat de verplichting tot het invullen van een
gezondheidsverklaring of (indien het verzekerd kapitaal de grens van f 300.000
overschrijdt) het ondergaan van een medische keuring.
6.1.3

Aanbiedersgroepen
Hypotheken worden verstrekt door banken, verzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen.

6.2

Procesdecompositie

6.2.1

Clientcontact
Het hypotheekproces vangt doorgaans aan met het hypotheelcadvies. Hiervoor
kan de client terecht bij de hypotheekverstreklcer zelf of bij een
hypotheekadviseur die doorgaans een kosteloos advies verstrekt, maar bij
afsluiting van een hypotheek van de hypotheekverstreklcer een provisie
ontvangt.

6.2.2

Aanvraag
Voor het aanvragen van een hypotheek dient de aanvrager verschillende
gegevens te verstreldcen. Het betreft onder meer:
— personalia;
— financiele situatie (inkomen van natuurlijke personen, solvabiliteit van
rechtspersonen, nog uitstaande financiele verplichtingen);
— gegevens over het onderpand;
— gewenste hypotheekvorm.
Indien aan de hypotheek een vorm van levensverzekering is gekoppeld, dient de
aanvrager tevens een gezondheidsverklaring in te vullen of een medische
keuring te ondergaan.
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6.2.3

Fiattering
Taxatie onroerende zaak
Om vast te stellen of de waarde van de onroerende zaak voldoende is om als
zekerheid te dienen voor de te verstrekken geldlening, dient een taxatie plaats te
vinden. Deze taxatie dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke
taxateur. Het is niet toegestaan hiervoor bijvoorbeeld de eigen makelaar in te
schakelen.
Met behulp van het taxatierapport kan worden gecontroleerd of een onroerende
zaak niet wordt gekocht dan wel verkocht voor een prijs die belangrijk afwijkt
van de werkelijke waarde.
Beoordeling aanvraag
De hypotheekaanvraag dient te worden onderbouwd met bovenstaande
gegevens, waarvan bescheiden dienen te worden overgelegd. Op basis van deze
gegevens beoordeelt de verstreldcer of de aanvrager voldoet aan de intern
gestelde eisen.
Bij particuliere hypotheekaanvragen wordt tijdens de beoordelingsfase tevens
een BKR-toetsing uitgevoerd.

6.2.4

Uitvoering
Sluiten hypotheekovereenkomst
Nadat de beoordeling en taxatie hebben plaatsgevonden, stelt de
hypotheekverstrekker een offerte op welke bij aldcoordbevinding door de
hypotheekgever wordt getekend.
Vestigen hypotheek
De notaris maalct op basis van de hypotheekovereenkomst een hypotheekalcte
op. Tevens doet hij navraag bij het Kadaster naar het bestaan van
erfpachtsvoorwaarden en mogelijke beslagen. Voorts doet de notaris navraag of
er nog `oude' hypotheekleningen openstaan en hoeveel hier nog op afgelost
dient te worden. De notaris draagt zorg voor inschrijving van de akte in het
hypotheelcregister.
Overdracht onroerende zaak
Indien sprake is van overdracht van een onroerende zaak, is de tussenkomst van
de notaris vereist. Deze maalct hiertoe de transportakte op, waarvoor de notaris
dient te beschildcen over de personalia en de koopovereenkomst. De levering
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van de onroerende zaak vindt pints door een tussen partijen opgemaakte
notariele alcte (de transportalcte) en vervo1gens inschrijving van deze alcte in het
Kadaster.
De overdracht vindt eerst pints nadat de notaris zich ervan verzekerd heeft dat
partijen over en weer aan hun verplichtingen hebben voldaan. Om te
voorkomen dat de verkoper wel de betaling int, maar de onroerende zaak Met
overdraagt dan wel dat de koper de onroerende zaak verlcrijgt, maar Met betaalt,
stort de koper (of namens deze de verstreldcer van de lening) de koopsom op
een rekening derdengelden van de notaris. Bij de overdracht zorgt de notaris dan
voor de betaling aan de verkoper.
6.2.5

Afwikkeling
Termiinen incasseren

Bij de hypotheekverlening is overeengekomen op welke wijze de
hypotheeklening client te worden afgelost Doorgaans is daarbij sprake van
maandelijkse termijnen.
Uitschriivina hvootheek

Bij beeindiging van de hypotheek geeft de hypotheeknemer aan de notaris de
opdracht de hypotheek uit het register te doen uitschrijven.

6.3

Risico-analyse

6.3.1

Benadeling
Benadeling van de hypotheelcnemer kan plaatsvinden door bewust niet te
voldoen aan de verplichtingen welke uit de overeenkomst voortvloeien. Een
andere vorm van misbnnk betreft het verstreklcen van onjuiste gegevens
(bijvoorbeeld een vervalste loonstrook), teneinde daarmee een hogere lening te
verlcrijgen dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. Zo lang
echter de hypotheekgever aan zijn verplichtingen voldoet, vindt geen
benadeling plaats. Er is slechts sprake van een verhoogd debiteurenrisico voor
de hypotheelcnemer. Deze vorm van misbruik wordt hier dan ook niet verder
behandeld.
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Aanvraag

Door bewust niet terug te betalen kan een criminele organisatie de
hypotheeknemer benadelen. Teneinde dit mogelijk te maken zal worden
getracht bij de aanvraag onjuiste informatie te verstreklcen. (informatierisico)
Beoordeling aanvraag

Benadeling kan plaatsvinden door bewust niet aan de verplichtingen te voldoen.
Om verhaalsacties van de hypotheelcnemer onmogelijk te maken, kan worden
getracht bij de aanvraag valse personalia op te geven en deze te staven met valse
legitimatiebewijzen clan wel gegevens over de rechtspersoon en haar
vertegenwoordigers. Ook kan worden getracht hierbij een stroman in te
schalcelen. (identiteitsrisico, documentrisico, stromanrisico)
Taxatie onroerende zaak

Door inschakeling van een malafide taxateur kan de indruk worden gewekt dat
de waarde van de onroerende zaak welke als onderpand voor de lening geldt,
veel hoger is dan in werkelijkheid het geval is. Bij niet-betaling zal de
hypotheeknemer overgaan tot executie van de onroerende zaak welke dan
onvoldoende waard blijkt. (facilitatorrisico)
Vestigen hypotheek

Door zich bij de vestiging van de hypotheek voor te doen als iemand anders en
dit te staven met valse documenten kan de hypotheekgever trachten bij nietterugbetaling aan verhaalsacties van de hypotheeknemer te ontkomen
(identiteitsrisico, documentrisico)
Het is ook denkbaar dat een malafide notaris aan deze pogingen meewerkt en
willens en wetens de hypotheek vestigt op basis van onjuiste gegevens over de
hypotheeknemer. (facilitatorrisico)
Overdracht onroerende zaak

Door gebruilcmaking van de diensten van een malafide notaris kan de
hypotheeknemer tot uitbetaling van gelden worden gebracht op basis van valse
documenten (inschrijving register, transportakte), zonder dat daadwerkelijk
sprake is van een hypotheek op de onroerende zaak. De hypotheelcnemer heeft
dan geen onderpand waarop hij zich bij niet-terugbetaling kan verhalen.
(documentrisico, facilitatorrisico)
Uitschrijving hypotheek

Door gebruilcmalcing van de diensten van een malafide notaris en op basis van
valse documenten kan worden getracht de hypotheek voortijdig te doen
uitschrijven. De hypotheeknemer heeft dan geen onderpand waarop hij zich bij
niet-terugbetaling kan verhalen. (documentrisico, facilitatorrisico)
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6.3.2

36

Witwassen
Aanvraag

Door bij een onroerende-zaaktransactie een waardesprong te fmgeren kan
crimineel vermogen worden witgewassen. Dit kan bijvoorbeeld door een
onroerende zaak te kopen voor een te lage waarde en het verschil met de
werkelijke waarde contant aan de verkoper te vergoeden. Bij de aanvraag van
een hypotheek zal dan onjuiste informatie over het onderpand worden verstrekt.
(informatierisico)
Beoordeling aanvraag

Hoe groter de waardesprong die men tracht te fingeren, hoe moeilijker dit is. In
plaats daarvan kan men trachten een serie van waardesprongen te fingeren door
een onroerend goed meermalen te verkopen. Om de reeks van transacties te
kunnen controleren kan dan ook worden getracht gebruik te maken van
stromarmen en valse identiteitsgegevens. (identiteitsrisico, documentrisico,
stromanrisico)
Taxatie onroerende zaak

Om ontdeklcing van op de creatie van fictieve waardesprongen gerichte
transacties te voorkomen dient de overdrachtsprijs van de onroerende zaak niet
te veel af te wijken van de werkelijke waarde. Dit kan worden gerealiseerd door
voor de bepaling van de `werkelijke waarde' een malafide taxateur in te
schakelen. (documentrisico, facilitatorrisico)
Vestigen hvpotheek

De bij de beoordeling van de aanvraag gesignaleerde risico's doen zich
onverkort voor bij het vestigen van de hypotheek. Daar komt bij dat in deze fase
tevens gebruik kan worden gemaakt van de diensten van een malafide notaris,
teneinde in korte tijd (vaak op dezelfde dag) een serie overdrachten te
realiseren. (identiteitsrisico, documentrisico, facilitatorrisico)
Overdracht onroerende zaak

Ook hier geldt dat het risico bestaat dat door inschalceling van een malafide
notaris en met gebruilcmaking van valse documenten birmen een korte
tijdsperiode een serie overdrachten wordt gerealiseerd. (documentrisico,
facilitatorrisico)
Uitschrijven hypotheek

Door de hypotheek vervroegd af te lossen kan de schijn worden gewelct dat
sprake is van een legale vermogenscomponent. (integratierisico)
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6.3.3

Overig gebruik
Ook hier bestaat het risico dat bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de
hypotheeknemer. (imagorisico)
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7

Overig zakelijk krediet

7.1

Begripsomschrijving

7.1.1

Algemeen
Onder overig zakelijk krediet wordt begrepen de kredietverstrekking aan
zakelijke clienten anders dan via hypothecaire lening. Kredietverstreldcing is
daarbij gedefinieerd als het proces waarbij een lcredietgever een som geld ter
beschikking stelt aan een kredietnemer, onder beding van terugbetaling en
doorgaans onder vergoeding van rente.
Hierbij worden onder zakelijke clienten niet slechts rechtspersonen begrepen,
maar tevens verenigingen, zelfstandige ondernemers, agrariers, vrije
beroepsbeoefenaren etc.

7.1.2

Vormen
Wordt bij lcredietverstrelcking aan particulieren doorgaans een onderscheid
gemaalct tussen hypotheken en consumentenlcrediet, zakelijke lcredieten worden
veelal onderverdeeld naar looptijd of de omvang van het lcrediet.
Ook binnen de zakelijke lcredietverlening kan een groot aantal producten
worden onderscheiden. Producten met een korte looptijd betreffen onder meer:
— rekening-courantkrediet;
— kasgeldlening;
— discontokrediet;
— factoring (bevoorschotting op door de client ter incasso overgedragen
facturen);
— commercial paper (verhandelbare geldmarktleningen, uitgegeven door grote
bedrij ven).
Producten voor de lange(re) termijn betreffen onder meer:
— leningen voor middellange en lange termijn (looptijden van 2-5 jaar resp.
langer dan 5 mar);
— huurkoop en leasing;
— onderhandse leningen;
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— floating rate notes (obligaties met een variabele rente. De looptijd van een
FRN ligt doorgaans tussen de twee en tien jaar);
— medium term notes (verhandelbare schuldbewijzen met een looptijd vanaf
twee jaar. Het gaat hierbij om doorgaans zeer grote bedragen. Een MTh kan
op eenvoudige wijze en tegen lage kosten worden uitgegeven).
De procesgang voor deze kredietvormen vertoont vanuit clientperspectief
weinig variaties. Om deze reden is bij procesdecompositie en risico-analyse
geen nadere onderverdeling toegepast.
7.2

Procesdecompositie

7.2.1

Clientcontact
In deze faze wordt een inventarisatie gemaalct van de lu-edietwensen van de
client. Tevens worden in deze faze al, doorgaans aan de hand van een checklist,
gegevens vastgelegd: naam en organisatievorm van de aanvrager, financiele
gegevens, bestaande faciliteiten en zekerheden etc.

7.2.2

Aanvraag
ICredietaanyraau
In deze faze wordt de reeds verkregen informatie verder aangevuld, uiteindelijk
resulterend in een kredietaanvraag waarin de client aangeeft welk bedrag hij
wenst te lenen, in welke vorm en voor welke looptijd etc.
Kredietvoorstel onstellen
Nadat de kredietaanvraag is opgesteld, wordt door de accountmanager een
lcredietvoorstel opgesteld. Het voorstel is een intern document en wordt
opgesteld ten behoeve van de intern fiatterende instantie. Dit kan een
afdelingsdirecteur zijn maar ook een kredietcormnissie. Het lcredietvoorstel
dient aldus voor de beeldvorming. Daamaast is het lcredietvoorstel de
administratieve vastlegging van de daaraan voorafgaande handelingen, en, na
het verleende fiat, het basisdocument voor de kredietadministratie.
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7.2.3

Fiattering

Kredietvoorstel beoordelen
De wijze waarop het kredietvoorstel wordt beoordeeld is sterk afhankelijk van
de organisatiestructuur van de bank. In het algemeen kan worden gesteld dat de
hoogte van het krediet en de daarbij te stellen zekerheden mede bepalend zijn
voor het aantal echelons dat bij de beoordeling betrolcken is.

Dossiercontrole
Alvorens het lcredietvoorstel wordt gefiatteerd, zal een dossiercontrole worden
uitgevoerd. Daarbij wordt gecontroleerd of de lcredietaanvrager aan alle formele
vereisten heeft voldaan.
In het dossier bevinden zich gegevens over de aanvrager, gegevens van de
Kamer van Koophandel waaruit de inschrijving en de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aanvrager blijken, statuten van de
aanvragende rechtspersoon, alsmede een door een accountant goedgekeurde
j aarrekening.

Toetsing zekerheden
Een goede lcredietwaardigheid van de aanvrager is in het algemeen niet
voldoende om een zakelijk krediet te verkrijgen. De aanvrager zal zekerheden
dienen te stellen. Deze zekerheden worden aan de bank verpand en op een
verpandinglijst opgenomen.
Voor de bank is van belang dat de gestelde zekerheden voldoende waarde
hebben om het lcredietrisico te kunnen opvangen. De instelling zal de waarde
van de zekerheden onderzoeken. Tevens zal de instelling onderzoeken of de
gestelde zekerheden met reeds bezvvaard zijn.

Offerte
Nadat de instelling het lcredietvoorstel heeft gefiatteerd, wordt een offerte
opgesteld. Dit behelst een voorstel omtrent de wijze waarop de bank in het
aangevraagde lcrediet wil voorzien. Een dergelijke lcredietbrief bestaat
doorgaans uit de volgende onderdelen:
— de kredietnemers en hun aansprakelijkheid
— de aard en de hoogte van de kredietfaciliteiten
— de gevraagde zekerheden
— de condities
— algemene en specifieke voorwaarden
— de afsluiting
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De in de offerte gehanteerde informatie is rechtstreeks af te Leiden uit het
gefiatteerde Icredietvoorstel.

7.2.4

Uitvoering
Nadat de Icredietbrief/offerte door beide partfien rechtsgeldig is ondertekend,
wordt de lcredietovereenkomst met de client in de banlcadministratie
opgenomen. Eerst nu wordt het lcrediet aan de aanvrager ter beschikking
gesteld.
In veel gevallen wordt een zakelijk lcrediet voor een specifiek doel verstrekt. De
instelling zal in dat geval willen controleren of de gelden zijn uitgegeven voor
het doel waarvoor zij waren bestemd.

7.2.5

Afwikkeling
De afwikkelingsfase omvat het lcredietbeheer, waarbij wordt toegezien op juiste
en volledige betaling van de overeengekomen termijnen. Tevens omvat deze
fase de informatieverstreklcing aan de client: periodieke opgaven van de
resterende schuld en de resterende looptijd alsmede rente-overzichten.

7.3

Risico-analyse

7.3.1

Benadeling

ICredietaanvraag
Benadeling kan plaatsvinden door het voomemen om het verkregen lcrediet
bewust niet terug te betalen. Hiertoe wordt bij de kredietaanvraag onjuiste
informatie verstrekt. (informatierisico)

Kredietvoorstel
lndien een accountmanager op provisiebasis wordt beloond, bestaat het risico
dat de accountmanager bij zijn werlczaamheden minder lcritisch is, teneinde
bepaalde omzettargets te kunnen realiseren. (werkingsrisico)
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Dossiercontrole
Door bij de aanvraag een valse identiteit op te geven en deze te staven met valse
documenten kan worden getracht verhaal op vermogenscomponenten bij niet
terugbetaling van het krediet te voorkomen. (identiteitsrisico, documentrisico)

Het risico bestaat dat de aanvrager zich voordoet als vertegenwoordiger van een
rechtspersoon teneinde daannee ten laste van een derde een krediet te
verlcrijgen. (identiteitsrisico, documentrisico)
De toekenning van het lcrediet is mede afhankelijk van de financiele positie van
de aanvrager, die daartoe veelal een jaarrekening dient te overleggen. Het risico
bestaat dat men het lcrediet tracht te verlcrijgen door gebruilcmaking van een ten
onrechte afgegeven goedkeurende accountantsverklaring. (documentrisico,
facilitatorrisico)
Toetsing zekerheden
De toekenning van het lcrediet is mede afhankelijk van de zekerheden die de
aanvrager daartegenover stelt. Het risico bestaat dat de aanvrager lcrediet tracht
te verlcrijgen door gebruilcmaking van niet bestaande zekerheden of door
malafide taxateurs of accountants opgestelde waardebepalingen.
(documentrisico, facilitatorrisico)

7.3.2

Witwassen
Een client kan trachten om in Nederland een lcrediet te verkrijgen op basis van
zekerheden welke zich in het buitenland bevinden. Daarbij kan het bijvoorbeeld
gaan om een buitenlandse bank die zich garant stelt, omdat de client daar
kasgeld in de kluis heeft liggen. Op deze wijze kan de client op legale wijze in
Nederland over geld beschildcen. (integratierisico) .

7.3.3

Overig gebruik
Ook filer bestaat het risico dat bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de
kredietverstreldcer. (imagorisico)
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8

Overig particulier krediet

8.1

Begripsomschrijving

8.1.1

Algemeen
Onder overig particulier lcrediet wordt begrepen de kredietverstrekking aan
particulieren anders dan via hypothecaire lening. Kredietverstreklcing is daarbij
gedefinieerd als het proces waarbij een lcredietgever een som geld ter
beschildcing stelt aan een lcredietnemer, onder beding van terugbetaling en
doorgaans onder vergoeding van rente.

8.1.2

Vormen
Bij lcredietverstreldcing aan particulieren wordt gewoonlijk een onderscheid
gemaakt tussen hypothecaire lcredieten enerzijds en consumptieve lcredieten
anderzij ds.
Aangezien hypotheken als een aparte dienstengroep zijn beschouwd, bestaat het
overig particulier krediet uitsluitend uit consumptief lcrediet, waarbinnen nog
diverse vormen kunnen worden onderscheiden:
— geldkredieten waarover de client vrij kan beschikken;
— goederenlcredieten die gebonden zijn aan bepaalde goederen
(objectfinanciering).
Beide lcrediettypen ktuinen in verschillende vormen worden verstrekt, zoals het
doorlopend lcrediet en de persoonlijke lening.
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8.2

Procesdecompositie

8.2.1

Clientcontact
In deze fase wordt een inventarisatie gemaakt van de wensen van de client.

8.2.2

Aanvraag

ICredietaanvraag
In deze fase wordt de reeds verlcregen informatie verder aangevuld, uiteindelijk
resulterend in een Icredietaanvraag waarin de client aangeeft welk bedrag hij
wenst te lenen, in welke vorm en voor welke looptijd etc.
8.2.3

Flattering

Kredietaanvraag beoordelen
De wijze waarop de Icredietaanvraag wordt beoordeeld is sterk afhankelijk van
de organisatiestructuur van de bank. In het algemeen 'can worden gesteld dat de
hoogte van het lcrediet en de daarbij te stellen zekerheden mede bepalend zijn
voor het aantal personen dat bij de beoordeling betroklcen is.

Dossiercontrole
Alvorens de Icredietaanvraag wordt gefiatteerd, zal een dossiercontrole worden
uitgevoerd. Daarbij wordt gecontroleerd of de lcredietaanvrager aan alle formele
vereisten heeft voldaan.
In het dossier bevinden zich gegevens over de financiele omstandigheden van
de aanvrager (inkomen, informatie BKR etc.)

Offerte
Nadat de instelling de lcredietaanvraag heeft gefiatteerd, wordt een offerte
opgesteld. Dit behelst een voorstel omtrent de wijze waarop de bank in het
aangevraagde lcrediet wil voorzien. Een dergelijke kredietbrief bestaat
doorgaans uit de volgende onderdelen:
— de lcredietnemer en diens aansprakelijkheid;
— de aard en de hoogte van de kredietfaciliteit;
— de condities;
— algemene en specifieke voorwaarden;
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— de afsluiting.
De in de offerte gehanteerde inforrnatie is rechtstreeks af te leiden uit de
gefiatteerde kredietaanvraag.
8.2.4

Uitvoering
Nadat de lcredietbrief/offerte door beide partijen rechtsgeldig is ondertekend,
wordt de lcredietovereenkomst in de bankadministratie opgenomen. Eerst nu
wordt het lcrediet aan de aanvrager ter beschiklcing gesteld.

8.2.5

Afwiklceling
De afwikkelingsfase omvat het kredietbeheer, waarbij wordt toegezien op juiste
en volledige betaling van de overeengekomen termijnen. Tevens omvat deze
fase de informatieverstreklcing naar de client: periodieke opgaven van de
resterende schuld en de resterende looptijd alsmede rente-overzichten.

8.3

Risico-analyse

8.3.1

Benadeling
Kredietaanvraag
De client kan trachten zich voor te doen als iemand anders om verhaal op
vermogenscomponenten bij bewust niet terugbetalen van het lcrediet te
voorkomen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van valse documenten.
(identiteitsrisico, documentrisico)
Dossiercontrole
Door verstreklcing van onjuiste informatie en deze te staven met valse
documenten kan worden getracht een hoger krediet te verlcrijgen dan met juiste
informatie het geval zou zijn. (informatierisico)

8.3.2

Witwassen
Een client kan trachten om in Nederland een lcrediet te verlcrijgen op basis van
zekerheden welke zich in het buitenland bevinden. Daarbij kan het bijvoorbeeld
gaan om een buitenlandse bank die zich garant stelt, omdat de client daar
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kasgeld in de kluis heeft liggen. Op deze wijze kan de client op legale wijze in
Nederland over geld beschikken. (integratierisico)

8.3.3

Overig
Ook hier bestaat het risico dat bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de
kredietverstrekker. (imagorisico)
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9

Garanties en borgtochten

9.1

Begripsomschrijving
Onder een garantie wordt verstaan een onherroepelijke toezegging van een
garant jegens een derde om op het eerste schriftelijke verzoek een geldsom te
betalen tegen overlegging van een schriftelijke mededeling van die derde dat
zijn debiteur niet heeft voldaan aan verplichtingen uit een contract.
Een eveneens veel voorkomende rechtsfiguur betreft de borgtocht (in het
spraakgebniik veelal als borgstelling aangeduid). Kenmerkend verschil tussen
garantie en borgtocht is dat de garantie een zelfstandige verbintenis is. De
garant dient op het eerste schriftelijke verzoek tot uitbetaling over te gaan. Bij
een borgtocht kan de betaling worden opgeschort, bijvoorbeeld bij onenigheid
van partijen over de hoofdverbintenis. De borgtocht vervalt met het tenietgaan
van de hoofdverbintenis.

9.2

Procesdecompositie

9.2.1

Clientcontact
In de meeste gevallen worden garanties afgegeven ten behoeve van reeds
bestaande clienten.

9.2.2

Aanvraag
Garantie-aanvraag
De client geeft aan ten behoeve van wie de bankgarantie dient te worden
afgegeven, voor welk bedrag, voor welke looptijd en in welke omstandigheden
tot uitbetaling dient te worden overgegaan.
Garantievoorstel opstellen
Op basis van de door de client verstrelcte gegevens wordt door de
accountmanager een garantievoorstel opgesteld. Dit stuk heeft vooral een
interne status en wordt opgesteld ten behoeve van de toetsing van de aanvraag.
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9.2.3

Fiattering
Garantievoorstel beoordelen
De wijze waarop het garantievoorstel wordt beoordeeld, is sterk afhankelijk van
de organisatiestructuur van de bank. In het algemeen kan worden gesteld dat de
hoogte van de garantie en de daarbij te stellen zekerheden mede bepalend zijn
voor het aantal echelons dat bij de beoordeling betrokken is.
Dossiercontrole
Alvorens het garantievoorstel wordt gefiatteerd, zal een dossiercontrole worden
uitgevoerd. Daarbij wordt gecontroleerd of de aanvrager aan alle formele
vereisten heeft voldaan.

9.2.4

Uitvoering
Nadat door de aanvrager een contragarantie is afgegeven (een verklaring waarin
hij de volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor at wat de bank op grond van
de afgegeven garantie moet betalen), wordt de garantie door de bank afgegeven.
Vervolgens wordt de garantie in de bankadministratie opgenomen. Dit is van
belang omdat in het algemeen de garantie meetelt voor de bepaling van de
opnamecapaciteit van de aanvrager (tenzij specifiek is overeengekomen dat de
garantie daarbuiten vale.

9.2.5

Afwikkeling
Voor het afgeven van een garantie wordt door de bank een provisie in rekening
gebracht.
Indien sprake is van niet vervulling door de aanvrager van de in de garantie
specifiek omschreven verplichtingen, en de begunstigde de bank aanspreelct,
client de bank tot uitbetaling over te gaan. Op grond van de afgegeven
contragarantie S de bank de betaling vervolgens op de client verhalen.
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9.3

Risico-analyse

9.3.1

Benadeling
Garantie-aanvraag

Benadeling kan plaatsvinden door samenwerking met bijvoorbeeld een
gecontroleerde vennootschap ten behoeve waarvan de garantie wordt
aangevraagd om vervolgens bewust niet aan de verplichtingen te voldoen en de
afgegeven contragarantie niet te voldoen. Teneinde te voorkomen dat verhaal
plaatsvindt op andere vermogenscomponenten wordt onjuiste informatie
verstrelct. (inforrnatierisico)
Garantievoorstel

Indien een accountmanager op provisiebasis wordt beloond, bestaat het risico
dat de accountmanager bij zijn werlczaamheden minder kritisch is, teneinde
bepaalde omzettargets te kiumen realiseren. (werlcingsrisico)
Dossiercontrole

Door bij de aanvraag een valse identiteit op te geven en deze te staven met valse
documenten kan worden getracht verhaal op vermogenscomponenten bij niet
terugbetaling van de garantie te voorkomen. (identiteitsrisico, documentrisico)
9.3.2

Witwassen
Dossiercontrole

Garanties kunnen in verschillende vormen worden gebruilct voor het witwassen
van gelden. Ter illustratie wordt het volgende voorbeeld gehanteerd: een door
de criminele organisatie gecontroleerde vennootschap A vraagt een bankgarantie
aan bij een buitenlandse bank ten behoeve van een schijnbaar legale
vennootschap B welke eveneens deel uitmaakt van de criminele organisatie.
Hiertoe wordt crimineel vermogen als zekerheid gesteld. Vennootschap A
voldoet niet aan de in de garantie genoemde verplichtingen, waarna de bank tot
uitbetaling overgaat. Hiermee is het crimineel vermogen op schijnbaar legale
wijze overgeheveld naar vennootschap A. Het risico bestaat dat dergelijke
constnicties ten uitvoer worden gebracht doordat bij de dossiercontrole met
wordt vastgesteld dat onjuiste informatie is verstrekt, gestaafd met valse
documenten. Dit risico speelt temeer indien bij de dossiercontrole de herkomst
van gestelde zekerheden niet nader wordt onderzocht. (informatierisico,
documentrisico, versluieringsrisico)
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Afwilckeling

lndien de bank overgaat tot Mtbetaling van de garantie, kan sprake zijn van
overheveling van crimineel vermogen waarbij een schijnbaar legate herkomst
wordt gecrederd. (integratierisico)
9.3.3

Overig gebruik
Ook hier bestaat het risico dat bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties afbreulc wordt gedaan aan de reputatie van de
Icredietverstrelcker. (imagorisico)
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10

Vermogensbeheer

10.1

Begripsomschrijving

10.1.1

Algemeen
Vermogensbeheer kan worden omschreven als het beleggen van door een client
toevertrouwd vermogen met het doel een zo hoog mogelijk rendement te
genereren binnen de met de client overeengekomen randvoorwaarden.
Het vermogensbeheer kan plaatsvinden door een beleggingsinstelling, die de
aan haar toevertrouwde vermogens collectief belegt. Beleggingsinstellingen
vallen op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) onder
toezicht van De Nederlandsche Bank. Is echter geen sprake van collectief
beleggen, maar van private banking, dan wordt door De Nederlandsche Bank
geen toezicht uitgeoefend.
Het toevertrouwde vermogen kan op diverse wijzen worden belegd. Indien
belegd wordt in effecten, valt de vermogensbeheerder op grond van de Wet
toezicht effectenverkeer onder toezicht van de Stichting Toezicht
Effectenverkeer. Daarbij zij opgemerIct dat de Wte een mime omschrijving van
het begrip effecten kent, waaronder bijvoorbeeld ook schuldbrieven en rechten
op overdracht van goederen op termijn vallen.

10.1.2

Aanbiedersgroepen
Vermogensbeheer met belegging in effecten is voorbehouden aan
effecteninstellingen welke dienen te beschikken over een vergunning van de
STE.
Niet-collectief vermogensbeheer anders dan in effecten valt buiten het toezicht
van De Nederlandsche Bank en/of de STE en wordt beschreven in de
dienstengroep `Vermogensbeheer niet-formele dienstverleners'.
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10.2

Procesdecompositie

10.2.1

Clientcontact

54

De accountmanager heeft contact met een potentiele client over diens wensen
etc.
10.2.2

Aanvraag
Clientgegevens registreren

Voordat een concept voor een vermogensbeheerovereenkomst kan worden
opgesteld, dienen eerst verschillende gegevens van de client op een formulier te
worden vastgelegd. Hierbij geeft de client aan in welke vorm en onder welke
voorwaarden het vermogensbeheer uitgevoerd dient te worden.
Beheervoorstel opstellen

Op basis van de geregistreerde wensen van de client wordt in concept een
vermogensbeheerovereenkomst opgesteld waarin, de vormen van
vermogensbeheer alsmede de voorwaarden en de door de bank hiervoor in
rekening te brengen vergoedingen nauwkeurig worden omschreven.
10.2.3

Fiattering
Beheervoorstel beoordelen

Het concept van de vermogensbeheerovereenkomst wordt beoordeeld aan de
hand van de door de instelling opgestelde interne richtlijnen.
Beheerovereenkomst sluiten

Nadat het beheervoorstel is gefiatteerd, wordt een definitieve versie van de
beheerovereenkomst opgesteld welke door beide partijen dient te worden
ondertekend.
10.2.4

Uitvoering
Clientrekening openen

Na de ondertekening worden de clientgegevens in de administratie van de bank
opgenomen. Tevens wordt voor de client een rekening geopend voor verwerldng
van alle door de bank uit te voeren transacties.
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Transacties verrichten

In opdracht van de client en in overeenstemming met de gegevens in de
beheerovereenkomst worden door de bank diverse transacties uitgevoerd. Deze
lopen steeds over de clientrekening.
Client informeren

Periodiek wordt door de bank een overzicht van alle uitgevoerde transacties
vervaardigd.
10.2.5

Afwildceling
Beheerloon incasseren

Periodiek wordt door de bank een nota opgesteld met de kosten voor de
uitgevoerde transacties alsmede het periodiek volgens de beheerovereenkomst
verschuldigde beheerloon. De nota kan worden verrekend met het saldo op de
clientenrekening.
10.3

Risico-analyse

10.3.1

Benadeling
De financiele instelling werlct met vermogen van de client. Vooralsnog zijn dan
ook geen risico's voor benadeling onderkend.

10.3.2

Witwassen
De criminele organisatie kan trachten een medewerker van de dienstverlener te
bewegen tot het fingeren van transacties. Crimineel vermogen kan dan worden
ingebracht en als schijnbaar legate vermogenswinst worden uitgekeerd. Dit
risico doet zich vooral voor bij kleinere organisaties waar minder
mogelijkheden bestaan voor de implementatie van interne
beheersingsmaatregelen zoals functiescheiding. (medewerkerrisico)

10.3.3

Overig gebruik
Ook hier bestaat het risico dat bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de
vermogensbeheerder. (imagorisico)
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11

Trustbedrijf

11.1

Begripsomschrijving

11.1.1

Algemeen
Onder trustbedrijf wordt verstaan het voeren van de directie over en de
administratie van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aanspralcelijkheid of andere rechtspersonen, in opdracht van en voor
rekening van de aandeelhouder(s) van die rechtspersonen.
Opgemerkt zij dat de aandeelhouders van de rechtspersoon waarvoor
trustactiviteiten worden verricht ook weer rechtspersonen kunnen zijn.

11.1.2

Aanbiedersgroepen
Het trustbedrijf kan eveneens worden uitgevoerd door niet-formele financiele
dienstverleners. De procesgang wijkt daarbij echter niet af.

11.2

Procesdecompositie

11.2.1

Clientcontact
Hierbij geeft de client de accountmanager te kennen voor welke rechtspersoon
trustactiviteiten uitgevoerd dienen te worden. Tevens geeft de client aan welke
activiteiten het betreft (directievoering, administratieve taken etc.)

11.2.2

Aanvraag
Trustvoorstel formuleren
Op basis van de door de client verstrelcte informatie wordt door de
accountmanager een trustvoorstel geformuleerd. Hierin wordt alle relevante
informatie over de opdrachtgever en de rechtspersoon opgenomen.
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11.2.3

Flattering

Trustvoorstel beoordelen
Op basis van de gegevens in het trustvoorstel dient de betrouwbaarheid van de
opdrachtgever en de rechtspersoon te worden beoordeeld, waarbij tevens
aandacht dient te worden besteed aan het ondememersverleden.
Nadat is vastgesteld dat de potentiele client voldoet aan de door de instelling
gehanteerde betrouwbaarheidseisen, dient de aard van de te verrichten
trustactiviteiten, zoals opgenomen in het trustvoorstel, te worden beoordeeld.

Trustovereetilcomst sluiten
Na beoordeling van de betrouwbaarheid van de client en de aard van de
trustactiviteiten wordt een trustovereenkomst opgesteld, waarin nauwkeurig
wordt aangegeven welke activiteiten de dienstverlener zal verrichten, welke
bevoegdheden deze bij de uitvoering daarvan geniet en welke vergoeding de
client hiervoor dient te betalen. De trustovereenkomst wordt door beide partijen
ondertekend.
11.2.4

Uitvoering
In de uitvoeringsfase worden de eigenlijke trustactiviteiten zelf verricht:
directievoering, beheer- en administratieve taken etc.

11.2.5

Afwikkeling

Trustloon incasseren
Periodiek wordt een nota opgesteld voor de uitgevoerde werlczaamheden op
basis van de in de trustovereenkomst overeengekomen tarieven.
11.3

Itisico-analyse

11.3.1

Benadeling
Uit de hiervoor genoemde omschrijving van het trustbedrijf lc:an worden
afgeleid dat de dienstverlener geen financieel risico loopt anders dan het niet
betaald lcrijgen van de terzake opgemaakte nota's.
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Er kunnen in dit traject derhalve geen risico's van benadeling van de financiele
dienstverlener door de criminele organisatie worden onderkend.

11.3.2

Witwassen
Beoordelen trustvoorstel
De trustactiviteiten worden uitgevoerd voor de aandeelhouders van de
rechtspersoon. De aandelen kunnen echter in handen zijn van andere
rechtspersonen etc. Het is derhalve mogelijk dat de trustmaatschappij onbekend
is met de identiteit van de uiteindelijke aandeelhouder, zeker indien gebruik
gemaalct wordt van rechtspersonen waarbij de uiteindelijke beneficial owner
onbekend kan blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de zogenaamde
Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap (AVV), waarbij de beneficial owner niet
geregistreerd wordt of een rechtspersoon met een in toonderaandelen verdeeld
aandelenkapitaal. (identiteitsrisico)
Naast of in plaats van het gebruik van bovengenoemde constructie met
rechtspersonen bestaat tevens het risico dat gebruik wordt gemaakt van een
stroman of dat onjuiste informatie wordt verstrekt over de 'client', in beide
gevallen weer met als doel om de identiteit van de uiteindelijke beneficial
owner te verhullen. (stromanrisico, informatierisico)
De rechtspersonen waarvoor de trustactiviteiten worden uitgevoerd, kunnen
deel uitmalcen van een complexe structuur waarin vele vennootschappen en
andere rechtspersonen zijn opgenomen. Doel is hierbij steeds de uiteindelijke
beneficiaries buiten beeld te houden. Indien dit lukt, wordt voor de betreffende
vennootschap een schijn van legaliteit opgewelct, waardoor deze als laatste
schakel in een witwastraject kunnen worden gebruikt om gelden te plaatsen.
(versluieringsrisico)

11.3.3

Overig gebruik
Beoordelen trustvoorstel
Hoewel het gebruik van trustmaatschappijen door criminele organisaties voor
andere doeleinden dan het witwassen van uit criminele activiteiten verlcregen
vermogen niet voor de hand ligt, is dit met onmogelijk. Als een financiele
instelling diensten verleent aan een criminele organisatie kan hierdoor, ook al
zijn deze diensten volstrekt legaal, voor de financiele instelling schade aan het
imago ontstaan. Aangezien de vennootschappen waarvoor de financiele
dienstverlener trustactiviteiten verricht doorgaans deel uitmaken van een
complexe stnictuur van rechtspersonen, kan de dienstverlener niet op
eenvoudige wijze de identiteit van de uiteindelijke beneficiary vaststellen en
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nagaan of deze wellicht deel uitmaakt van een criminele organisatie.
(imagorisico)
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12

Valuta- en renteproducten

12.1

Begripsomschrijving

12.1.1

Algemeen
Tot de dienstengroep Valuta- en renteproducten worden voor dit onderzoek
gerekend de producten welke door financiele dienstverleners worden
aangeboden, teneinde te kunnen voorzien in de behoefte van clienten aan
vreemde valuta (anders dan beschreven bij de dienstengroep Wisselbedrijf)
alsmede producten welke dienen ter afdeldcing van valuta- en renterisico's.
Deze dienstengroep bevat een veelheid aan verschillende producten. Derhalve
wordt geen nader gespecificeerde procesdecompositie gegeven.

12.1.2

Vormen
Zoals reeds blijkt uit bovengenoemde omschrijving, kan een onderscheid
worden gemaalct tussen valutaproducten enerzijds en risicodekkingsproducten
anderzij ds.
Tot de zuivere valutaproducten behoort de directe aan- of verkoop van grote
hoeveelheden girale vreemde valuta (de chartale valutatransacties zijn
opgenomen onder het Wisselbedrijf) tegen een contante koers (de zogenaamde
spot rate).
Stel dat een bedrijf over drie maanden $ 1 miljoen nodig heeft om een
Arnerikaanse leverancier te betalen. Dan kan drie maanden worden gewacht om
tegen de dan geldende spot rate het bedrag in dollars aan te kopen. Daarmee
loopt het bedrijf echter wel het risico dat bij een stijgende dollarkoers meer
betaald zal moeten worden voor de aankoop. Het is echter ook mogelijk om de
dollars op termijn aan te kopen. Men betaalt dan in dit geval de dollarkoers voor
driemaandscontracten.
De aankoop van dollars op termijn is een vorm van een afgeleid product, een
zogenaamd derivaat. Dit zijn veelal producten die zijn ontwikkeld ter dekking
van risico's.
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Derivaten die tot deze dienstengroep behoren zijn:
— Valuta-termijncontracten (valuta figures);
— Valuta-opties;
— valuta swaps (currency swaps);
— rente swaps (interest rate swaps).
Valuta-opties zijn vergelijkbaar met opties in aandelen. Degene die de optic
uitgeeft (de `schrijver), ontvangt een premie voor het risico dat hij aangaat door
te beloven op de expiratiedatum tegen een vastgestelde koers een
overeengekomen bedrag aan valuta te kopen van (putoptie) of te verkopen aan
(calloptie) de koper van de optie.
Valuta en rente swaps zijn overeenkomsten die worden opgezet om verschillen
tussen partijen in het aantrekken van financiele tniddelen zo voordelig mogelijk
te benutten. Als voorbeeld wordt hier slechts de zogenaamde plain vanilla swap
genoemd: een Amerikaanse ondememing kan in het algemeen goedkoper
dollars aantrekken clan een Nederlandse ondememing die voordeliger guldens
kan aantreldcen. De Nederlandse ondememing leent guldens uit aan en dollars
van de Amerikaanse ondememing. De feitelijke overdracht van het geld vindt
daarbij niet plaats. De ondememingen volstaan met de uitwisseling van de voor
de opname van guldens respectievelijk dollars te betalen rente.

12.2

Ftisico-analyse

12.2.1

Benadeling
Geen risico's onderkend.

12.2.2

Witwassen
De valuta- en renteproducten ktnmen naar onze mening niet zelfstandig voor het
witwassen van gelden worden gebruikt. Wel is het mogelijk door omzetting van
gelden in andere valuta de herkomst van gelden te verhullen.
(versluieringsrisico)
Opgemerkt zij dat de valuta- en renteproducten veelal maatwerk zijn. De client
neemt hiervoor contact op met de eigen bank. De gebruikelijke maatregelen
voor clientacceptatie (zie vooral de dienstengroep Rekeningbeheer) zijn voor
deze dienstengroep dan ook indirect van toepassing.
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12.2.3

Overig gebruik
Het risico bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de financiele
dienstverlener indien bekend wordt dat deze valuta- en renteproducten biedt aan
criminele organisaties.
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13

Overige bancaire producten

13.1

Begripsomschrijving

13.1.1

Algemeen
Tot deze dienstengroep vallen alle bancaire producten die niet behoren tot de
overige dienstengroepen uit de bancaire sector.

13.1.2

Vormen
Tot de overige bancaire producten kunnen worden gerekend de verhuur van
safeloketten en het doen verzorgen van waardetransport.

13.2

Ftisico-analyse

13.2.1

Benadeling
Geen risico's onderkend.

13.2.2

Witwassen
Door gebruik te maken van safeloketten kunnen criminele organisaties gelden
gedurende kortere of langere tijd veilig bewaren en tegelijkertijd buiten zicht
houden. Door op deze wijze tijd te overbruggen kan een onderzoek naar de
herkomst van gelden worden bemoeilijkt. (versluieringsrisico)
Door gebruik te maken van waardetransportdiensten kan een criminele
organisatie trachten grote hoeveelheden chartaal geld te verplaatsen, teneinde
daannee de girale stroom te doorbreken en aldus een onderzoek naar de
herkomst van gelden te bemoeilijken. (versluieringsrisico)
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13.2.3

Overig gebruik
Bij bekend worden van dienstverlening aan criminele organisaties kan afbreuk
worden gedaan aan de reputatie van de bank. (imagorisico)
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14

Emissies

14.1

Begripsomschrijving

14.1.1

Algemeen
Het emissiebedrijf kan worden omschreven als de bemiddeling voor bedrijven
of instellingen bij de plaatsing van nieuwe aandelen of obligaties.
Een bedrijf of instelling heeft behoefte aan financiele middelen en verzoekt een
bemiddelaar om door emissie van aandelen of obligaties deze middelen aan te
trelcken.
Het emissiebedrijf betreft uitsluitend de zogenaamde primaire marIct. De
secundaire marIct, het verhandelen van de geplaatste stuldcen (aandelen en
obligaties), wordt beschreven onder de dienstengroep Effectenhandel.

14.1.2

Vormen
In het emissiebedrijf kan een tweetal vormen worden onderscheiden:
— de guichetemissie; hierbij loopt de client het risico;
— de overgenomen emissie; hierbij loopt de bank het risico dat de uiteindelijke
prijs zal afwijken van de met de client overeengekomen prijs.

14.1.3

Aanbiedersgroepen
Om bij een overgenomen emissie het risico te verminderen wordt deze vaak
uitgevoerd door een syndicaat, een groep van banken.

14.2

Procesdecompositie

14.2.1

Clientcontact
In deze fase wordt nagegaan of de client reeds bij de instelling bekend is.

Bijlage II —68

14.2.2

Aanvraag
Emissieaanvraag

De client client een verzoek voor een emissie in en geeft daarbij aan om wat
voor soort stulcken het gaat (aandelen of obligaties), het streefbedrag dat via de
emissie verkregen dient te worden etc.
Emissievoorstel

Op basis van de aanvraag wordt een emissievoorstel opgesteld waarin het soon
stulcken wordt vermeld, het te verwerven vermogen, de emissievomi (guichet of
overgenomen) etc.
14.2.3

Flattering
Beoordeling emissievoorstel

Het emissievoorstel worth vervolgens beoordeeld op haalbaarheid. Daarbij
wordt tevens rekening gehouden met de financiele positie van de client. Bij
aldcoordbevinding volgt de inteme flattering.
Toetsing prospectus

Na flattering van het emissievoorstel wordt in overleg met de client een
prospectus opgesteld, waarin tevens financiele gegevens van de client zijn
opgenomen.
Bij een emissie voor een niet-beursgenoteerde ondememing wordt het
prospectus ter toetsing voorgelegd aan een accountant.
Dossiercontrole

V66r uitvoering van de emissie wordt gecontroleerd of aan alle (formele)
vereisten voor de emissie is voldaan.
14.2.4

Uitvoering
Distributie prospectus

Op grond van de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) dient het prospectus
algemeen verkrijgbaar te worden gesteld.
Noteren inschriivingen

Gedurende de in het prospectus genoemde periode kan op de emissie worden
ingeschreven. Daarbij geeft men aan hoeveel stuldcen men wenst.
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Toewijzen van stuldcen

Nadat de inschrijftermijn is verstreken, wordt vastgesteld hoeveel stukken in
totaal zijn aangevraagd. Op basis van dit aantal en het beschikbare aantal
stuldcen vindt vervolgens de toewijzing plaats.
Incasseren emissie-opbrengst

Na de toewijzing van de stuldcen worden deze tegen voldoening van de
emissiekoers overgedragen aan de inschrijvers.
14.2.5

Afwikkeling
Overdragen van gelden aan de emittent

De opbrengst van de emissie wordt overgeboelct op de rekening van de client.
Daarbij wordt voor een guichetemissie rekening gehouden met de
overeengekomen bemiddelingsprovisie. Bij een overgenomen emissie wordt het
vooraf overeengekomen bedrag per toegewezen stuk overgeboekt. Het verschil
met de werkelijke opbrengst vormt daarbij de vergoeding voor de diensten van
de bank.
14.3

Risico-analyse emissies

14.3.1

Benadeling
Door verstreldcing van onjuiste informatie bestaat het risico dat de bank bij een
overgenomen emissie financieel nadeel ondervindt. Het prospectus bevat
financiele informatie over de eminent en dient bij een emissie voor een nietbeursgenoteerde onderneming door een accountant te worden getoetst. Door
inschalceling van een malafide accountant kan worden getracht ontdekking van
de onjuistheid van de informatie te voorkomen. (informatierisico,
facilitatorrisico)

14.3.2

Witwassen
Naar onze mening kan een emissie slechts voor vvitwassen worden misbruilct
door een emissie te fingeren. Crimineel geld kan clan in de vorm van een
emissieopbrengst als legaal vermogen in een rechtspersoon worden ingebracht.
Gezien de complexiteit van een emissie is het naar onze mening niet mogelijk
een emissie te fingeren zonder medeweten van de bank. Er moet derhalve
sprake zijn van organisatiecriminaliteit, wat echter buiten het onderzoek valt.
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Wel kan een emissie (van een door de criminele organisatie gecontroleerde
schijnbaar legale vennootschap of zelfs van een legale vennootschap zonder
enige betroklcenheid bij de criminele organisatie) in een witwastraject worden
gebruikt om de herkomst van gelden te verhullen: doorgaans zal niet worden
nagegaan waar de voor de verwerving van de stulcken benodigde gelden
vandaan komen. (versluieringsrisico)
14.3.3

Overig gebruik
Er is spralce van imagorisico indien een instelling meewerkt aan de emissie voor
een rechtspersoon die deel uitmaalct van/gecontroleerd wordt door een criminele
organisatie.
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15

Effectenhandel

15.1

Begripsomschrijving

15.1.1

Algemeen
Effectenhandel kan worden omschreven als de aan- en verkoop van effecten
voor clienten dan wel voor eigen rekening en risico door (bemiddeling van)
door Amsterdam Exchanges (AEX) toegelaten instellingen (commissionairs in
effecten, banken).
In artikel 1 onder a van de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) worden effecten
als volgt omschreven:
1. aandeelbewijzen,
schuldbrieven,
winsten
oprichtersbewijzen,
optiebewijzen, warrants en soortgelijke waardepapieren;
2. rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van
goederen, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters en soortgelijke al
clan niet voorwaardelijke rechten;
3. certificaten van waarden als hiervoor bedoeld;
4. recepissen van waarden als hiervoor bedoeld.

15.1.2

Vormen
Bij de handel in effecten kunnen verschillende vormen worden onderscheiden:
— handel voor rekening en risico van de client;
— trading, waarbij de bank als tegenpartij van de client optreedt en er dus een
openstaande positie aan over houdt;
— handel voor eigen rekening en risico. Aangezien criminele organisaties in
dergelijke transacties geen rol kunnen spelen, is deze vorm van
effectenhandel voor dit onderzoek niet van belang.
Een ander belangrijk onderscheid dat kan worden gemaakt. betreft het
onderscheid tussen de retail market en de wholesale market. De retail market
betreft de effectenhandel door/voor particulieren. Deze handel dient steeds op
de beurs plaats te vinden teneinde een objectieve prijsvorming te garanderen.
De wholesale market betreft de effectenhandel door professionele partijen.
Omdat deze partijen zelf in staat zijn te beoordelen of sprake is van een
realistische prijs, kan deze handel buiten de beurs om plaatsvinden. Wel dienen
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de transacties aan de beurs te worden gemeld teneinde in de statistieken te
kunnen worden verwerkt.
15.1.3

Aanbiedersgroepen
Het handelen in effecten is voorbehouden aan door de AEX toegelaten
instellingen.
Voor de handel in effecten wordt geregeld gebruik gemaakt van de diensten van
de zogenaamde remisiers. Dit zijn tussenpersonen die tegen provisie clienten of
orders aanbrengen bij commissionairs. Clientremisiers dienen te zijn
ingeschreven bij de STE, orderremisiers dienen te beschikken over een
vergunning van de STE.

15.2

Procesdecompositie

15.2.1

Clientcontact
Het clientcontact kan totstandkomen door tussenkomst van een remisier. Indien
sprake is van een clientremisier, handelt de dienstverlener vervolgens
rechtstreeks met de client. Anders is dit bij de orderremisier, die namens de
client orders aanbrengt. De effectenhandelaar heeft dan geen direct contact met
de client.
Om de order van de client te kunnen uitvoeren dient deze te beschikken over
een effectenrekening waarop de aangekochte en verkochte stuldcen kunnen
worden geregistreerd. Derhalve vindt initieel een beoordeling plants op de
aanwezigheid van een effectenrekening.
(Opgemerkt zij dat de aan- en verkoop financieel verwerkt wordt op een
rekening die vaak ook effectenrekening wordt genoemd.)

15.2.2

Aanvraag
Openen effectenrekening
Indien de client nog niet over een effectenrekening beschilct, dient deze te
worden geopend. Hierbij wordt in beginsel dezelfde procedure gevolgd als voor
het openen van een normale rekening zoals beschreven in de dienstengroep
`Rekeningbeheer'.
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Opdracht aan-/ verkoop van effecten
De client verstrekt een opdracht tot de aan- of verkoop van effecten. Een
opdracht kan ook schriftelijk of in elektronische vorm worden gegeven, maar
meestal wordt de opdracht telefonisch verstrekt. Daarbij wordt aangegeven
welke effecten aangekocht of verkocht dienen te worden, in welke aantallen en
eventueel tegen welke koerscondities.
15.2.3

Fiattering

Authenticiteitscontrole
Tijdens de authenticiteitscontrole dient te worden vastgesteld of de opdracht wel
door de client is verstrekt. In veel gevallen is echter spralce van telefonische
orders. De mogelijkheden om de identiteit van de client vast te stellen zijn dan
ook beperkt.

ICredietwaardigheidstoets
Alvorens tot uitvoering van de order wordt overgegaan, wordt gecontroleerd of
de client over voldoende saldo of effecten beschikt voor de financiele
afwildceling van de voorgestelde order. Overigens komt het ook voor dat de
commissionair of bank toestaat dat op deze rekening een debetsaldo ontstaat of
gedurende enige tijd wordt aangehouden.
15.2.4

Uitvoering

Order plaatsen
De order van de client kan worden geeffectueerd door deze te plaatsen op de
beurs. Daarbij is vooral de primaire vastlegging van de aan- of verkooporder op
een zogenaamd deal-ticket van belang. Voor het plaatsen van orders geldt dat
block-orders met zijn toegestaan: de commissionair dient voor al zijn klanten
afzonderlijke orders te plaatsen.

Invoer deal-ticket
Het deal-ticket wordt geregistreerd in het transactieverwerkend systeem van de
beurs.

Settlement via de beurs
Bij retailtransacties wordt de transactie door de beurs verder afgewikkeld,
waarbij de posities van de aan- en verkopende partijen (de commissionairs en
banken) worden gemuteerd.
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15.2.5

Afwilckeling
Verwerking settlement
De back-office afdeling van de effectenhandelaar draagt zorg voor de
verwerking van de settlement zoals deze via de beurs heeft plaatsgevonden
(levering en betaling). Tevens wordt de positie-administratie bijgewerkt (een
registratie per client van het aantal aandelen per fonds waarover deze beschikt).
Dagafschrift genereren
Na verwerlcing van de aan- of verkooptransactie wordt een dagafschrift
gegenereerd, waarop het aantal aangekochte of verkochte effecten wordt
vermeld, de datum waarop de transactie is uitgevoerd, de transactiekoers en het
resulterende saldo van de effectenrekening.

15.3

Risico-analyse

15.3.1

Benadeling
Opdracht aan-/verkoop van effecten
De client !can trachten de medewerker van de effecteninstelling te bewegen om
mee te werken aan de aankoop van effecten tegen voor de client zeer gunstige
condities. Door de client worden de aangekochte effecten vervolgens direct
doorverkocht tegen de gangbare koers, waardoor een aanzienlijke koerswinst
gerealiseerd wordt. De medewerker van de effecteninstelling wordt uit de
koerswinst beloond. (medewerkerrisico)
ICredietwaardigheidstoets
Het is denkbaar dat de commissionair of bank een order ontvangt van een client
die hiervoor eigenlijk over onvoldoende middelen beschikt. Indien de interne
controlemaatregelen onvoldoende zijn, bestaat het risico dat de order toch wordt
uitgevoerd en de handelaar risico loopt over de resterende positie.
(werkingsrisico)

15.3.2

Witwassen
Clientcontact
Bij gebruilcmaking van een orderremisier verschuift de identificatieplicht van de
effectenhandelaar naar de remisier. Het risico bestaat dat de remisier bewust of
onbewust een minder goede controle op de identiteit van de client uitoefent,
waardoor deze zijn werkelijke identiteit kan verhullen. (identiteitsrisico)
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Opdracht aan-/verkoop van effecten
Door het herhaald aan- en verkopen van effecten kan een client trachten de
herkomst en uiteindelijke be stemming van gel den te verhullen.
(versluieringsrisico)
Daarnaast kan een client trachten een schijnbaar legale herkomst van gelden te
creeren door het fingeren van beleggingswinsten. Dit kan bijvoorbeeld worden
gerealiseerd door winsten toe te rekenen aan een vennootschap met een legale
bron van financiering en verliezen toe te rekenen aan een vennootschap met een
illegale bron van financiering zoals een buitenlandse vennootschap die door een
trustmaatschappij wordt bestuurd, zodat de beneficial owner onbekend blijft.
(integratierisico)
15.3.3

Overig gebniik
Het risico bestaat dat bij bekendwording van dienstverlening aan criminele
organisaties afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de effectenhandelaar.
(imagorisico)
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16

Schadebedrijf

16.1

Begripsomschrijving

16.1.1

Algemeen
Het schadebedrijf omvat alle verzekeringen anders dan levensverzekeringen.
Daarbij kan een levensverzekering worden omschreven als een overeenkomst
tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van
de mens, met dien verstande dat een overeenkomst van ongevallenverzekering
niet als overeenkomst van levensverzekering wordt beschouwd (artikel 1, lid 1
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, kort: Wtv 1993).

16.1.2

Vormen
Binnen het verzekeringsbedrijf kan een onderscheid worden gemaakt tussen
directe verzekeraars en herverzekeraars. Van directe verzekering is sprake
indien de verzekeraar voor eigen rekening een verzekeringsovereenkomst sluit.
Bij herverzekering is sprake van verhandeling van risico's (gesloten directe
overeenkomsten) tussen verzekeraars. Herverzekering kan voor dit onderzoek
dan ook buiten beschouwing blijven.

16.1.3

Aanbiedersgroepen
Directe verzekeraars staan op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
onder toezicht van de Verzekeringskamer. Herverzekeraars (die voor dit
onderzoek overigens buiten beschouwing blijven) staan niet onder toezicht.
Voor het aanbieden van verzekeringen maken directe verzekeraars vaak gebruik
van de diensten van assurantietussenpersonen. Deze vallen niet onder het
toezicht van de Verzekeringskamer, maar dienen op grond van de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf wel ingeschreven te zijn in het SER-register.
Assurantietussenpersonen beschikken soms over een volmacht van een
verzekeringsmaatschappij. In dat geval kunnen zij tot in de volmacht gestelde
grenzen zelfstandig verzekeringsovereenkomsten sluiten en daarmee de
verzekeraar binden.
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16.2

Procesdecompositie

16.2.1

Clientcontact
In deze fase wordt een inventarisatie gemaalct van de wensen van de client.

16.2.2

Aanvraag

Offerte aanvragen
De potentiele client vraagt schriftelijk of telefonisch een offerte aan voor de
gewenste verzekering. De client stuurt het ingevulde formulier retour naar de
verzekeraar, waar de gegevens worden geregistreerd.
Het behandelen van de aanvraag van een offerte vindt veelvuldig plaats door
een assurantietussenpersoon.
16.2.3

Flattering

Afgeven voorlopige dekkinp
Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar een voorlopige deklcing afgeeft,
nog v6Or een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden en de client formeel is
geaccepteerd.
Deze fase kan ook warden uitgevoerd door een gevolmachtigde
assurantietussenpersoon.

Risicobeoordeling
Op grond van de door de client verstrekte gegevens vindt een beoordeling van
het risico plants aan de hand van door de verzekemar intern gehanteerde
richtlijnen.
Deze fase kan ook worden uitgevoerd door een gevolmachtigde
assurantietussenpersoon.

Acceptatie
Op basis van de stukken in het dossier, waaronder de vastlegging inzake de
risicobeoordeling, wordt besloten of de client wordt geaccepteerd. Zo nodig
worden de verzekeringsvoorwaarden of de premie aangepast.

Bijlage 11 -79

Deze fase kan ook worden uitgevoerd door een gevolmachtigde
assurantietussenpersoon.
16.2.4

Uitvoering
Invoer in polisbestand

Na acceptatie van de client worden diens gegevens in het polisbestand
ingevoerd.
De invoer kan geschieden door de verzekeraar zelf op basis van door de client
of een tussenpersoon ingezonden bescheiden, maar ook direct door de
tussenpersoon.
Premie-incasso

Op basis van de gegevens in het polisbestand wordt overgegaan tot incasso van
de premie, bijvoorbeeld door aanmaak en verwerking van acceptgiro's of een
incasso op basis van een door de verzekerde gegeven machtiging.
In de pralctijk komt het ook voor dat incasso van de premie plaatsvindt door
tussenkomst van de tussenpersoon. Deze stort de premies naderhand af aan de
verzekeringsmaatschappij.
Afgifte van polis

Nadat is vastgesteld dat de verzekerde heeft betaald, wordt een polisblad
afgegeven, waarop alle relevante gegevens worden vermeld: gegevens
verzekeringnemer, deldcingsvoorwaarden, geldigheidsduur etc.
Niet in alle gevallen wordt de polis pas afgegeven nadat incasso van de premie
heeft plaatsgevonden. Met name verzekeraars die voornamelijk of uitsluitend
gebruik maken van tussenpersonen, sturen soms blanco polissen naar de
tussenpersoon die de polis opmaakt en afgeeft. Indien de verzekeraar zelf de
premie-incasso verzorgt, kan dit pas plaatsvinden nadat de tussenpersoon de
gegevens over de nieuwe polis heeft doorgegeven aan de verzekeraar.
16.2.5

Afwilckeling
Acceptatie claim

Indien de verzekerde een claim indient, wordt deze door een schadebehandelaar
beoordeeld. Deze controle vindt plaats aan de hand van een aantal doorgaans
specifiek in de polis genoemde documenten.
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Betaalbaarstelling claim

Op basis van de bevindingen van het door de controleur uitgevoerde onderzoek
wordt de claim door een fiatteur geaccordeerd, waama tot uitbetaling van de
claim kan worden overgegaan.
16.3

Risico-analyse

16.3.1

Benadeling
Risicobeoordeling

Door zich voor te doen als iemand anders kan worden getracht om toch een
verzekering te verlcrijgen in gevallen waarin een aanvraag onder eigen naam zou
worden geweigerd. (identiteitsrisico)
Ook kan bewust onjuiste informatie worden verstrekt, waardoor een client met
een verhoogd risico ten onrechte wordt geaccepteerd. Hierdoor ontstaat voor de
verzekeraar een groter risico, waarmee de hoogte van de premie niet in
overeenstemming is. (informatierisico)
Acceptatie schademelding

Door verstrekking van onjuiste informatie wordt een ingediende schadeclaim
verkeerd beoordeeld. Hierdoor kan de verzekeraar ten onrechte tot uitbetaling
overgaan. (informatierisico)
16.3.2

Witwassen
Geen risico's onderkend.

16.3.3

Overig gebruik
In beginsel geldt ook hier dat het risico bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de
reputatie van de verzekeraar bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties. Naar onze mening is dit risico echter minder groot dan
voor het banlcbedrijf, omdat het vereiste vertrouwen een minder grote rol speelt.
Dit ligt echter anders voor financiele conglomeraten die zowel
verzekeringsdiensten als bancaire diensten verlenen. Daar kart afbreuk aan de
reputatie van het verzekeringsbedrijf immers leiden tot afbreuk aan de reputatie
van het conglomeraat en daarmee tevens voor de bancaire activiteiten.
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17

Levenbedrijf

17.1

Begripsomschrijving

17.1.1

Algemeen
Het levenbedrijf betreft het verstrekken van levensverzekeringen waarbij een
levensverzekering kan worden omschreven als een overeenkomst tot het doen
van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van de mens,
met dien verstande dat een overeenkomst van ongevallenverzekering niet als
overeenkomst van levensverzekering wordt beschouwd (artikel 1, lid 1 van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, kort: Wtv 1993)

17.1.2

Vormen
Tot het levenbedrijf worden ook de pensioenen gerekend De duur van de
pensioenuitkering is immers afhankelijk van het leven van de deelnemer.

17.1.3

Aanbiedersgroepen
Levensverzekeringen worden uitsluitend aangeboden door verzekeraars die
onder toezicht staan van de Verzekeringskamer.
Voor het aanbieden van verzekeringen malcen directd verzekeraars vaak gebruik
van de diensten van assurantietussenpersonen. Deze vallen met onder het
toezicht van de Verzekeringskamer, maar dienen op grond van de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf wel ingeschreven te zijn in het SER-register.
Assurantietussenpersonen beschikken soms over een volmacht van een
verzekeringsmaatschappij. In dat geval kunnen zij tot in de volmacht gestelde
grenzen zelfstandig verzekeringsovereenkomsten sluiten en daarmee de
verzekeraar binden.
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17.2

Procesdecompositie

17.2.1

Clientcontact
In deze fase wordt een inventarisatie gemaalct van de wensen van de client.

17.2.2

Aanvraag

Offerte aanvragen
De potentiele client vraagt schriftelijk of telefonisch een offerte aan voor de
gewenste verzekering. De client stuurt het ingevulde formulier retour naar de
verzekeraar, waar de gegevens worden geregistreerd.
Het behandelen van de aanvraag van een offerte vindt veelvuldig plaats door
een assurantietussenpersoon.
17.2.3

Flattering

Afgeven voorlopige dekkina
Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar een voorlopige dekking afgeeft,
nog voor een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden en de client formeel is
geaccepteerd.
Deze fase kan ook worden uitgevoerd door een gevolmachtigde
assurantietussenpersoon.

Risicobeoordeling
Op grond van de door de client verstrelcte gegevens vindt een beoordeling van
het risico plaats aan de hand van door de verzekeraar intern gehanteerde
richtlijnen.
Deze fase kan ook worden uitgevoerd door een gevolmachtigde
assurantietussenpersoon.

Acceptatie
Op basis van de stuldcen in het dossier, waaronder de vastlegging inzake de
risicobeoordeling, wordt besloten of de client wordt geaccepteerd. Zo nodig
worden de verzekeringsvoorwaarden of de premie aangepast.
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Deze fase kan ook worden uitgevoerd door een gevolmachtigde
assurantietussenpersoon.
17.2.4

Uitvoering
Invoer in polisbestand

Na acceptatie van de client worden diens gegevens in het polisbestand
ingevoerd.
De invoer kan geschieden door de verzekeraar zelf op basis van door de client
of een tussenpersoon ingezonden bescheiden, maar ook direct door de
tussenperso on.
Premie-incasso

Op basis van de gegevens in het polisbestand wordt overgegaan tot incasso van
de premie, bijvoorbeeld door aanmaak en verwerking van acceptgiro's of een
incasso op basis van een door de verzekerde gegeven machtiging.
In de pralctijk komt het ook voor dat incasso van de premie plaatsvindt door
tussenkomst van de tussenpersoon. Deze stort de premies naderhand af aan de
verzekeringsmaatschappij.
Afgifte van polis

Nadat is vastgesteld dat de verzekerde heeft betaald, wordt een polisblad
afgegeven, waarop alle relevante gegevens worden vermeld: gegevens
verzekeringnemer, delckingsvoorwaarden, geldigheidsduur etc.
Niet in alle gevallen wordt de polis pas afgegeven nadat incasso van de premie
heeft plaatsgevonden. Met name verzekeraars die voornamelijk of uitsluitend
gebruik maken van tussenpersonen, sturen soms blanco polissen naar de
tussenpersoon die de polis opmaalct en afgeeft. Indien de verzekeraar zelf de
premie-incasso verzorgt, kan dit pas plaatsvinden nadat de tussenpersoon de
gegevens over de nieuwe polis heeft doorgegeven aan de verzekeraar.
17.2.5

Afwikkeling
Acceptatie claim

Na indiening van een claim wordt deze door een controleur onderzocht. Daarbij
wordt nagegaan of aan de in de polis genoemde voorwaarden is voldaan
(overlijden van de persoon op wiens leven de verzekering is gesloten, het
bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde etc.).
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Het is vaak mogelijk een levensverzekering af te kopen, waarbij door de
verzekeraar de aficoopwaarde wordt uitgekeerd. Afhankelijk van de
omstandigheden waaronder een dergelijke aflcoop plaats vindt, kan hierbij door
de verzekeraar een boete in rekening worden gebracht.
Betaalbaarstelling claim

Op basis van de bevindingen van het door de controleur uitgevoerde onderzoek
wordt de claim door een fiatteur geaccordeerd, waarna tot uitbetaling van de
claim kan worden overgegaan. De uitbetaling kan ineens plaatsvinden, maar er
kan ook sprake zijn van een periodieke uitkering.
17.3

Risico-analyse

17.3.1

Benadeling
Risicobeoordeling

Door zich voor te doen als iemand anders of naderhand de begunstigde te doen
veranderen kan worden getracht om toch een verzekering te verlcrijgen in
gevallen waarin een aanvraag onder eigen naam zou worden geweigerd.
(identiteitsrisico)
Ook kan bewust onjuiste informatie worden verstrekt, waardoor een client met
een verhoogd risico ten onrechte wordt geaccepteerd. Hierdoor ontstaat voor de
verzekeraar een groter risico, waarmee de hoogte van de premie niet in
overeenstemming is. (informatierisico)
Acceptatie schademelding

Door verstrekking van onjuiste informatie wordt een ingediende schadeclaim
verkeerd beoordeeld. Hierdoor lcan de verzekeraar ten onrechte tot uitbetaling
overgaan. (informatierisico)
17.3.2

Witwassen
De client schaft een kapitaalverzekering aan en door deze tot uitkering te laten
komen, wordt de indruk van een schijnbaar legale herkomst van gelden
gecreeerd. De financiering hiervan met crimineel geld khan worden versluierd
door onopvallende kleine premiebetalingen of door een koopsompolis te laten
betalen door een (buitenlandse) rechtspersoon waarvan de beneficial owner
onbekend kan blijven. (versluieringsrisico)
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Door een kapitaalverzekering voor het einde van de looptijd af te kopen kan een
client voortijdig beschikken over een met crimineel geld verworven
kapitaalverzekering. De door de verzekeraar in rekening gebrachte boete
wegens vervroegde uitbetaling behoort dan tot de `witwaskosten'.
(integratierisico)
17.3.3

Overig gebruik
In beginsel geldt ook hier dat het risico bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de
reputatie van de verzekeraar bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties.

Bijlage II -87

18

Kredietverzekeringsbedrijf

18.1

Begripsomschrijving

18.1.1

Algemeen
Een kredietverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij een
verzekeraar voor eigen rekening het risico verzekert dat een debiteur van de
verzekerde de vordering met (of met binnen een bepaalde termijn) voldoet.

18.1.2

Vormen
Kredietverzekeringsovereenkomsten kunnen worden onderscheiden in
speciaalpolissen die worden gesloten voor specifieke (eenmalige) transacties en
omzetpolissen waarbij in beginsel alle transacties van de verzekerde worden
gedekt.

18.1.3

Aanbiedersgroepen
In Nederland heeft de Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij (NCM)
een marktaandeel van ongeveer 85%. In de NCM participeren banken en
verzekeringsmaatschappij en.

18.2

Procesdecompositie

1 8.2. 1

Clientcontact
In deze fase vindt een inventarisatie van de wensen van de client plaats en wordt
nagegaan of de verzekeraar zaken wenst te doen met de client.

18.2.2

Aanvraag
De client vraagt een polis aan voor een specifieke vordering of een algemene
polis waarop vorderingen kunnen worden aangemeld.
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18.2.3

Nattering
Risicobeoordeling

De aanvraag dient op risico te worden beoordeeld. Daarbij wordt rekening
gehouden met onder meer de hoogte van de vordering, de krediettermijn en het
land van vestiging van de debiteur.
Toetsing herverzekering

De lcredietverzekeraar brengt de verzekerde risico's onder bij een
herverzekeraar. Alvorens de aanvraag te accepteren en een polls op te stellen,
dient dan ook eerst te worden getoetst of het in de aanvraag besloten risico kan
worden herverzekerd. Daarbij geldt als bijzonderheid dat het risico dat
verbonden is aan buitenlandse handel, het zogenaamde landenrisico, wordt
herverzekerd bij de Nederlandse overheid.
Acceptatie

Na uitvoering van de risicobeoordeling en het onderzoek naar de mogelijkheden
voor herverzekering, wordt aan de hand van inteme richtlijnen besloten of de
aarivraag wordt geaccepteerd.
18.2.4

Uitvoering
Invoer in polisbestand

Na acceptatie van de client worden diens gegevens in het polisbestand
ingevoerd. Bij een speciaalpolis, geldend voor den specifieke vordering, worden
tevens de gegevens van de vordering (debiteur, bedrag, vervaldatum etc.)
ingevoerd.
Premie-incasso

Op basis van de gegevens in het polisbestand wordt overgegaan tot incasso van
de premie, bijvoorbeeld door opmaak en verzending van een premienota.
Afgifte polls

Nadat is vastgesteld dat de verzekerde heeft betaald, wordt een polisblad
afgegeven, waarop alle relevante gegevens worden vermeld. Indien sprake is
van een omzetpolis worden slechts de algemene poliscondities opgenomen.
Vorderingen worden steeds separaat aangemeld.
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18.2.5

Afwildceling
Claimbehandeling
Na indiening van een claim wordt deze door een behandelaar beoordeeld.
Daarbij wordt nagegaan of aan de in de polis genoemde voorwaarden is
voldaan.
Betaling claim
Op basis van de bevindingen van het door de behandelaar uitgevoerde
onderzoek wordt de claim door een fiatteur geaccordeerd, waama tot uitbetaling
van de claim kan worden overgegaan.
Uitwinning vordering
Afhankelijk van de aard van de vordering en de in de polis overeengekomen
voorwaarden, zal de verzekeraar trachten zich te verhalen op
vermogenscomponenten van de debiteur.

18.3

Risico-analyse

18.3.1

Benadeling
Claimbehandeling
Door een fictieve vordering in te dienen kan worden getracht om ten onrechte
een uitkering te ontvangen. (documentrisico)

Door een vordering te creeren op een door de ciiminele organisatie
gecontroleerde vennootschap en deze vennootschap vervolgens bewust failliet
te laten gaan, kan worden getracht de kredietverzekeraar tot uitbetaling te
bewegen. Door de beneficial owner van de gecontroleerde vennootschap te
verhullen, kan worden versluiert dat de vennootschap tot een criminele
organisatie behoort. (informatierisico)
Voorwaarde voor het slagen van beide benadelingsvormen is wel dat de
vordering bij aanmelding geaccepteerd wordt.
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18.3.2

Witwassen
Claimbehandeling

De criminele organisatie credert binnen een schijnbaar legate vennootschap een
vordering op een gecontroleerde vennootschap waarin zich crimineel vermogen
bevindt. De vordering wordt aangemeld bij de lcredietverzekeraar, waama men
er voor zorgt dat de gecontroleerde vennootschap de vordering niet betaalt. Met
de uitkering van de verzekeraar wordt legaal vermogen verlcregen. Indien de
verzekeraar de vordering op de gecontroleerde vennootschap kan verhalen, is in
feite sprake van overheveling van crimineel vermogen naar de schijnbaar legate
organisatie. Indien verhaal echter niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat men de
gecontroleerde vennootschap failliet laat gaan), is daamaast ook sprake van
benadeling. Zie ook het voorbeeld onder `Benadeling'. (integratierisico)

18.3.3

Overig gebruik
In beginsel geldt ook hier dat het risico bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de
reputatie van de verzekeraar bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties. Naar onze mening is dit risico echter minder groot dan
voor het bankbedrijf, omdat het vereiste vertrouwen een minder grote rol speelt.
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19

Betaalbedrijf niet-formele dienstverleners

19.1

Begripsomschrijving

19.1.1

Algemeen
Het betaalbedrijf zoals aangeboden door niet-formele dienstverleners, omvat
rekeningbeheer, giraal betaalverkeer en het wisselbedrijf, zoals omschreven in
de betreffende dienstengroepen bij de formele dienstverleners. Chartaal
betaalverkeer wordt door niet-formele financiele dienstverleners niet
aangeboden.

19.1.2

Vormen
Giraal betaalverkeer

Tot de producten voor giraal betaalverkeer zoals aangeboden door niet-formele
financiele dienstverleners kunnen worden gerekend:
— credit cards (betaalverkeerfunctie);
— money-transferdiensten.
Credit cards

Credit cards zijn kaarten waarmee de kaarthouder zonder contant geld kan
betalen bij een bedrijf dat met de kaartuitgevende organisatie een overeenkomst
heeft gesloten tot acceptatie van de kaart respectievelijk vergoeding van de
aanschafprijs. De kaarthouder ontvangt periodiek een overzicht met de
bestedingen. Het te betalen saldo wordt door de kaarthouder overgemaakt of
automatisch afgeschreven van een daartoe opgegeven rekening.
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Money-transferdiensten
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 1.3.5 maken de money-transferdiensten
deel uit van een door het WODC uitgevoerd onderzoek naar undergroundbanking, om welke reden deze diensten voor dit onderzoek buiten beschouwing
blijven.

gisselbedriff
Het wisselen van valuta door niet-formele financiele dienstverleners is sinds de
invoering van de Wwk 1993 beperkt tot hotels die zijn ingeschreven bij de
Stichting GE. van Goor voor het uitvoeren van wisseltransacties met
hotelgasten. 5

19.2

Risieo-analyse

19.2.1

Benadeling
Geen risico's onderkend.

19.2.2

Witwassen
Credit cards worden veelal blanco naar de client verstuurd. De client dient
vervolgens zijn handtekening op de kaart te plaatsen. Door bij een buitenlandse
bank een credit card aan te vragen kunnen leden van een criminele organisatie
op eenvoudige wijze in Nederland beschikken over criminele gelden. Overigens
gelden voor de meeste credit cards we! bestedingslimieten. (versluieringsrisico,
integratierisico)
In beginsel is het mogelijk door gelden te wisselen bij een hotel dat is
ingeschreven bij de Stichting G.E. van Goor een onderzoek naar de herkomst en
bestemming van gelden te bemoeilijken. Gezien de doorgaans beperkte
hoeveelheden chartaal geld bij hotels is de praktische betekenis van dit risico
overigens zeer beperkt.

Zoals ook aangegeven in paragraaf 4.2 kunnen hotels door inschrijving bij genoemde
stichting gebruik maken van een vrijstellingsregeling waaraan echter wel een vorm van toezicht
gekoppeld is.
5
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Verzilvering van fiches kan worden misbruikt voor het witwassen van gelden.
Hiervoor wordt echter verwezen naar de dienstengroep 'Overige diensten nietformele dienstverleners'.
19.2.3

Overig gebruik
Geen risico's onderkend.
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20

Kredietbedrijf niet-formele dienstverleners

20.1

Begripsomschrijving

20.1.1

Algemeen
Onder kredietbedrijf door niet-formele financiele dienstverleners wordt verstaan
het ter beschildcing stellen van gelden aan een lcredietnemer, onder beding van
terugbetaling en doorgaans onder vergoeding van rente, door een niet onder
toezicht staande financiele dienstverlener.
Op grond van de Wet op het consumentenkrediet is een vergunning vereist voor
de lcredietverstrekking aan natuurlijke personen. De wet is niet van toepassing
op lcredietsommen van meer dan vijftigduizend gulden of
kredietovereenkomsten waarbij de lcredietvergoeding lager is dan de wettelijke
rente op het moment van aangaan van de transactie.

20.1.2

Vormen
Tot deze dienstengroep kunnen verschillende vormen van lcredietverschaffing
worden gerekend:
.
• lcredietverstreklcing door financieringsmaatschappijen;
• leasing;
• koop op afbetaling;
• credit cards;
• near banking;
• in house banking.

Kredietverstrekking door financieringsmaatschappijen
Op grond van de Wet toezicht lcredietwezen dient men over een vergunning te
beschikken voor het bedrijfsmatig aantreklcen of ter beschildcing verkrijgen van
al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het publiek. Kredietverstrekking
is in Nederland echter met gereguleerd. 6 Een financieringsmaatschappij die op
Lange termijn gelden opneemt van professionele partijen staat dan ook niet
onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Wel dient de
Een uitzondering vormt het consumentenlcrediet waarvoor de bepalingen van de Wet op het
consumentenkrediet van toepassing zijn.

6
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financieringsmaatschappij voor kredieten tot vijftigduizend gulden te
beschikken over een vergunning op grond van de Wet op het
consumentenlcrediet.
Leasing

Leasing betreft het ter beschiklcing stellen van goederen door de lessor (de
eigenaar van de goederen) aan de lessee (de gebruiker van de goederen) tegen
betaling van een periodieke vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt niet
alleen af van de te financieren waarde van de goederen, de looptijd van de leaseovereenkomst en de hoogte van het rentepercentage, maar ook van de aard van
de overeenkomst. Er kan namelijk een tweetal vormen van leasing worden
onderscheiden: financial lease en operational lease. Bij financial lease is slechts
sprake van financiering van goederen die ter beschiklcing worden gesteld, bij
operational lease komen echter alle kosten voor het gebruik van goederen (te
denken valt aan bijvoorbeeld een kopieermachine) voor rekening en risico van
de lessor, die daar bij de vaststelling van de hoogte van de periodieke
vergoeding rekening mee zal houden.
Ook leasing valt onder de bepalingen van de Wet op het consumentenkrediet,
met uitzondering echter van kredieten voor zaken die beroeps- of bedrijfsmatig
worden gebruikt of plegen te worden gebruikt. 7
Koop op afbetaling

Dit betreft de financiering van roerende goederen waarbij de koper gedurende
een vooraf overeengekomen looptijd periodieke betalingen doet, welke een
vergoeding vormen voor aanschafprijs en rente. Ook voor koop op afbetaling is
op grond van de Wet op het consumentenlcrediet een vergunning vereist.
Credit cards

Bij de dienstengroep `Betaalbedrijf niet-formete dienstverleners' is de
betaalfunctie van de credit card aan de orde gesteld. Ben credit card kan echter
tevens als Icredietinstrurnent worden aangewend. In Nederland is dat echter
slechts in zeer beperkte mate mogelijk: voor de meeste credit cards geldt dat de
bestedingen aan het eind van de maand afgerekend dienen te worden. Hiermee
is de feitelijke looptijd van het lcrediet beperlct tot een maand. Gezien het
vrijwel volledig ontbreken van kredietfaciliteiten op Nederlandse credit cards
wordt hier niet nader op ingegaan.
Near banking

Onder near banking wordt verstaan het ter beschilcicing stellen van niet
benodigde geldmiddelen aan organisaties of instellingen die zich naar aard of
Voor een gedetailleerde omschrijving van de hier bedoelde uitzondering zij verwezen naar
art. 4 van de Wet op het consumentenlcrediet.

7

Bijlage II -97

locatie in de nabijheid van de verstreldcer bevinden. Het kan bijvoorbeeld gaan
om een woningcorporatie die een overschot uitleent aan een andere
woningcorporatie die behoefte heeft aan Icrediet.
In house banking
In house banking onderscheidt zich van near banking doordat de niet benodigde
geldmiddelen uitsluitend binnen de eigen organisatie ter beschikking worden
gesteld (groepsmaatschappijen etc.).

20.1.3

Aanbiedersgroepen
Vorengenoemde kredietproducten worden door een grote verscheidenheid van
niet-formele financiele dienstverleners aangeboden.
Leasing wordt vooral aangeboden door gespecialiseerde bedrijven of afdelingen
dan wel dochters van formele financiele dienstverleners. Deze
financieringsconstructie wint de laatste tijd echter gestaag aan populariteit en
wordt nu ook geregeld aangeboden door leveranciers van duurzame
consumentengoederen.

20.2

Risico-analyse

20.2.1

Benadeling

niet-formele financiele
dienstverleners dezelfde risico's als voor de formele financiele dienstverleners.
Wel geldt voor leasing dat de eigendom van de zaak bij de kredietverschaffer
blijft. Bij niet tenigbetalen kan de lcredietverschaffer dan de geleverde zaken
terughalen. Ook bij koop op afbetaling kan ter zekerheid pandrecht op de
roerende zaak worden gevestigd.
In beginsel gelden voor het Icredietbedrijf door

20.2.2

Witwassen

Witwassen met leasing is mogelijk indien de criminele organisatie goederen
aanschaft en ineens betaalt. De lessor doet vervolgens voorkomen of sprake is
van een lease-overeenkomst waarbij de leasetermijnen uit de in bewaring
genomen gelden worden voldaan. Een dergelijke constructie vereist echter de
medewerking van de financiele dienstverlener; er is spralce van
organisatiecriminaliteit. Dit valt echter buiten het onderzoek.
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20.2.3

Overig gebruik
In beginsel geldt ook hier dat bij bekendwording van dienstverlening aan
criminele organisaties afbreuk kan worden gedaan aan het imago van de (nietformele) dienstverlener. [Mt speelt starker indien de aard van de dienstverlening
dichter tegen die van formele financiele dienstverleners aan ligt
(leasemaatschappij gespecialiseerd in financial lease) en veel minder indien de
transacties zich toch vooral afspelen in de sfeer van relatief anonieme
consumentenbestedingen (koop op afbetaling bij een postorderbedrijf).
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21

Vermogensbeheer niet-formele dienstverleners

21.1

Begripsomschrijving

21.1.1

Algemeen
Indien vermogen van derden op grond van een beheerovereenkomst wordt
belegd in effecten, is een vergtmning van de Stichting Toezicht Effectenverkeer
vereist.
Daarnaast is het buiten besloten lcring vragen of verkrijgen van gelden of op
geld waardeerbare goederen ter collectieve belegging voorbehouden aan
beleggingsinstellingen welke dienen te beschikken over een vergunning op
grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb). Erkende particuliere
participatiemaatschappijen kunnen hiervan worden vrijgesteld. De Wtb is ook
niet van toepassing indien de instelling uitsluitend professionele marlctpartijen
als client heeft.
Vermogensbeheer door niet-formele financiele dienstverleners kan dan ook
worden omschreven als het niet-collectief beleggen, anders dan in effecten, van
door een client toevertrouwd vermogen met het doel een zo hoog mogelijk
rendement te genereren binnen de met de client overeengekomen
randvoorwaarden.

2 1.1.2

Aanbiedersgroepen
Gezien de ruime definitie van het begrip `effecten' die in de Wet toezicht
effectenverkeer gehanteerd wordt, is er in de pralctijk weinig of geen beroeps- of
bedrijfsmatig aanbod van vermogensbeheer door niet-formele financiele
dienstverleners.

21.2

Risico-analyse

De risico's voor deze dienstengroep komen overeen met de risico's voor
vermogensbeheer zoals dit door de formele financiele dienstverleners wordt
aangeboden. Gezien het geringe aanbod door niet-formele dienstverleners wordt
volstaan met een verwijzing naar de dienstengroep `Vermogensbeheer'.
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22

Trustbedrijf niet-formele dienstverleners

22.1

Begripsomschrijving

22.1.1

Algemeen
Onder trustbedrijf wordt verstaan het voeren van de directie over en de
administratie van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijIcheid of andere rechtspersonen, in opdracht van en voor
rekening van de aandeelhouder(s) van die rechtspersonen.
Opgemerkt zij dat de aandeelhouders van de rechtspersoon waarvoor
trustactiviteiten worden verricht, ook weer rechtspersonen Lumen zijn.

22.1.2

Aanbiedersgroepen
Het trustbedrijf wordt eveneens uitgevoerd door formele financiele
dienstverleners. Daarbij wordt dezelfde procesgang gevolgd.

22.2

Risico-analyse
De risico's voor deze dienstengroep komen overeen met de risico's voor het
trustbedrijf zoals dit door formele financiele dienstverleners wordt aangeboden.
Er zijn geen additionele risico's.
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23

Valuta- en renteproducten niet-formele dienstverleners

23.1

Begripsomschrijving

23.1.1

Algemeen
Tot de valuta- en renteproducten worden gerekend de producten welke worden
aangeboden teneinde te kunnen voorzien in de behoefte van clienten aan
vreemde valuta (anders dan beschreven bij het wisselbedrijf) alsmede producten
welke dienen ter afdeldcing van valuta- en renterisico's.

23.1.2

Vormen
De vormen waarin valuta- en renteproducten door niet-formele dienstverleners
worden aangeboden verschillen in beginsel niet van de valuta- en
renteproducten van de formele dienstverleners

23.1.3

Aanbiedersgroepen
Buiten de formele financiele dienstverleners worden valuta- en renteproducten
in de praktijk niet of nauwelijks beroeps- of bedrijfsmatig aangeboden.

23.2

Risico-analyse
Gezien het vrijwel volledig ontbreken van beroeps- of bedrijfsmatig aanbod in
de pralctijk kan een analyse van de risico's voor deze dienstengroep achterwege
blij ven.
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24

Overige diensten niet-formele dienstverleners

24.1

Begripsomschrijving

24.1.1

Algemeen
Tot deze dienstengroep behoren alle financiele diensten welke worden
aangeboden door niet onder toezicht staande financiele dienstverleners en welke
geen deel uitmaken van de hiervoor beschreven dienstengroepen.

24.1.2

Vormen
Casinospelen
Naast de casinospelen worden door Holland Casino's nog andere diensten
aangeboden: de mogelijkheid bestaat om contant geld in een kluis in bewaring
te geven of op de eigen rekening te doen storten.
Factoring
Factoring betreft een vorm van dienstverlening waarbij de factor tegen
vergoeding van een provisie vorderingen op derden van de client overneemt en
deze op de vervaldatum aan de client vergoedt. De factor draagt zorg voor de
inning van de vorderingen.

Factoring komt in diverse vormen voor. Zo zijn er vormen waarbij de factor de
client nog voor de vervaldatum van de overgenomen vordering geheel of
gedeeltelijk uitbetaalt (bevoorschotting). Indien het debiteurenrisico (het risico
dat de vordering niet kan worden geInd) volledig naar de factor overgaat, is in
feite sprake van een vorm van Icredietverzekering. Het komt echter ook voor dat
de vordering weer overgaat op de client indien de factor deze niet binnen een
bepaalde termijn kan innen.
De hoogte van de door de client aan de factor te betalen provisie is afhankelijk
van het tijdstip van bevoorschotting, de hoogte van de bevoorschotting en de
overdracht van het debiteurenrisico.
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24.1.3

Aanbiedersgroepen
Casinospelen worden in Nederland uitsluitend legaal aangeboden door de
casino's van Holland Casino's.
Factoring wordt tevens aangeboden door formele financiele dienstverleners.

24.2

Risico-analyse

24.2.1

Benadeling
Casinospelen

Door deelnamebewijzen te vervalsen kan worden getracht de exploitant van het
kansspel ten onrechte tot uitbetaling van een prijs te doen overgaan.
(documentrisico)
Factoring

Indien de factoring gecombineerd is met een lcredietverzekeringsovereenkomst,
kan worden getracht door indiening van een fictieve vordering om ten onrechte
een uitkering te ontvangen. (documentrisico)

24.2.2

Witwassen
Casinosoelen

Witwassen bij casino's kan plaatsvinden door contant geld om te wisselen in
speelfiches en deze naderhand weer terug te wisselen in contant geld. Door
gebruik te malcen van stromannen ktumen de bepalingen van de Wet MOT
worden omzeild en is het tevens op eenvoudige wijze mogelijk gelden van de
ene op de andere persoon te doen overgaan. Op deze wijze lc/an voor grote
hoeveelheden contain geld een schijnbaar legale herkomst worden gecreeerd.
(integjatierisico)
Na een avond spelen kan bij het terugwisselen van fiches om een
speelwinstverklaring worden gevraagd. Deze verklaring kan worden aangevoerd
als verklaring bij het storten bij een bank van een grote hoeveelheid contant
geld. Omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ter terugwisseling
aangeboden fiches aticomstig zijn van speelwinst, wordt een dergelijke
verklaring door Holland Casino's in de pralctijk niet afgegeven.
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Door contante gelden in bewaring te geven en deze met het daartoe afgegeven
document door een ander af te doen halen kunnen contante gelden worden
overgedragen. Daarmee kan een onderzoek naar de herkomst van gelden
worden bemoeilijkt. Uitsluitend de bewaargever kan de gelden afhalen. Deze
mogelijkheid werkt dan ook slechts indien tevens gebruik wordt gemaalct van
valse identiteitsdocumenten. (identiteitsrisico, versluieringsrisico)
Factoring
Witwassen met factoring is slechts mogelijk indien de factoringovereenkomst
voorziet in overdracht van het debiteurenrisico op de factor. De daarbij te
hanteren constructie komt overeen met de constructie als beschreven bij de
di enstengroep ' Kredietverzekeri ngsbedrij f' . (integratierisico)

24.2.3

Overig gebruik
Voor factoring geldt dat bij bekendwording van dienstverlening aan criminele
organisaties afbreulc kan worden gedaan aan de reputatie van de dienstverleners.

III

Maatregelenoverzicht
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1

Maatregelenoverzicht

1.1

Inleiding

Ten aanzien van het afdeldcen van risico's van misbruik door criminele
organisaties zijn reeds verscheidene maatregelen getroffen. In dit hoofdstulc
zullen de verschillende soorten wet- en regelgeving op het gebied van de
toezichthoudende taak van financiele dienstverleners, wet- en regelgeving op
het gebied van witwassen en benadeling alsmede Gedrags- en Beroepsregels
van verschillende faciliterende dienstverleners aan bod komen. Hierbij wordt de
volgende indeling gehanteerd:
1. toezichtbepalingen;
a. De Nederlandsche Bank;
b. de Stichting Toezicht Effectenverkeer;
c. de Verzekeringskamer;
2. anti-witwaswetgeving;
3. benadelingswetgeving;
4. gedrags- en beroepsregels;
5. aanvullende regelingen.
1.2

Toezichtbepalingen

Toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht van onder toezicht
staande instellingen om te controleren of de betroldcen instellingen voldoen aan
de bij wet en andere regelgeving gestelde normen. Tevens is het de taak van de
toezichthouders erop toe te zien dat adequate procedures in het kader van de
administratieve organisatie en interne controle zijn ingevoerd en worden
nageleefd. Ook behoort het tot de taalc van de toezichthouder na te gaan of de
onder toezicht staande instellingen andere wetten en regelgeving naleven dan de
specifiek op het toezicht geredigeerde bepalingen, zoals de Wet melding
ongebruikelijke transacties (MOT) en de Wet identificatie bij financiele
dienstverlening (Wif). Op deze wetten zal later nog worden teruggekomen.
Uit bovengenoemde taken van de toezichthouders kan worden afgeleid dat
toezicht een preventieve werking heeft ter voorkoming van misbruik van het
financieel stelsel. Om deze reden hebben wij de toezichtbepalingen dan ook in
dit maatregelenoverzicht opgenomen.
De toezichthouders zijn: De Nederlandsche Bank (verder: DNB), de Stichting
Toezicht Effectenverkeer (verder: STE) en de Verzekeringskamer (verder: VK).

Bijlage III —2

Deze toezichthouders zijn belast met het toezicht op de uitvoering van de in het
navolgende te bespreken toezichtbepalingen. Wij zullen ons hier beperken tot
de (wet- en regelgeving van de) toezichthoudende tank van deze
toezichthouders en derhalve niet ingaan op de overige taken van de
toezichthouders.
1.2.1

De Nederlandsche Bank
• Wet toezicht kredietwezen 1992
• Wet toezicht beleggingsinstellingen
• Wet inzake de wissellcantoren

Wet toezicht kredietwezen 1992, 23 december 1902, Sib. 722, zoals laatstelijk is
gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, SM. 30 (Wtk 1992)
De Wet toezicht kredietwezen 1992 ziet op het toezicht van DNB in haar rol als
toezichthouder op in Nederland gevestigde kredietinstellingen, op de
bijkantoren in EU-staten van in Nederland gevestigde kredietinstellingen en op
de bijkantoren van buiten de EU gevestigde Icrediefinstellingen. In de Wtk 1992
(art. 1, lid 1 onder a) wordt een Icredietinstelling gedefinieerd als een
ondememing of instelling die haar bedrijf maalct van het ter beschildcing
verlcrijgen van opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten
van kredietuitzettingen of beleggingen. Het houden van toezicht op in EU-staten
gevestigde bijkantoren van in Nederland gevestigde Icredietinstellingen wordt
verwoord als het zogenaamde 'home country beginseI'. De hoofdtaak van DNB,
het toezicht op het lcredietwezen, bestaat enerzijds uit bedrijfseconomisch
toezicht; DNB moet erop toezien dat de banken op verantwoorde wijze hun
bedrijf voeren (solvabiliteitstoezicht, liquiditeitstoezicht en toezicht op de
administratieve organisatie). Anderzijds voert DNB samen met het Ministerie
van Financien een structuurbeleid; er dient door banken toestemming te worden
gevraagd aan DNB voor het verwerven van een belang in een bank of in een
bedrijf.
Wet toezicht beleggingsinstellingen, 27 juni 1990, &b. 380, zoals laatstelijk is
gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Sib. 30 (W1b)
Op basis van een delegatiebesluit (besluit 14 augustus 1990 houdende
overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 29 van de Wtb aan
DNB, Staatsblad 458) oefent DNB het toezicht uit op beleggingsinstellingen in
Nederland. De Wtb definieert de beleggingsinstelling als een beleggingsfonds
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of beleggingsmaatschappij. Beleggingsinstellingen zijn instellingen die gelden
of op geld waardeerbare goederen beleggen en al dan niet beursgenoteerd zijn.
Onder het toezicht van DNB valt niet het beschermen van de belegger tegen het
(markt)risico dat deze bij een belegging aangaat. Doelstelling van de Wtb is
daarentegen het bevorderen van een adequate werking van de financiele
markten en de bescherming van de (potentiele) beleggers op die financiele
markten. In de Wtb worden eisen gesteld aan de beleggingsinstelling met
betrekking tot informatieverschaffing aan het publiek, de bedrijfsvoering, de
administratieve organisatie en de betrouwbaarheid en deskundigheid van de
beleggingsinstelling.

Wet inzake de wisselkantoren, 15 december 1994, Sib. 903, zoals laatstelijk is
gewijzigd by wet van 1 juli 1998, Sib. 448 (Wwk)
De Wet inzake de vvisselkantoren voorziet in de registratie en het toezicht op
wisselkantoren, waarbij dit toezicht aan de DNB is opgedragen. Doe van de
Wwk is het beschermen van de integriteit van het financiele stelsel, waarbij het
tegengaan van witwassen van misdaadgeld een specifieke doelstelling vormt.
Het toezicht wordt door DNB uitgeoefend over wisselkantoren, die in de Wwk
(art. 1 onder a) worden gedefinieerd als de natuurlijke persoon, rechtspersoon of
vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van
een ander wisseltransacties uitvoert. Onder `wisseltransacties' vallen het
wisselen van munten of banlcbiljetten, het uitbetalen van munten of
bankbiljetten tegen inlevering van den of meer cheques en het uitbetalen van
munten of bankbiljetten op vertoon van een credit card. Er is ruimte gelaten
andere transacties aan deze bepaling toe te voegen (art. 1 onder b Wwk). Er
dient te worden voldaan aan een registratieplicht, waarbij (bij de aanvraag tot
registratie) wordt gelet op de betrouwbaarheid van de bestuurders. Ook ziet
DNB toe of wordt voldaan aan de in de Wwk gestelde vereisten met betaking
tot de administratieve organisatie en de bedrijfsvoering.

1.2.2

Stichting Toezicht Effectenverkeer
• Wet toezicht effectenverkeer 1995
• Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996
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Wet toezicht effectenverkeer 1995, 16 november 1995, Stb. 574, zoals laatstelijk
is gewijzigd by de wet van 28 januari 1999, Sib. 30 (Wte 1995)

Het in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 geregelde toezicht op de
effecteninstellingen is opgedragen aan de STE. Effecteninstellingen kunnen
worden onderscheiden in effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders.
Effectenbemiddelaars kunnen, kortweg, worden gedefinieerd als betrokken bij
de totstandkoming van effectentransacties en vermogensbeheerders als degenen
die het beheer voeren over effecten, die aan een derde toebehoren. 1-let toezicht
van de STE is onder meer gericht op de uitgifte van effecten, het effectueren
van het adequaat functioneren van effectenmarkten en de positie van beleggers
op die markten. De STE toetst of een instelling voldoet aan de vereisten van
deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuur, de administratieve organisatie,
financiele waarborgen en de informatievoorziening. Voorts is een belangrijke
tank van de STE gelegen in het onderzoek naar misbruik van voorwetenschap.
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1999,
29 november 1996, Sib. 629 (Wmz 1996)

Doel van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde
vennootschappen 1996 is het vergroten van de doorzichtigheid van de
effectenmarkt. Hiertoe is een meldingsplicht ingesteld voor de belegger en een
openbaarmalcingsplicht voor de beursgenoteerde vennootschap. De
meldingsplicht geldt indien een belang 5% of meer bedraagt van het geplaatste
kapitaal of van de stetrunen die op dat kapitaal kunnen worden uitgebracht.
Tevens dient men te melden indien men de beschiklcing lcrijgt over aandelen of
stemrechten of deze verliest en het belang daardoor in een andere `bandbreedte'
komt te vallen dan voorheen (waarbij een bandbreedte in artikel 1, lid onder c
van de Wmz 1996 als volgt is vastgesteld: 0-5%; 5-10%; 10-25%; 25-50%; 5066 2/3%; 66 2/3% en meer).
1.2.3

Verzekeringskamer
• Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
• Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
• Pensioen- en Spaarfondsenwet
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Wet toezicht verzelceringsbedrijf 1993, 9 maart 1994, zoals laatstelijk is
gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb. 30 (Wtv 1993)
De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 regelt het toezicht van de VK op de
particuliere verzekeringsmarkt, waaronder alle verzekeraars (schade- en
levensverzekeraars) vallen: een ieder die als bedrijf overeenkomsten van
schade- of levensverzekering voor eigen rekening sluit met inbegrip van de
afwiklceling van de in het kader van dat bedrijf gesloten overeenkomsten van
verzekering, ook al wordt daarmee niet beoogd winst te maken (art. 1, lid 1
onder c en d Wtv 1993). Tussenpersonen vallen niet onder de Wtv 1993.
Doelstelling van de Wtv 1993 is onder meer het, door middel van eisen aan de
financiele gegoedheid van verzekeraars, bevorderen dat deze hun verplichtingen
kunnen nalcomen. Hiertoe oefent de VK toezicht uit op de financiele positie van
de verzekeraars en de deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders
van de verzekeraars. Evenals bij de Wtk geldt voor de Wtv terzake van in de
Europese Unie gevestigde verzekeraars het home country beginsel.

Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf 10 juli 1995, Stb. 368, zoals
laatstelijk is gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb. 30 (Wtn)
Het toezicht van de VK bestaat uit een soortgelijk toezicht als is geregeld in de
Wtv 1993, reden waarom hierop slechts beperkt zal worden ingegaan. De Wtn
heeft ten doel de uitvaart te (laten) verzorgen. Het enige verschil met de Wtv
ligt in het feit dat de financiele eisen in de Wtn minder zwaar zijn.

Pensioen- en Spaarfondsenwet, 15 mei 1962, Stb. 368, zoals laatstelijk is
gewijzigd by wet van 10 juli 1995, Stb. 355 (Psw)
De VK heeft eveneens tot taak het toezicht over pensioenfondsen uit te oefenen.
In de Pensioen- en Spaarfondsenwet worden drie verschillende pensioenfondsen
onderscheiden: het bedrijfspensioenfonds, het ondernemingspensioenfonds en
het ondernemingsspaarfonds (art. 1, lid 1 onder b, c en d). Op basis van de Psw
bestaat een verplichting tot aanmelding van een fonds. Voorts zijn er in de Psw
bepalingen opgenomen, die de belangen van pensioengerechtigden beogen te
beschermen.
1.3

Anti-wihvaswetgeving

Met de Wet melding ongebruikelijke transacties (wet MOT) is uitvoering
gegeven aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money
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laundering (FATF) van 1990 en de richtlijn van de Raad van Europese
Gemeenschappen van 10 juni 1991 (91/309/EG). Ook de Wet identificatie bij
financiele dienstverlening 1993, de Wet inzake wissellcantoren en de Wet inzake
spaarbewijzen zijn gericht op het tegengaan van witwassen. Eveneens 'evert de
verruiming van de helingbepaling uit het Wetboek van Strafrecht een bijdrage
aan een doeltreffende bestrijding van het witwassen van geld.

Wet melding ongebruilcellike transacties, 16 december 1993, Stb. 705, zoals
dew wet is gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb. 30 (wet MOT)
De wet MOT beoogt te voorkomen dat gelden die door misdrijf zijn verkregen,
via financiele instellingen worden witgewassen. Het beschermen van de
integriteit van het financiele stelsel staat hierbij centraal. Het doel van de wet
MOT is tweeledig, namelijk het voorkomen van het misbruiken van het
funanciele stelsel voor het witwassen van geld (preventieve finictie) en het
bestrijden van het witwassen zelf (repressieve functie). In de wet MOT is een
meldplicht opgenomen voor iedereen die een ongebrttikelijke transactie
constateert, warmer hij of zij, in of vanuit Nederland, beroeps- of bedrijfsmatig
eon van de in deze wet vermelde financiele diensten verricht. Een transactie is
als ongebruikelijk aan te merken als deze voldoet aan den of meer objectieve
dan wel subjectieve criteria (indicatoren). Voldoet men niet aan deze meldplicht
dan pleegt men een onder de Wet op de Economische Delicten strafbaar gesteld
economisch delict. Voorts !can vervolging plaatsvinden ingevolge de
helingbepalingen van het Wetboek van Strafrecht, welke bepalen dat degene die
geld verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, terwij1 hij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat het van misdrijf aflcomstig is, zich schuldig maakt aan
opzet- of schuldheling.
Wet identificatie by financiele dienstverlening 1993, 16 december 1993, Stb.
704, zoals deze laatstelijk is gewijzigd by wet 24 mei 1996, Sib. 276 (Wifi
Ingevolge de Wet identificatie bij financiele dienstverlening 1993 zijn financiele
instellingen verplicht bij het verlenen van een in de wet aangeduide financiele
dienst de identiteit van de client vast te stellen. Doel hiervan is het creeren van
een toegankelijk papieren spoor. In de Wif staat vermeld voor welke financiele
diensten de identiteit van een client dient te worden vastgesteld (art. 1, lid 1
onder b). Bij het vaststellen van de identiteit van de client wordt onderscheid
gemaakt tussen natuurlijke en rechtspersonen. Afhankelijk daarvan wordt
bepaald welke documenten dienen te worden overgelegd. Men kan (met
betrekking tot de natuurlijke persoon) denken aan een paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of vreemdelingendocumenten. Rechtspersonen dienen, ter
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vaststelling van hun identiteit, een uittreksel uit het register van de Kamer van
Koophandel of een door een notaris opgestelde akte te overleggen. Bij
identiteitsvaststelling door de financiele instelling dienen een aantal gegevens te
worden vastgelegd, waaronder NAW-gegevens, de gegevens van het document
aan de hand waarvan de identiteitsvaststelling heeft plaatsgevonden en de aard
en omvang van de financiele dienst.

Helingbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht: artikelen 416, 417 en 417 bis
Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft hij die een goed verwerft,
voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een
zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde
van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed clan wel het vestigen
van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. In het tweede
lid van artikel 416 WvSr wordt strafbaar gesteld degene die, kort gezegd, een
door misdrijf verlcregen goed opzettelijk uit vvinstbejag overdraagt en in het
derde lid degene die uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed
voordeel trelct. Samenvattend kan worden gezegd dat het plegen van heling
veronderstelt dat een eerder begaan misdrijf (bijvoorbeeld diefstal of oplichting)
het goed heeft opgeleverd, dat vervolgens aan een ander wordt overgedragen.
Artikel 417 WvSr (gewoonteheling) gaat uit van het herhaaldelijk plegen van
voomoemd artikel. Artikel 417 bis WvSr (schuldheling) ziet op het geval dat
men strafbaar is aan de gedragingen als genoemd onder artikel 416 WvSr,
terwijl men redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf
verlcregen goed betrof (in plaats van dat men, zoals bij opzetheling, wist dat het
een door misdrijf verlcregen goed betrof).
In 1991 is de helingbepaling verruimd, waardoor witwassen met behulp van
deze uitbreiding effectiever kon worden aangepalct. Bij de strafbaarstelling aan
heling dient te worden opgemerkt dat degene die schuldig is aan het grondfeit
(diefstal, oplichting) niet tevens als schuldig aan heling kan worden beschouwd.
Ook de Wet inzalce de wisselkantoren en de Wet inzake spaarbewijzen l worden
tot de anti-witwaswetgeving gerekend. Met de Wet inzake wisselkantoren wordt
beoogd de wisselkantoren onder het toezicht van DNB te brengen. Voor het
overige wordt verwezen naar hetgeen reeds met betrekking tot deze wet is
vermeld in de paragraaf `Toezichtbepalingen' van deze bijlage. De wet inzake
spaarbewijzen heeft met name betreldcing op het toepassen van fiscale wetten,
reden waarom wij niet verder op deze wet zullen ingaan.
I Wet van 21 mei 1986, Stb. 293, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 mei 1996, Stb.
276.
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1.4

Benadelingswetgeving

Benadeling van financiele instellingen door criminele organisaties wordt in dit
onderzoek gedefinieerd als het op onrechtmatige wijze verwerven van gelden
ten nadele van financiele instellingen. Hiervan uitgaande kan worden
aangesloten bij het begrip fraude; fraude wordt limners veelal gedefinieerd als
wederrechtelijke bevoordeling van in casu financiele instellingen als gevolg van
misbruik van vertrouwen.
Fraude is niet als zodanig in het Wetboek van Strafrecht (verder: WvSr) in een
specifieke bepaling opgenomen. Strafbepalingen, waarbij in het kader van
fraude in een strafrechtelijke procedure over het algemeen wordt aangelcnoopt,
zijn:
— valsheid in geschrift (225 WvSr);
— diefstal (310 WvSr);
— afpersing (317 WvSr);
— verduistering (321 WvSr);
— oplichting (326 WvSr);
— flessentrekkerij (326a WvSr);
— eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk (340 WvSr, 341 WvSr).
Weliswaar zijn er meerdere strafbepalingen in het WvSr opgenomen, die
eveneens op deze vormen van financieel, administratief en economisch
ongewenst gedrag zien. Wij zullen echter Met ingaan op deze strafbepalingen,
daar dit ofwel een nadere kwalificatie ofwel een uitbreiding van voomoemde
delicten oplevert. In het hiemavolgende zullen enkele aspecten van
bovengenoemde bepalingen nader worden toegelicht.

Valsheid in geschrift, artikel 225 Wetboek van Strafi-echt
Valsheid in geschrift ziet op het vervalsen of valselijk opmaken van een
geschrift dat is bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen. Het voor deze
bepaling vereiste oogmerk dient te zijn gericht op het als echt en onvervalst
gebruiken of door anderen te doen gebruiken van het geschrift.

Diefstal, artikel 310 Wetboek van Strafrecht
Diefstal is het wegnemen van een goed dat aan een wider (geheel of
gedeeltelijk) toebehoort, met de bedoeling dit goed zichzelf toe te eigenen.
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Afpersing, artikel 317 Wetboek van Strafrecht

Afpersing is het door middel van geweld of bedreiging met geweld iemand
dwingen tot de afgifte van een goed (of het aangaan van een schuld, het aflossen
van een reeds bestaande schuld of het ter beschildcing stellen van gegevens met
geldswaarde), dat geheel of ten dele aan deze of aan een ander toebehoort, met
het doel om zichzelf of een ander te bevoordelen.
Verduistering, artikel 321 Wetboek van Strafrecht

Verduistering is het zich toe-eigenen van een goed dat geheel of ten dele aan een
ander toebehoort en dat de dader reeds (anders dan door misdrijf) onder zich
heeft. Het betreft derhalve het zich wederrechtelijk toe-eigenen van een goed
dat aan betroldcene reeds was toevertrouwd.
Oplichting, artikel 326 Wetboek van Strafrecht

De bepaling betreffende oplichting bevat een viertal middelen (valse naam,
valse hoedanigheid, listige kunstgrepen, samenweefsel van verdichtsels) op
grond waarvan de dader bij een ander de bereidheid heeft opgewelct om een
bepaalde gedraging te verrichten, bestaande uit de afgifte van een goed, het ter
beschildcing stellen van gegevens met een geldswaarde in het handelsverkeer,
het aangaan van een schuld of het te niet doen van een inschuld. Tevens moet
bij de dader het oogmerk aanwezig zijn om zichzelf of een ander
wederrechtelijk te bevoordelen.
Flessentrekkerij, artikel 326a Wetboek van Strafrecht

Flessentrekkerij is het maken van een beroep of een gewoonte van het kopen
van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander
de beschikking over die goederen te verzekeren. Deze bepaling is opgenomen
met betrekking tot het verschijnsel van kopen op lcrediet met de bedoeling
nimmer te betalen.
Uit voorgaande kunnen de volgende verschillen tussen de strafbepalingen
betreffende diefstal, oplichting, afpersing en verduistering worden afgeleid.
Terwijl bij diefstal sprake is van het eigenmachtig wegnemen van een goed, is
bij oplichting sprake van het iemand bewegen tot afgifte van een goed. In het
geval van afpersing wordt iemand daarentegen gedwongen tot afgifte van een
goed. Voorts is bij diefstal een eigen handeling van de dader vereist, terwijl bij
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afpersing sprake is van het (weliswaar onder bedreiging) ateven van een goed.
Bij verduistering daarentegen heeft de dader het goed reeds onder zich.

Eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk: artikel 340 en 341 Wetboek van
Strafrecht

lemand kan schuldig aan eenvoudige bankbreuk worden bevonden, indien,
terwijI hij in staat van faillissement is verklaard, zijn verteringen buitensporig
zijn geweest, hij met het oogmerk om zijn faillissement uit te stellen, wetende
dat het daarmee niet kon worden voorkomen, op bezwarende voorwaarden
geldopnemingen heeft gedaan of indien hij, kort gezegd, niet de administratie in
ongeschonden staat te voorschijn brengt. Bij bedrieglijke bankbreuk, dat een
zwaardere strafbedreiging kent, gaat het om het zich schuldig maken aan de
navolgende gedragingen. Het, terwij1 hij in staat van faillissement is verklaard,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers, verdichten of
verdicht hebben van fasten, het niet verantwoorden of niet verantwoord hebben
van baten of het onttrelcken aan de boedel van enig goed, het vervreemden van
een goed om niet of klaarblijkelijk beneden de waarde, het bevoordelen of
hebben bevoordeeld van een der schuldeisers, het niet hebben voldaan aan de op
hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie
ingevolge het Burgerlijk Wetboek (3:15a BW) of het bewaren en tevoorschijn
brengen van gegevens.
In het kader van dit onderzoek moge duidelijk zijn dat met name de artikelen
betreffende oplichting (en flessentrekkerij) en valsheid in geschrift van belang
zijn.

1.5

Gedrags- en Beroepsregeh
In de gedragsregels voor de beroepsgroepen zijn verschillende
gemeenschappelijke kenmerken te onderkennen. Zo is vaak een
geheimhoudingsplicht opgenomen en geldt het 'know your customer' begirtsel;
indien men geen zekerheid heeft over de goede bedoelingen van een potentiele
client, geldt een onderzoeksplicht.
Voor verscheidene beroepsgroepen zijn gedrags- en beroepsregels geformuleerd,
die specifieke normen en waarden met het oog op deze beroepsgroep regelen.
Doelstelling is dan ook het waarborgen van de integriteit van de beroepsgroep.
Het gaat hierbij om de beroepsgroepen die eveneens in de rapportage onder het
hoofdstuk inzake de faciliterende dienstverleners zijn terug te vinden. Herhaald
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zij dat het hierbij gaat om de beroepsgroep van advocaten, notarissen,
accountants, makelaars en fiscalisten.
Voor advocaten gelden de door de Nederlandse Orde van Advocaten
geformuleerde Gedragsregels. Met betrekking tot notarissen zijn door de
Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie Beroeps- en Gedragsregels
afgekondigd.
Accountants kunnen worden onderscheiden in registeraccountants (RA) en
accountant-administratieconsulenten (AA). De overkoepelende organen zijn
voor registeraccountants het Koninldijk Nederlands Instituut voor
Registeraccountants (NIVRA) en voor accountant-administratieconsulenten de
Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten (NOVAA). Beide
organisaties hebben voor hun leden gedrags- en beroepsregels. Een soortgelijk
principe geldt voor fiscalisten. Ook voor fiscalisten geldt irnmers dat sprake is
van verschillende beroepsorganisaties. Zo kan men zich aansluiten bij de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Federatie van
Belastingadviseurs (NFB) of het Nederlands College van Belastingadviseurs
(CB). Ook deze organisaties hebben voor hun leden gedragsregels opgesteld.
Voor malcelaars geldt met betrelcking tot leden van de Nederlandse Vereniging
van Makelaars in onroerende goederen (NVM) een zogenaamde Erecode. Een
makelaar is echter niet verplicht zich aan te sluiten bij de NVM. Voorts bestaan
nog enlcele andere organisaties waarbij een makelaar zich kan aansluiten. Deze
organisaties hebben echter niet een gedragscode op hun leden van toepassing
verklaard.
1.6

Aanvullende regelingen

Naast de hiervoor genoemde wet- en regelgeving, met name met betrekking tot
toezichthouders, kunnen de navolgende bepalingen worden onderscheiden. Het
gaat hierbij om wet- en regelgeving die weliswaar betrekking heeft op
toezichthouders, maar die niet in het kader van hun toezichthoudende taak valt.
Hier wordt volstaan met het slechts noemen van enkele van deze bepalingen,
waarbij niet is getracht uitputtend te zijn. Het gaat hierbij onder meer om de
Wet financiele betrekkingen buitenland (Wfbb), de Gedragscode Vereniging
voor de Effectenhandel, de Gedragscode Nederlandse Vereniging van Banken,
de Modelcode ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap en de
Regeling prive-beleggingstransacties.

IV

Toelichting faciliterende dienstverleners
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1

De faciliterende dienstverleners
41

1.1

Inleiding
In deze bijlage wordt een beschrijving in uitgebreide zin van de activiteiten van
de relevante faciliterende dienstverleners alsmede de daarmee samenhangende
aspecten gegeven. Als beroepsgroepen worden behandeld:
— accountants;
— notarissen;
— makelaars;
— advocaten;
— fiscalisten.

1.2

Accountants

1.2.1

Opleiding / inschrijving / beediging
De beroepsaanduiding accountant is van toepassing op twee afzonderlijke
beroepsgroepen, te weten de registeraccountants en de accountantsadministratieconsulenten.
In het accountantsregister bij het NIVRA staan alle registeraccountants in
Nederland ingeschreven. Inschrijving in het register betekent dat de
registeraccountant automatisch lid is van de beroepsvereniging. Uitsluitend
leden van de NIVRA zijn bevoegd de wettelijk beschermde titel
registeraccountant (RA) te voeren. Voorheen was voor inschrijving vereist dat
men over voldoende theoretische kennis beschikte door de opleiding te
voltooien. Na de meest recente wijziging van de Wet op de registeraccountants 1
is het met ingang van 1 september 1999 vereist dat men naast een diploma
tevens een praktijkopleiding van ten minste drie jaar (waarvan ten minste twee
jaar onder supervisie van een registeraccountant) volgt, voordat men kan
worden ingeschreven.
De accountant-administratieconsulenten (AA) volgen na het afleggen van het
theoretische gedeelte van de opleiding gedurende drie jaar de pralctijkopleiding
AA.

I

Inwerkingtreding 1 december 1998, Stb. 622.
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Van oudsher richten de registeraccountants zich met hun certificerende
'bevoegdheid meet op grote en intemationaal georienteerde ondememingen,
terwijl de accountants-administratieconsulenten vanuit hun adviserende functie
het midden- en kleinbedrijf tot hun doelgroep rekenen. Onder druk van de
politiek en Europese richtlijnen wordt momenteel bezien of beide
beroepsgroepen kunnen fuseren tot den.
1.2.2

Toepasselijke bepalingen
Op accountants zijn onder meer de volgende bepalingen van toepassing:
— De Wet op de Registeraccountants; 2
— De Wet op de Accountants-administratieconsulenten; 3
— Enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek;
— Gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994; 4
— Richtlijnen voor de Accountantscontrole. 5

1.2.3

Werlczaamheden
De wetgever heeft de bevoegdheid om financiele verantwoordingen van
ondememingen te certificeren aart de accountant toebedeeld, waardoor aspecten
als objectiviteit, onafhanlcelijkheid, integriteit, geheimhouding en
deskundigheid hoog in het vaandel van deze beroepsgroepen staan. De
accountant ontleent zijn functie daarom aan het vertrouwen dat het
maatschappelijk verkeer in zijn functioneren heeft. Naast de controle van
jaarrekeningen adviseert en ondersteunt de accountant ook op het terrein van de
administratieve organisatie, verslaggeving, automatisering, belastingen en
andere onderwerpen op financieel-administratief gebied.

1.2.4

Specifieke kenmerken beroep
Be accountant heeft een geheimhoudingsplicht, die op de beroepsrege1s is
gebaseerd. Hij heeft echter geen wettelijk verschoningsrecht; ten overstaan van
een rechter kan de accountant zich niet met succes op zijn

2 Wet van 28 juni 1962, Stb. 258, zoals leatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb.
30.
3 Wet van 13 december 1972, Stb. 748, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari
1999, Stb. 30.
4 Vastgesteld op 30 november 1994, Stcrt. 8 maart 1995, nr. 48, gewijzigd op 18 december
1997, Stcrt. 31 december 1997, nr. 251.
5 De richtlijnen worden periodiek herzien door het NIVRA.
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geheimhoudingsplicht beroepen en zal hij wel een verklaring moeten afleggen
indien hij als getuige gehoord wordt.

1.2.5

Nieuwe ontwikkelingen / preventieve maatregelen
Een accountant die fraude en onjuistheden ontdekt in het kader van een
controleopdracht van een jaarrekening, is gehouden te handelen volgens de
frauderichtlijn. 6 Deze regels zijn niet expliciet van toepassing indien de
accountant beoordelings- of advieswerlczaamheden verricht. Aangezien deze
laatste werlczaamheden een steeds groter onderdeel vormen van de
werlczaamheden van de accountants en de commercialisering en concurrentie
(zowel onderling als tussen verschillende beroepsgroepen) steeds meer opgeld
doen, kunnen de professionele waarden steeds meer onder druk komen te staan.

1.3

Notarissen

1.3.1

Opleiding / inschrijving / beediging
De notaris heeft, net als een advocaat, een juridische universitaire opleiding
gevolgd voordat hij als kandidaat-notaris aan een driejarige beroepsopleiding
kan beginnen. De kandidaat blijft na de beroepsopleiding over het algemeen nog
enige tijd werlczaam als kandidaat-notaris. De kandidaat-notaris moet
voorafgaand aan zijn eerste waarneming beedigd worden voor de rechtbank van
het arrondissement, waarin het kantoor van de desbetreffende kandidaat-notaris
is gevestigd. Na gebleken bekwaamheid en ervaring kan een kandidaat-notaris
in aanmerking komen voor een benoeming als notaris. Een notaris wordt bij
Koninldijk Besluit voor het leven benoemd.

1.3.2

Toepasselijke bepalingen
Op notarissen zijn de volgende bepalingen van toepassing:
— Wet op het Notarisambt 7
— Beroeps- en Gedragsregels van de notaris;
— Reglement inzake melding door de notaris.

Richtlijn 240 van de Richtlijnen voor de Accountantscontrole.
Wet van den 9den juli 1842, op het notaris-ambt, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 25
juni 1998, Stb. 446. Er is overigens reeds een nieuwe wet op het notarisambt van 3 april 1999,
Stb. 190; deze is echter thans nog niet in werking getreden.
6
7
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1.3.3

Werlczaarnheden
De wetgever heeft in enkele bijzondere gevallen de verplichte tussenkomst van
de notaris geregeld. De notaris dient onder meer ingeschakeld te worden hi] het
opstellen en afwikkelen van testamenten, het opstellen van
samenlevingscontracten, de overdracht van onroerende zaken, het houden van
toezicht op veilingen en de oprichting van rechtspersonen. De Wet op het
Notarisambt geeft de bevoegdheid van de notaris, kort samengevat, op de
volgende wijze weer: 'de notaris verlijdt authentieke akten voor handelingen,
waarvan de wet verlangt dat dit bij authentieke akte dient plaats te vinden,
verzekert het tijdstip van verlijden van de akte, houdt akten in bewaring en geeft
daarvan uittreksels uit'.
Voorts verricht de notaris werlczaamheden die niet bij Wet worden verlangd,
zoals het geven van adviezen op het gebied van familie- en vermogensrecht en
het opmaken van akten die ter bewijs van enig feit kunnen dienen, bijvoorbeeld
een schenking, waarvan de fiscus verlangt dat deze notarieel wordt vastgelegd.

1.3.4

Specifieke kenmerken

•

Op grond van de Wet op het Notarisambt mag een notaris geen diensten
weigeren, tenzij gegronde redenen in het geding zijn. Hiermee is een duidelijk
verschil ten opzichte van de advocaat te onderkennen, die diensten niet
verplicht hoeft te verlenen. De weigeringsgronden voor een notaris, die
gegronde redenen opleveren een dienst te weigeren, zijn handelingen die in
strijd met het recht of de openbare orde zijn, in strijd met de Beroeps- en
Gedragsregels zijn of een ongeoorloofd doel of gevolg hebben. Ook indien de
notaris andere gegronde redenen voor weigering heeft, zal hij zijn diensten
moeten weigeren te verlenen. De ambtsplicht voor de notaris houdt derhalve in
dat een notaris verplicht is diensten te verlenen, tenzij daarvoor een contraindicatie aanwezig zou zijn. De ambtsplicht brengt met zich mee dat de notaris
een kwetsbare positie heeft; hij is immers verplicht zijn diensten aan te bieden.
Op deze wijze is het mogelijk dat de notaris (onbewust) meewerkt aan illegale
handelingen. Dit kan echter gerelativeerd worden door de mogelijkheid van het
weigeren van dienstverlening in verband met gegronde redenen. Het bewijs
voor het bestaan van een gegronde reden ligt bij de notaris. Ook voor advocaten
geldt een dergelijke regeling, die is opgenomen in de Richtlijnen ter
voorkorning van betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen.
Het beroep van notaris straalt voorts een bepaald vertrouwen uit richting
derden. Men mag er immers, evenals reeds met betreklcing tot de advocatuur is
opgemerkt, van uitgaan dat men met een deslcundige te maken heeft, die in zijn
werk naar eer en geweten handelt.
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Voorts bezit de notaris, evenals de advocaat, een wettelijke
geheimhoudingsplicht. Deze regeling is opgenomen teneinde de
vertrouwelijkheid van hetgeen de notaris in de uitoefening van zijn ambt is
toevertrouwd, te garanderen. De geheimhoudingsplicht staat in de Beroeps- en
Gedragsregels als volgt verwoord: 'de notaris is verplicht tot geheitnhouding
van alles wat hem in of bij de uitoefening van zijn ambt is toevertrouwd'. Met
de geheimhoudingsplicht gaat een wettelijk verschoningsrecht gepaard, 8 zodat
de notaris zijn ambtsgeheim zelfs ten overstaan van de rechter kan inroepen.

1.3.5

Nieuwe ontwildcelingen / preventieve maatregelen
Teneinde een bijdrage te leveren aan het tegengaan van witwassen van uit
fraude en criminaliteit verkregen geld is door het notariaat een interne richtlijn
opgesteld omtrent het aanriemen van contante gelden. In de Beroeps- en
Gedragsregels is gesteld dat het de notaris niet is toegestaan bedragen van
f 25.000,- of meer in contanten in ontvangst te nemen. Bij contante sommen
onder genoemd bedrag is bepaald dat de notaris terughoudend dient te zijn.

1.4

Makelaars

1.4.1

Opleiding /inschrijving / beediging
Diverse instellingen bieden cursussen aan voor de opleiding tot makelaar en bij
diverse instanties is het mogelijk om een examen af te leggen. Na het examen
kan een aspirant-makelaar bij de rechtbank van zijn arrondissement een
verzoekschrift indienen om als makelaar te worden beedigd. De rechtbank
vraagt daarvoor advies aan de plaatselijke Kamer van Koophandel. De Kamers
van Koophandel hebben commissies die aan de aspirant-malcelaar een valcproef
afnemen, waarbij over het algemeen de waarde van enkele panden moet worden
vastgesteld. Indien dit tot een positief advies leidt, kan beediging door de
rechtbank plaatsvinden. Na beediging kan de makelaar zich vestigen en zijn
beroep gaan uitoefenen. Hij hoeft daarvoor niet bij een brancheorganisatie
aangesloten te zijn. In Nederland zijn verschillende brancheorganisaties, waarbij
de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen (NVM) de
meeste leden telt.

8
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1.4.2

Toepasselijke bepalingen
Op makelaars zijn onder meer de volgende bepalingen van toepassing:
— artikel 62 e.v. van het Wetboek van Koophandel en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten;
— enkele bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek;
— gedrags- en tuchtregels, voor zover de makelaar bij een brancheorganisatie is
aangesloten.

1.4.3

Werlczaamheden
De makelaar adviseert en bemiddelt door zijn kennis op juridisch, bouwkundig
en economisch gebied bij de aan- en verkoop van onroerende zaken, het
verrichten van taxaties, het kiezen van een hypotheek en het afsluiten van
verzekeringen.

1.4.4

Specifieke kenmerken beroep
Traditioneel zijn aan vele malcelaarslcantoren ook beheermaatschappijen
gekoppeld, waarin men voor de eigenaar het beheer van verhuurde panden
verzorgt.

1.4.5

Nieuwe ontwikkelingen / preventieve maatregelen
Afgezien van de facultatieve gedragsregels zijn makelaars niet aan specifieke
preventieve maatregelen onderworpen. Een belangrijke nieuwe ontwiklceling is
dat de ministerraad begin 1999 een wetsvoorstel voor advies naar de Rand van
State heeft gezonden, waarin de titelbescherming en beediging voor makelaars
worden afgeschaft. De achterliggende gedachte is dat de marktwerking wordt
bevorderd door een transparantere markt van de verschillende dienstverleners te
creeren. In de plants van de titelbescherming dient er een certificeringsregeling
voor de hele branche te komen.

1.5

Advocaten

1.5.1

Opleiding / inschrijving / beediging
Een aanlcomend advocaat doorloopt na een juridische universitaire opleiding als
stagiaire een praktijkstage van drie jaar onder supervisie van een ervaren
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advocaat, waarin hij zelfstandig zaken behandelt. Bij aanvang van de
stagewerlczaamheden zal inschrijving als advocaat plaatsvinden bij de rechtbank
van het arrondissement waarin het kantoor van de desbetreffende stagiaire is
gevestigd, waarbij voldaan dient te worden aan de vereisten als genoemd in de
Advocatenwet. Een van de vereisten is het overleggen van een verklaring van
goed gedrag. Voorts dienen de advocaten bij de rechtbanIc door het Openbaar
Ministerie te worden beddigd. De titel van advocaat is, net zoals de meeste titels
van de andere hiervoor genoemde faciliterende dienstverleners, wettelijk
beschermd.

1.5.2

Toepasselijke bepalingen
Op advocaten zijn onder meer de volgende bepalingen van toepassing:
— Advocatenwet; 9
— Gedragsregels 1992;
— Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij criminele
handelingen;
— Enkele bepalingen uit het Wetboek van Rechtsvordering, Wetboek van
Strafvordeting en de Wet tarieven in burgerlijke zaken;
— Stageverordening 1988 10 (alleen met betreldcing tot stagiaires optredend als
advocaat).

1.5.3

Werkzaamheden
Uit de hierboven genoemde bepalingen vloeit de aard van de werkzaamheden
van een advocaat en enkele andere specifieke kenmerken van het beroep van
advocaat voort. Zo is de advocaat als enige gerechtigd rechtsbijstand te
verlenen. Het inroepen van de hulp van een advocaat is met in alle gevallen
verplicht. In het burgerlijk procesrecht geldt weliswaar het beginsel van
verplichte procesvertegenwoordiging; men moet zich verplicht laten bijstaan
door een advocaat. Hierop bestaat echter een uitzondering indien het een
procedure voor het kantongerecht betreft. In het strafrecht geldt daarentegen niet
het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging. Ook hierop is een
uitzondering, namelijk in het geval dat het gaat om een misdrijf of om een bevel
persoonlijk te verschijnen.
In de Advocatenwet en in de Gedragsregels voor advocaten worden de
werkzaamheden, verplichtingen en bevoegdheden van een advocaat
Wet van 23 juni 1952, Stb. 365, zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999,
Stb. 30.
I° Verordening van 9 juni 1988, Stcrt. 1988, 127; Advocatenblad 1988, blz. 338-345.
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omschreven. Deze kunnen kortweg worden aangeduid als het verlenen van
advies en bijstand aan elienten. Naast deze kemtaken van de advocaat kan nog
een aantal andere werlczaamheden worden onderscheiden. Het gaat daarbij
onder meer om het oprichten van een vennootschap, het openen van een
banlcrekening of het verrichten van financiele transacties voor derden en het
optreden als trusthouder.

1.5.4

Specifieke kenmerken van het beroep van advocaat
Het is inherent aan het beroep van advocaat dat er sprake is van een
onafhankelijke uitoefening van de werlczaatnheden, hetgeen een grote vrijheid
en verantwoordelijkheid voor de advocaat impliceert. Tevens straalt het beroep
van advocaat een bepaald vertrouwen uit richting derden. Men mag er immers
van uitgaan dat men met een deskundige te maken heeft, die in zijn werk naar
eer en geweten handelt.
Voorts heeft de advocaat een wettelijke geheirnhoudingsplicht, teneinde de
belangen van een client in alle situaties optimaal te kunnen verdedigen. Met
deze geheimhoudingsplicht gaat een wettelijk verschoningsrecht gepaard, i I dat
hij kan inroepen om zijn geheimhoudingsplicht lcracht bij te zetten.

1.5.5

Nieuwe ontwikIcelingen / preventieve maatregelen
Op basis van de constatering dat advocaten als faciliterende dienstverleners
voor criminele organisaties kunnen optreden en daarmee bewust dan wel
onbewust kunnen meewerken aan witwaspraktijken, is van verschillende kanten
de wens geuit advocaten aan een meldplicht in het kader van de wet Melding
Ongebruikelijke Transacties te onderwerpen. Het verschoningsrecht, zoals dat
nu geldt, staat echter op gespannen voet met een dergelijke meldplicht. Tevens
geldt als bijkomend probleem dat de kans groot is dat een malafide advocaat
zich niet aan een dergelijke meldplicht zal houden, zodat de meldplicht zijn
doel voorbij schiet.
Hoewel nog wordt overwogen een dergelijke meldplicht op te nemen in de wet
Melding Ongebruikelijke Transacties, is reeds in de Richtlijnen ter voorkoming
van betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen hierop
vooruitgelopen door een bepaling op te nemen, waarin is bepaald dat een
advocaat in het kader van zijn praktijkuitoefening geen contante betalingen van
meet dan IL 25.000,- (of de tegenwaarde daarvan) verricht of aanvaardt. In de
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Beroeps- en Gedragsregels van het notariaat is ook een dergelijke bepaling
opgenomen.
In deze Richtlijn is eveneens bepaald dat de advocaat zich bij de aanvaarding
van de opdracht dient te vergewissen van de identiteit van de client en dient na
te gaan of er aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding,
ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. Nader onderzoek of
zelfs het onthouden van zijn dienstverlening is dan mogelijk geboden. Deze
regel ligt op dezelfde lijn als de bepaling in de Wet op het Notarisambt, die ziet
op het weigeren van dienstverlening in het geval van gegronde redenen als
uitzondering op de voor notarissen geldende ambtsplicht.

1.6

Fiscalisten

1.6.1

Opleiding / inschrijving / beediging
De naam fiscalist is een verzamelnaam voor adviseurs met een fiscaaljuridische of een fiscaal-economische universitaire opleiding alsmede voor
leden aangesloten bij den van de drie brancheorganisaties van
belastingadviseurs, te weten de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
(NOB), de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) en het
Nederlands College van Belastingadviseurs (CB).

1.6.2

Toepasselijke bepalingen
Op fiscalisten zijn geen specifieke wettelijke bepalingen van toepassing. De
wetgever laat de regulering van het beroep aan de brancheorganisaties over.
De brancheorganisaties hebben onder meer een civielrechtelijke
geheimhoudingsplicht opgenomen in de interne reglementen. In het Reglement
Beroepsuitoefening Nederlandse Orde van Belastingadviseurs staat deze
geheimhoudingsbepaling als volgt verwoord: Ten lid is verplicht tot
geheimhouding van alles wat in de uitoefening van zijn beroep te zijner kennis
komt, behoudens voor zover hij door belanghebbende van deze verplichting is
ontheven'.
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1.6.3

Werkzaamheden
De werkzaamheden van fiscalisten bestaan uit het adviseren van particuliere en
zakelijke clienten ten aanzien van fiscaal-juridische aangelegenheden, het
namens clienten opstellen van belastingaangiften en het indienen van deze
aangiften bij de belastingdienst, het voeren van overleg met de
belastinginspecteur en het verdedigen, in het geval van een geschil, van de
fiscale belangen van de client voor de belastingrechter.

1.6.4

Nieuwe ontwiklcelingen / preventieve maatregelen
Vergelijkend met de regelingen voor de advocaat en notaris is een bepaling in de
Gedragscode (hier wordt de bewoording van de bijzondere gedragsc,ode NOB
als leidraad genomen) opgenomen dat geen betalingen per kas van bedragen
hoger clan fl. 25.000,- (of de tegenwaarde daarvan) worden verricht of aanvaard.
Tevens is in deze Gedragscode bepaald dat men zijn diensten niet verleent
indien in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opgedragen diensten streldcen
tot, kort gezegd, de ondersteuning van onwettige activiteiten. In dit kader geldt
een beoordelingsprocedure, voorafgaand aan het aanvaarden van een opdracht.
Een (nader) onderzoek naar de identiteit van de client en de door deze client
verschafte gegevens maakt hier deel van uit.
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Verwijzingsregister financiele diensten
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1

Verwijzingsregister financiele diensten

1.1

Inleiding
Door formele en niet-formele financiele dienstverleners wordt een veelheid aan
financiele diensten aangeboden. Deze bijlage bevat de resultaten van een
inventarisatie van deze diensten voor zover deze in het kader van onderhavig
onderzoek relevant zijn.
De financiele sector is sterk in beweging. Enerzijds worden bij voortduring
nieuwe diensten ontwiklceld en op de marIct gebracht. Anderzijds komt het ook
voor dat diensten als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving voor
afnemers niet interessant meer zijn en geruisloos van de markt verdwijnen. Bij
hiemavolgend overzicht past dan ook de kanttekening dat dit een
momentopname bereft. Daamaast kan de volledigheid niet worden
gegarandeerd.
Zoals uiteengezet in bijlage VIII, welke een beschrijving van de
onderzoeksmethode bevat, zijn de diensten onderverdeeld in 24
dienstengroepen. In hiemavolgend overzicht is bij elke dienst met een nurruner
aangegeven in welke dienstengroep deze is ingedeeld. De nummering komt
overeen met de in bijlage V beschreven categorisering van financiele diensten.
Juist met deze benadering is het vrij gemakkelijk om door bijwerking van het
verwijzingsregister de bevindingen actueel te houden.
Steeds vaker ontwiklcelen financiele dienstverleners diensten welke in feite een
combinatie zijn van reeds bestaande diensten. Dergelijke diensten hebben dan
betrelcking op meerdere dienstengroepen en brengen dus ook de risico's van
meerdere groepen met zich.

Bijlage VII —2

1.2

Overzicht financiele diensten

Aandelenbelegging
Aandelenlease
Aandelenspaarplan
Acceptgiro's
Achtergestelde lening
Administratie aandelenlcapitaal
Administratie lororekening correspondentbank
Administratie nostrorekening correspondentbank
Aflossingsvrije hypotheek
Annuiteitenhypotheek
Back-to-back lening
Bankbrief
Bankcheque
Bankgarantie
Begeleiding emissie
Beheerovereenkomst
Beleggen in goederentermijnmarkt ('commodities')
Beleggingshypotheek
Betaaldiskette
Betaalpas
Betaalrekening
Betaaltape
Bewaarneming speelwinst
Bewaarneming van gelden
Blanco betaling
Blanco incasso
Borgtocht
Buitenlandse overboeking
Call-optie
Certificate of deposit
Chartale valutamarlct
Chip card
Commercial Paper (CP)
Commodity swap
Consumptief lcrediet
Contante wisseltransactie

Contractuele aansprakelfilcheidsverzekering (CA)

15
8/15/20
17
3
7
11/23
3
3
6
6
7
7
3
9
14
10/21
15
6
3
3
1
3
_
24
13
2
2
9
3
15
7
4
3
7
12
8/20
4

16
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Converteerbare obligatielening
Credit card
Dagwissel
Dalende risico verzekering
Debit card
Debiteurenverzekering
Deposito
Depositobeleggingen
Depositorekening
Directievo ering
Discontokrediet
Documentair incasso
Documentair krediet
Doorlopend lcrediet
Effectenlease
Effectenrekening
Emissie
Equity swap
Eurocheque
Exportfinanciering
Factoring
Flexibel lcrediet
Financial lease
Financiele en handelsdocumenten
Fiscale lijfrenteclausule bij levensverzekering
Flexibel termijn deposito
Flexibele hypotheek
Floating rate note (FRN)
Forwards
, Fractieverzekering
Fraudeverzekering
Futures
, Gemengde beleggingen
, Gemengde verzekering
Girale valutamarkt (contant)
Girale valutamarkt (op termijn)
Girale wisseltransactie
Girobetaalkaart
Glasverzekering
Guichet-emissie
Handelscheque
Huurkoop

15
3/19
3
17
3
18
1
15
1
_
11/23
7
5
5
8/20
8/15/20
1/15
14
12
3
7
24
8/20
7/8/20
5
17
1
6
7
12
17
16
12
15
17
12
12
12
3
16
14
3
7/8/20
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Hypothecaire lening
Hypotheek
Inboedelverzekering
Invaliditeitspensioen
Kapitaalobligatie
Kasbil jet
ICasetui voor kasstorting
Kasgeldlening
Kasopname bij balie
Kasopname bij geldautomaat
Kasstorting bij balie
Koopsompolis
ICredietverzekering
Lange lening
Langzichtwissel
Leasing
Levenhypotheek
Levensverzekering met opbouwpolis
Levensverzekering voor hypothecaire debiteur
Lijfrente
Lineaire hypotheek
Machtiging
Medium term note (MN)
Middellange lening
Nachtkluiscassette voor kasstorting
Obligatielening
Onderhandse achtergestelde letting
Onderhandse lening
Operational lease
Optie
Optisch leesbaar overschrijvingsformulier (OLO)
Optisch leesbare acceptgiro (OLA)
Ouderdomspensioen
Overgenomen emissie
Overschrijvingslcaart
Pandbrief
Partnerpensioen
Pensioenverzekering
Periodieke overboeking
Persoonlijke lening
Premielening
Premiespaarregelni
t

6
6
16
17
15
8
2
7
2
3
2
17
18
7
3
7/8/20
6
17
17
17
6
3
7
7
2
15
7
7
7/8/20
15
3
3
17
14
3
7
17
17
3
8/20
7
1
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Prive-lease
Projectfinanciering
Promesse
Put-optic
Reisverzekering
Rekening-courant
Rekening-courant-hypotheek
Rekening-courant in vreemde valuta
Rekening-courantkrediet
Rentespaarbrief
Renteswap
Risicoverzekering
Roll-over lening
Schadeverzekering
Schatkistpapier
Sealbag voor kasstorting
Seller's interest insurance
Serie-obligatielening
Sommenverzekering
Spaar-/leenkrediet
Spaarbilj et
Spaarbrief
Spaarhypotheek
Spaarloonrekening
Spaarrekening
Spaarrekening met vaste looptijd
Staatslening
Standby letter of credit
Storting speelwinst
Swaps
Telebanking
Telefonische overboeking
Termijnkrediet
Termijnwissel
Trustovereenkomst
Uitvaartverzekering
Universal life hypotheek
Valutaswap
Vaste/variabele hypotheek
_ Vastrentende belegging
Verbeterde levenhypotheek

, Verhuur safeloket

8/20
7
3
15
16
1
6
1
7
7
12
17
7
16
15
2
16
15
17
8/20
8
8
6
1
1
1
15
5
24
12
3
3
8/20
3
11/23
17
6
12
6
15
6

13
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Vermogensbeheer
Verwerking van inkomend betalingsadvies
Vreemde valutahandel
Vreemde valutalening
Vreemde valutarekening
Waardetransport
Weduwepensioen
Weduwnaarspensioen
Werlcnemersspaarregeling
Wezenpensioen
Zichtwissel

10/21
3
12
1/7/8
1
13
17
17
1
17 ,
3
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Methode van onderzoek
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I

Methode van onderzoek

1.1

Inleiding
Teneinde tussentijdse meetpunten in het onderzoek in te bouwen heeft een
opdeling plaatsgevonden in een vijftal fasen, zijnde:
1. de beeldvorming, waarin tot een probleemafbakening en de definitieve
opdrachtstelling is gekomen;
2. de inventarisatie van de financiele diensten;
3. de risico-analyse, waarbij de diverse procesdecomposities geconfi -onteerd
zijn met het risico-sjabloon;
4. inventarisatie en evaluatie van maatregelen;
5. oordeelsvorming en rapportage.
Na een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksinstrumenten zal nader
worden ingegaan op de binnen elke fase verrichte werlczaamheden.

1.2

De onderzoeksinstrumenten
Voor het ten uitvoer brengen van het onderzoek zijn meerdere
onderzoeksinstrumenten gehanteerd. Gedurende de diverse fasen van het
onderzoek hebben onder meer de navolgende activiteiten plaatsgevonden:
— het verrichten van literatuurstudies;
— het houden van interviews op individuele basis met interne en exteme
deskundigen;
— het terugkoppelen van tussentijdse bevindingen en plannen van aanpak naar
de begeleidingsconunissie;
— het opstellen van procesdecomposities;
— het gebruik malcen van risicosjablonen;
— het verrichten van pilots met betrekking tot de uitwerking van een
geselecteerd aantal dienstengroepen;
— het organiseren van paneldiscussies, waarbij interne en exteme deslcundigen
die beschikken over mime kennis en ervaring op het gebied van
georganiseerde criminaliteit, financiele diensten, financiele dienstverleners
en integriteitscontrole, samengekomen zijn, teneinde vanuit bun praktische
ervaring een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het onderzoek.
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1.3

De onderzoeksfasen

1.3.1

De beeldvorming
Voor een goede uitvoering van het onderzoek en voor een goed begrip van de
resultaten is een juiste afbakening van het onderzoeksveld, de
onderzoeksobjecten en de gehanteerde begrippen van essentieel belang geacht.
Daartoe heeft de beeldvorming plaatsgevonden, waarvan de belangrijkste
resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 1.

1.3.2

De inventarisatie
Het streven is er op gericht geweest te komen tot een zo volledig mogelijke
inventarisatie van financiele diensten. Hiertoe is een dubbele benadering
gekozen; in eerste instantie heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de
diensten die door financiele dienstverleners worden aangeboden, waarna de
uiticomsten zijn gelegd tegen de behoefte aan financiele diensten die criminele
organisaties hebben.
De inventarisatie heeft geresulteerd in een lijst van financiele diensten welke is
opgenomen in bijlage VII. Ten behoeve van het onderzoek zijn deze diensten
onderverdeeld in 24 dienstengroepen (bijlage V).

1.3.3

De risico-analyse
Een analyse van de risico's van misbruik van financiele diensten door criminele
organisaties dreigt, met name op grond van de omvang van het dienstenaanbod,
snel te ontaarden in een zeer generieke benadering dan wet een detailanalyse die
geen ruimte biedt voor conclusies in meer algemene zin.
Om deze uitdaging het hoofd te bieden is in het kader van dit onderzoek
gekozen voor de volgende methode. In de eerste plants zijn de diensten van de
financiele dienstverleners in logische dienstengroepen onderverdeeld.
Vervolgens zijn de onderliggende processen van deze dienstengroepen aan de
hand van een gestandaardiseerd proces-decompositieschema blootgelegd. Dit
sluit aan bij onze visie dat voor een goed inzicht de risico's op procesniveau
onderkend dienen te worden.
De methode die voor het onderverdelen van de diensten is gehanteerd, bestaat
uit twee stappen. De eerste stap is het onderscheiden van de verschillende
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diensten op verschillende abstractieniveaus tot het niveau waarop de dienst voor
het doel van dit onderzoek voldoende concreet is. De stap die daarop volgt, is
het komen tot een procesdecompositie van de betreffende dienst.
Wanneer het juiste niveau is bepaald, namelijk dat niveau waarbij er geen
additionele risico's op een lager niveau te verwachten zijn, kan tot
procesdecompositie worden overgegaan. Hiervoor zijn consequent de volgende
subprocessen gehanteerd:
— clientcontact;
— aanvraag;
— flattering;
— uitvoering;
— afwildceling.
Voor elk van de beschreven diensten kunnen kenmerkende processtappen
worden toegevoegd dan we! uitgewerkt. De risico's zijn in termen van deze
procesdecomposities genventariseerd.
Aan de hand van de categorisering van zowel diensten enerzijds als risico's
anderzijds kan tot confrontatie tussen beide groepen worden overgegaan. Dit
gebeurt in eerste instantie op het niveau van de procesdecompositie. De
uitwerlcing van deze confrontatie is opgenomen in bijlage II, waarbij gebruik is
gemaakt van de in hoofdstuk 3 geIntroduceerde risico-indeling.
1.3.4

Inventarisatie en evaluatie van maatregelen
Alle bij de analyse onderkende risico's zijn per dienstengroep opgenomen in
een matrix (deze is opgenomen in bijlage I). Voor elk opgenomen risico is
vervolgens een inschatting gemaalct van de mate van waarschijnlijkheid (hoog,
gemiddeld, laag) dat de risicovorm zal worden toegepast teneinde een door de
criminele organisatie gesteld doe! (benadeling of witwassen) te realiseren.
Tevens is voor alle risico's geInventariseerd welke maatregelen ter voorkoming
reeds zijn geImplementeerd. Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen
externe maatregelen enerzijds (veelal wet- en regelgeving) en interne
maatregelen anderzijds (de interne controlemaatregelen van de financiele
dienstverlener).
Vervolgens is de effectiviteit van de combinatie van interne en externe
maatregelen ingeschat. Deze inschatting heeft plaatsgevonden op basis van
intern beschikbare praktijkkennis en ervaring en ter toetsing voorgelegd aan
enkele van de bij de paneldiscussies aanwezige externe deskundigen. Voor de
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weergave van de inschatting is eveneens gebruik gemaakt van een indeling in
hoog, gemiddeld en laag.
Voor elk risico zijn voorts voorstellen voor aanvullende maatregelen
aangegeven. Daarbij zij opgemerkt dat haalbaarheid (politiek of anderszins)
vooralsnog niet in beschouwing is genomen.

Validering van de analyseresultaten
De bevindingen zoals opgenomen in de risicomatrix zijn een weerslag van
literatuuronderzoek, analyse van processtappen en interviews met interne
deskundigen. Ter validering van de resultaten is een tweetal workshops
georganiseerd waarin met deskundigen uit de praktijk van de financiele sector
intensief van gedachten is gewisseld over de onderkende risico's, de getroffen
maatregelen en de inschattingen daarvan.
Naar aanleiding van deze workshops is de risicomatrix waar nodig aangepast.
1.3.5

Oordeelsvorming en rapportering
De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn verwerkt in onderhavige
rapportage. De conclusies welke daarin naar voren worden gebracht, zijn
gebaseerd op de in bijlage I opgenomen matrix, waaruit die risico's zijn
geselecteerd welke zich kenmerken door een hoge mate van waarschijnlijkheid,
gekoppeld aan een lage of gemiddelde effectiviteit van de combinatie van
exteme en interne maatregelen. Daarbij dient te worden aangetekend dat de
bevindingen volgens de risicomatrix in een breder kader zijn geplaatst, teneinde
conclusies in meer algemene zin te kunnen trekken.
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Begrippen en afkortingen
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1

Begrippenlijst
Aandeelbewijs

Het bewijs waarin het recht op een evenredig deel in het kapitaal van een
vennootschap is belichaamd.
Acceptgiro

Een door de crediteur aangemaakte en voorgedrukte betalingsopdracht die
wordt toegezonden aan de debiteur. Deze hoeft slechts zijn handtekening en
soms het bedrag en rekeningnummer in te vullen om de betaling te verrichten.
Accreditief

Documentair krediet. Zie aldaar.
Administratieve Organisatie

Het geheel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en
in stand houden van de informatieverzorging in en met betrekking tot de
organisatie.
Airway bill

Luchtvrachtbrief.
Beneficial owner

Degene die als uiteindelijk begunstigde de voordelen van de (economische)
eigendom geniet.
Bevoorschotting

Een krediet voor een handelstransactie, meestal op onderpand van de
gefinancierde goederen of tegen verpanding van de Vordering op de afnemer.
Block-order

Het plaatsen van een gezamenlijke order voor afzonderlijke klanten door een
commissionair.
Certificate of deposit

Een door een bank uitgegeven schuldbewijs aan toonder met een looptijd tot
twee jaw.
Chipcard

Een pasje dat voor registratie en uitwisseling van gegevens is voorzien van een
microprocessor. In de financiele sector wordt de term gebruikt voor een pasje
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dat in een geldautomaat kan worden opgeladen teneinde er in winkels,
automaten etc. mee te kunnen betalen.
Clearing

Het vereffenen van schulden en vorderingen tussen twee of meer instellingen,
uitmondend in nettovorderingen dan wel nettoverplichtingen. Door onderlinge
betaling van clienten van twee verschillende banken ontstaan dagelijks grote
hoeveelheden verplichtingen en vorderingen van de ene bank tegenover de
andere. Clearing mondt uit in het bepalen van een saldo dat de ene bank aan de
andere moet betalen.
Clientremisier

Remisier die clienten aanbrengt bij cornmissionairs.
Coderekening

Rekening die bij een financiele instellingen wordt aangehouden en waarvan de
identiteit van de feitelijk tot de rekening gerechtigde(n) niet op de normale
wijze door de autoriteiten valt te achterhalen.
Cognossement

In het handelsverkeer gebruikt document dat de eigendom van de goederen
vertegenwoordigt: door overdracht van het cognossement goat de eigendom
over van de goederen welke in het cognossement zijn omschreven.
Commercial paper

. Verhandelbare kortlopende schuldbewijzen die door grote ondememingen en
soms oak gemeenten worden uitgegeven. Commercial paper is vergelijkbaar
met de door de banken uitgegeven certificates of deposit.
Commissionair

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, lid van de Vereniging voor de
Effectenhandel, die als hoofdbedrijf effecten in opdracht van derden koopt of
verkoopt, maar ook voor eigen rekening handelt.
Credit card

Een kaart die de houder in stoat stelt zonder contant geld te betalen aan
bedrijven die de kaart accepteren en door de uitgever van de kaart worden
betaald. De kaarthouder ontvangt periodiek een afrekening waarop alle uitgaven
worden vermeld.
Creditsaldo

Een schuld van de bank aan de rekeninghouder, derhalve een tegoed voor de
rekeninghouder.
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Currency swap

Een contract waarbij twee partijen bij aanvang valuta ruilen tegen een op dat
moment geldende koers, waarbij gedurende de looptijd rente over de bedragen
in de verschillende valuta wordt berekend en aan het eind van de
contractperiode de oorspronkelijke bedragen in de twee verschillende valuta's
weer met elkaar worden geruild.
Dealticket

De primaire vastlegging van de aan- of verkooporder voor effecten.
Debiteurenrisico

Het risico dat een schuldenaar met aan zijn verplichtingen voldoet.
Deposito

Een door een bedrijf of particulier bij een bank geplaatste hoeveelheid geld
welke tegen een vooraf afgesproken rente voor een vooraf vastgestelde looptijd
(doorgaans korter dan twee jaar) wordt weggezet.
Derivaat

Een financieel product dat is afgeleid van een ander financieel product,
bijvoorbeeld een optie tot aankoop van een aandeel op een vooraf vastgestelde
datum tegen een vooraf vastgestelde prijs (call-optie). De waarde van een
derivaat is afhankelijk van de waarde van het product waarvan het is afgeleid.
Discontokrediet

Een kredietfaciliteit die de bank verleent bij de aanlcoop (het disconteren) van
een wissel of promesse die pas na den of meer maanden vervalt.
Documentair krediet (accreditief)

De betalingsverplichting van de bank van een importeur (de openende bank)
aan een exporteur, mits deze aan de in het documentair lcrediet genoemde
voorwaarden voldoet. De exporteur moet binnen die looptijd bepaalde
documenten overleggen die de goederen vertegenwoordigen (zoals
vrachtbrieven, verzekeringspapieren en facturen). Met een documentair lcrediet
is de importeur er zeker van dat betaling pas plaatsvindt bij verzending van de
goederen naar zijn adres.
Effecten

In het algemeen .spraakgebruik wordt hieronder verstaan aandelen en obligaties.
De definitie van effecten in de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) is echter
aanmerkelijk ruimer.
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Emissie
De uitgifte van effecten (aandelen en obligaties)
Externe verwijzigingsapplicatie (EVA)

Een fraudepreventiesysteem van de NVB en VFN waarin gegevens worden
opgenomen van personen of bedrijven die bij een aangesloten instelling het
financieel stelsel hebben misbruikt. Ter voorkoming van misbruik kunnen
aangesloten instellingen informatie uit EVA opvragen
Extern venvijzingsregister (EVR)

Een fraudepreventiesysteem van het Verbond van Verzekeraars waarin gegevens
worden opgenomen van personen of bedrijven die een aangesloten verzekeraar
hebben benadeeld. Ter voorkoming van misbruik kunnen aangesloten
verzekeraars informatie uit EVR opvragen.
Factoring

Een dienst waarbij de client zijn vorderingen overdraagt aan een derde (de
factor) die zich verplicht daze vorderingen op de vervaldatum te voldoen. De
factor int vervolgens de vorderingen bij de debiteuren van de client. In veel
gevallen is sprake van bevoorschotting: de factor betaalt al voor de
vervaldatum. Aan factoring is ook vaak een lcredietverzekering gekoppeld.
Financial Lease

Een vorm van leasing waarbij sprake is van financiering van de goederen die ter
beschikking worden gesteld. Na de eerste aanbetaling berust de economische
eigendom bij de gebruiker van het goed; na de laatste betaling berust ook de
juridische eigendom bij de gebruiker. Deze leasevorm is te vergelijken met
huurkoop (zie aldaar).
Floating Rate Note

•

Obligaties met een variabele rente, waarbij de looptijd doorgaans tussen de twee
en tien jaar ligt.
Front running

Het handelen in een fonds door een effectenhandelaar voorafgaand aan een
transactie die deze handelaar voor een client in hetzelfde fonds uitvoert. Op
deze wijze profiteert de effectenhandelaar van de koerswijziging die het gevolg
is van de transactie van de client.
Future

Een verhandelbaar standaardcontract voor de koop en verkoop op termijn van
een monetair goad.
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Handel met voorwetenschap

Handel in effecten op basis van (vertrouwelijke) informatie inzalce de
ondernemingen of instellingen die de betreffende effecten hebben uitgegeven.
Hold mail account

Rekening die bij een financiele instelling wordt aangehouden en waarvan de
rekeninghouder heeft aangegeven dat de dagafschriften door de bank
achtergehouden dienen te worden. De rekeninghouder van een dergelijke
rekening neemt zelf contact op met de bank over tijdstip en wijze waarop de
rekeninginformatie wordt verstrekt. .
Huurkoop

Koopcontract waarbij de koper de koopprijs in termijnen voldoet en de
eigendom van de gekochte zaak eerst na betaling van de laatste tennijn op de
koper overgaat.
Inhouse banking

Het binnen de eigen organisatie ter beschildcing stellen van niet benodigde
geldmiddelen aan andere organisatieonderdelen (divisies, groepsmaatschappijen
e.d.).
Interest rate swap

Een overeenkomst tussen twee partijen waarbij gedurende een bepaalde looptijd
de renteverplichtingen in de vorm van een vaste en een variabele rente m.b.t.
een afgesproken hoofdsom worden geruild.
Interne Controle

Controle op activiteiten binnen de onderneming ten behoeve van de leiding van
de onderneming en verricht door of namens de leiding van de onderneming.
Leasing

Een vorm van objectgerichte financiering waarbij de eigenaar van een bepaald
goed, de lessor, dat goed voor langere tijd afstaat aan de gebruiker (lessee) tegen
betaling van een periodieke vergoeding. Deze periodieke vergoeding bestaat uit
rente en, afhankelijk van de leasevorm, aflossing en/of een vergoeding voor
operationele kosten.
Lessee
De gebruiker van een bepaald goed welke dit goed voor langere tijd in gebruik
heeft van de lessee tegen een periodieke vergoeding.
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Lessor
De eigenaar van een bepaald goed welke dit goed voor langere tijd in gebruik
afstaat aan de lessor tegen een periodieke vergoeding.
Lororekening

Een rekening die een buitenlandse bank in guldens aanhoudt bij een
Nederlandse bank.
Medium Term Note

Een verhandelbaar schuldbewijs aan toonder met een looptijd vanaf twee jaar.
Near Banking

Het ter beschikking stellen van niet benodigde geldmiddelen aan organisaties of
instellingen die zich naar aard of locatie in de nabijheid van de verstreklcer
bevinden.
Nostrorekening

Een rekening die een Nederlandse bank in vreemde valuta aanhoudt bij een
bank in het buitenland. Het saldo op deze rekening is direct opvraagbaar.
Onderhandse !ening

Een lening waarbij sprake is van een schuld op naam die niet openbaar wordt
aangeboden en wordt geplaatst als de bank niet naar de beurs wil gaan vanwege
het openbare karalcter daarvan, of als de lening niet groot genoeg is om via de
beurs te worden geplaatst.
Operational lease

Een vorm van leasing waarbij alle kosten voor het gebruik van het goed voor
rekening en risico van de lessor komen. Deze leasevorm doet denken aan een
overeenkomst van huur en verhuur.
Oprichtersbewijs

Ook wel oprichtersbewijs of founder's share. Aandeel of bewijs, uitgereikt aan
de oprichters van een onderneming, waaraan bijzondere voorrechten zijn
verbonden, bijvoorbeeld een aandeel in de (over)winst.
Optie

Beding waarbij een partij zich verbindt om indien de wederpartij dit wenst, met
haar een overeenlcomst te sluiten of voort te zetten, dan wel de opzegging van
een bestaande overeenlcomst te aanvaarden. In de effectenhartdel wordt onder
een optie meer concreet verstaan het recht om gedurende een vooraf bepaalde
uitoefenperiode effecten le kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een
vooraf vastgestelde koers.
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Pin code
Een Persoonlijk Identificatie Nummer, veelal bestaande uit vier cijfers. De
pincode stelt de gebruiker in staat zich op electronische wijze voor financidle of
andere transacties te identificeren.
Positie-administratie
Overzicht van de hoeveelheid handelsgoed die een belegger op de beurs bezit.
Pre-employment screening
Onderzoek naar de integriteit en betrouwbaarheid van (potentidle) nieuwe
medewerkers.
Private banking
Het aanbieden van bancaire diensten aan private (individuele) clidnten.
Rekening courant krediet
Een lcrediet dat via een rekening courant wordt verleend. Heeft de bank eenmaal
een rekening courant krediet verleend, dan kan de rekeninghouder tot het
overeengekomen bedrag opnemen zonder overleg met de bank. Rente wordt
betaald over het uitstaande tekort.
Remisier
Een tussenpersoon die clidnten werft voor een effectenhandelaar (clidntremisier)
dan wel voor rekening en risico van een effectenhandelaar orders aanbrengt
(orderremisier).
Renteswap
Zie interest rate swap.
Slapende rekening
Rekening die bij een financidle instelling wordt aangehouden en waarop
gedurende langere tijd geen mutaties hebben plaatsgevonden.
Smurftransactie
Een transactie waarbij een wit te wassen geldhoeveelheid in kleine
hoeveelheden wordt gesplitst en in het betalingsverkeer wordt gebracht teneinde
melding boven een zeker bedrag te voorkomen.
Spotrate
De contante koers.
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SWIFT
Afkorting voor de Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, een organisatie die zich ten doel stelt het intemationaal
financieel berichtenverkeer te standaardiseren. De term wordt echter meer
algemeen gebruikt voor een wereldwijd netwerk van computers dat gebruikt
wordt voor verzending van berichten volgens een gestandaardiseerd patroon
teneinde de verwerking in de eigen bancaire systemen zo doelmatig mogelijk te
laten verlopen.
TARGET
Afkorting voor Trans-european automated real-time gross settlement express
transfer, een recentelijk ontwilckeld systeem voor de afwiklceling van
interbancaire transacties binnen het gebied van de EMU.
Valuta future
Een verhandelbaar standaardcontract voor de koop en verkoop op termijn van
valuta.
Valuta optie
Een verhandelbare optie om op een toekomstige datum bepaalde valuta's tegen
een vooraf overeengekomen prijs geleverd te krftgen.
Valuta swap
Zie currency swap.

Verifieatie Informatie Systeem (VIS)
Een gegevensbestand van nummers van identiteitsbewijzen, waardepapieren en
andere documenten welke gestolen of vermist zijn. Het gaat hierbij om
binnenlandse maar ook buitenlandse documenten. Door na te vragen of een
nummer voorkomt in VIS kan snel en eenvoudig worden nagegaan of een
document als ongeldig geregistreerd is.
Warrant
Een afzonderlijk verhandelbaar recht om gedurende een vastgestelde periode
tegen een vastgestelde koers aandelen te kopen in de ondememing die de
warrant heeft uitgegeven.
Winstbewijs
Bewijsstuk dat de houder recht heeft op een deel van de boven een bepaald
bedrag gemaakte winst.
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Afkortingen
AA
AEX
AO
AVV
BKR
BW
CB
DNB
EG
EVA
EVR
FATF
FRN
IC
MTN
NAW gegevens
NFB
NIVRA
NOB
NOVAA
NVB
NVM
PIN
Psw
RA
OLO
STE
SWIFT
TARGET
VIS
VFN
VK
Wck
Wif

Accountant-administratieconsulent
Amsterdam Exchanges
Administratieve organisatie
Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap
Bureau Krediet Registratie
Burgerlijk wetboek
Nederlands College van Belastingadviseurs
De Nederlandsche Bank N.V.
Raad van Europese Gemeenschappen
Externe verwijzingsapplicatie
Extern verwijzingsregister
Financial Action Task Force on money laundering
Floating rate note
Interne controle
Medium term note
Naam, adres en woonplaats gegevens
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Koninklijk Nederlands Instituut voor
Registeraccountants
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Nederlandse Orde van Accountantadministratieconsulenten
Nederlandse Vereniging van Banken
Nederlandse Vereniging van Makelaars in
onroerende goederen
Persoonlijk Identificatie Nummer
Pensioen- en Spaarfondsenwet
Registeraccountant
Optisch leesbaar overschrijvingsformulier
Stichting Toezicht Effectenverkeer
Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications
Trans-european automated real-time gross
settlement express transfer
Verificatie Informatie Systeem
Vereniging van Financieringsondernemingen in
Nederland
Verzekeringskamer
Wet op het consumentenlcrediet
Wet identificatie bij financiele dienstverlening
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WED
Wet MOT
Wfbb
Wmz
Wtb
Wte
Wtk

Wtn
Wtv
Wwk

Wet op de economische delicten
Wet melding ongebruikelijke transacties
Wet financiele betrelcicingen buitenland
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde
vennootschappen
Wet toezicht beleggingsinstellingen
Wet toezicht effectenverkeer
Wet toezicht lcredietwezen
Wet toezicht natura-unvaartverzekeringsbedrfif
Wet toezicht verzekeringsbedrijf
Wet inzake de wisselkantoren

