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VERORDENING (EG) Nr. .../2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

EN DE RAAD 

 

van 

 

betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten 
 

 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 95 

en 135, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, 1 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2, 

 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3, 

                                                 
1  PB C 227 E van 24.9.2002, blz. 574. 
2  PB C 
3  Advies van het Europees Parlement van 15 mei 2003 (PB C 67 E, van 17.3.2004, blz. 259), 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ………………. (nog niet bekendgemaakt in 
het Publicatieblad), standpunt van het Europees Parlement van ……….. (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad). 
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Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Een van de taken van de Gemeenschap is een harmonieuze, evenwichtige en duurzame 

ontwikkeling van de economische activiteiten binnen de gehele Gemeenschap te bevorderen 

door de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt en een economische en 

monetaire unie. Daartoe omvat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen waarin het 

vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd is. 

 

(2) Het feit dat opbrengsten van illegale activiteiten in het financiële stelsel doordringen en, na te 

zijn witgewassen, worden geïnvesteerd, is schadelijk voor een solide en duurzame 

economische ontwikkeling. Bij Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 1 is dan 

ook een communautair controlemechanisme met betrekking tot transacties via krediet- en 

financiële instellingen en bepaalde soorten beroepen ingesteld om witwassen te voorkomen. 

Omdat het risico bestaat dat de toepassing van dat mechanisme het vervoer van liquide 

middelen voor illegale doeleinden doet toenemen, moet Richtlijn 91/308/EEG worden 

aangevuld met een systeem voor de controle van liquide middelen die de Gemeenschap 

binnenkomen of verlaten. 

                                                 
1 PB L 166 van 28.06.1991, blz. 77. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/97/EG van het 

Europees Parlement en de Raad (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 76). 
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(3) Momenteel zijn er slechts enkele lidstaten die dergelijke controlesystemen toepassen op grond 

van hun nationale wetgeving. De verschillen in wetgeving zijn nadelig voor de goede werking 

van de interne markt. De basiselementen moeten derhalve op communautair niveau worden 

geharmoniseerd om te zorgen voor een gelijkwaardig niveau van controle waar het betreft het 

vervoer van liquide middelen over de grenzen van de Gemeenschap. Die harmonisatie moet 

de mogelijkheden van de lidstaten onverlet laten om overeenkomstig de bestaande 

verdragsbepalingen nationale controles op het vervoer van liquide middelen binnen de 

Gemeenschap uit te voeren. 

 

(4) Er dient tevens rekening te worden gehouden met complementaire activiteiten in andere 

internationale fora, met name van de Financiële Actiegroep witwassen van geld (FATF), die 

in 1989 tijdens de G7-top te Parijs is opgericht. In Speciale Aanbeveling IX van de FATF van 

22 oktober 2004 worden de regeringen opgeroepen maatregelen te nemen met het oog op het 

traceren van fysieke geldbewegingen, waaronder een aangiftesysteem of een andere 

verplichting tot bekendmaking. 

 

(5) Liquide middelen vervoerd door een natuurlijke persoon die de Gemeenschap binnenkomt of 

verlaat, zouden derhalve onder een aangifteplicht moeten vallen. De douaneautoriteiten 

zouden dan gegevens over dit vervoer van liquide middelen kunnen vergaren en, zo nodig, 

aan andere autoriteiten mededelen. Zij zijn immers aanwezig aan de grenzen, waar controles 

het doeltreffendst zijn, en sommige douaneautoriteiten hebben op dit gebied reeds concrete 

ervaringen opgedaan. Er zou gebruik moeten worden gemaakt van Verordening (EG) 

nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de 

administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en 

de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoor-

schriften 1. Deze wederzijdse bijstand moet zorgen voor een correcte toepassing van de 

controles van liquide middelen, en voor mededeling van gegevens die kunnen helpen om de 

doelstellingen van Richtlijn 91/308/EEG te verwezenlijken. 

                                                 
1 PB L 82 van 22.03.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36). 
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(6) Met het oog op een preventieve en afschrikkende werking van de aangifteplicht moet eraan 

worden voldaan bij het binnenkomen of verlaten van de Gemeenschap. Om het optreden van 

de autoriteiten op belangrijk liquide-middelenvervoer gericht te laten zijn, behoort alleen 

vervoer van liquide middelen ter waarde van EUR 10`000 of meer onder deze aangifteplicht 

te vallen. Ook moet duidelijk worden bepaald dat de aangifteverplichting geldt voor de 

natuurlijke persoon die de liquide middelen vervoert, ongeacht of hij de eigenaar ervan is of 

niet. 

 

(7) Er moet een gemeenschappelijke standaard voor de te verstrekken gegevens worden gebruikt. 

Daardoor zullen de bevoegde autoriteiten gegevens vlotter kunnen uitwisselen. 

 

(8) Er dienen definities te worden vastgesteld voor de uniforme uitlegging van deze verordening. 

 

(9) De krachtens deze verordening door de bevoegde autoriteiten verzamelde gegevens moeten 

worden doorgegeven aan de in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/308/EEG bedoelde autori-

teiten. 

 

(10) Indien er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met een illegale activiteit 

ter zake van het vervoer van liquide middelen, zoals bedoeld in Richtlijn 91/308/EEG van de 

Raad, kunnen de in het kader van deze verordening door de bevoegde autoriteiten verzamelde 

gegevens worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en/of aan de 

Commissie. Ook moet worden voorzien in de mededeling van bepaalde gegevens als er 

aanwijzingen zijn dat liquide middelen worden vervoerd waarvan het bedrag onder de in deze 

verordening vastgestelde drempel blijft. 



 
14843/1/04 REV 1  rv 5 
 DG C I   NL 

(11) De bevoegde autoriteiten moeten over de nodige bevoegdheden voor de toepassing van 

effectieve controles op het vervoer van liquide middelen beschikken. 

 

(12) De bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten moeten worden aangevuld met de verplichting 

voor de lidstaten om in sancties te voorzien. Er moeten echter alleen sancties worden 

opgelegd indien wordt nagelaten overeenkomstig deze verordening aangifte te doen. 

 

(13) Aangezien de doelstellingen van deze verordening niet voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt en derhalve, wegens de transnationale schaal van witwasactiviteiten op 

de interne markt, beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, moet de 

Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteits-

beginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in dat artikel neergelegde evenredigheids-

beginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te 

verwezenlijken. 

 

(14) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de met name in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht, 

 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 
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Artikel 1 

 

Doel 

 

1. Deze verordening strekt tot aanvulling van Richtlijn 91/308/EEG voor wat betreft langs finan-

ciële en kredietinstellingen en bepaalde beroepen verlopende transacties, en stelt daartoe 

geharmoniseerde regels in voor de controle, door de bevoegde autoriteiten, op liquide middelen die 

de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. 

 

2. Deze verordening geldt onverminderd de nationale maatregelen om het vervoer van liquide 

middelen binnen de Gemeenschap te controleren, mits deze maatregelen worden genomen 

overeenkomstig artikel 58 van het Verdrag. 

 

Artikel 2 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

 

1) “bevoegde autoriteiten”: de douaneautoriteiten van de lidstaten of andere autoriteiten die door 

de lidstaten met de toepassing van deze verordening zijn belast, 
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2) “liquide middelen”: 

 

a) verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan 

toonder, zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen 

en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëndosseerd zijn zonder 

beperking, op naam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een 

zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen, en 

onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die 

ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn; 

 

b) contant geld (bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn). 

 

Artikel 3 

 

Aangifteplicht 

 

1. Iedere natuurlijke persoon die de Gemeenschap binnenkomt of verlaat, en liquide middelen ten 

bedrage van EUR 10 000 of meer vervoert, moet dat bedrag overeenkomstig deze verordening 

aangeven bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat via welke deze middelen de Gemeenschap 

binnenkomen of verlaten. Er is niet aan de aangifteplicht voldaan indien de verstrekte gegevens 

onjuist of onvolledig zijn. 
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2. De in lid 1 bedoelde aangifte dient de nodige gegevens te bevatten omtrent: 

 

a) de aangever, met inbegrip van volledige naam, geboorteplaats en -datum en nationaliteit;  

 

b) de eigenaar van de liquide middelen; 

 

c) de beoogde ontvanger van de liquide middelen; 

 

d) bedrag en aard van de liquide middelen; 

 

e) herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen; 

 

f) de transportroute; 

 

g) het vervoermiddel. 

 

3. De gegevens worden schriftelijk, mondeling of elektronisch verstrekt, als bepaald door de lidstaat 

bedoeld in lid 1. De declarant heeft evenwel het recht de gegevens schriftelijk te verstrekken. Indien 

een schriftelijke aangifte is ingediend, wordt aan de aangever op diens verzoek een gewaarmerkt 

afschrift ter hand gesteld. 
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Artikel 4 

 

Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten 

 

1. Ten einde de naleving van de in artikel 3 bedoelde aangifteplicht te controleren, zijn de bevoegde 

autoriteiten bevoegd om, overeenkomstig de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden, 

natuurlijke personen, hun bagage en hun vervoermiddelen te controleren,  

 

2. Indien niet voldaan is aan de aangifteplicht van artikel 3, mogen liquide middelen overeen-

komstig de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden bij een administratieve beslissing in 

bewaring worden genomen. 

 

Artikel 5 

 

Vastlegging en verwerking van gegevens 

 

1. De krachtens artikel 3 en/of artikel 4 verkregen gegevens worden vastgelegd en verwerkt door de 

bevoegde autoriteiten van de in artikel 3, lid 1, bedoelde lidstaat, en worden beschikbaar gesteld aan 

de in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/308/EEG bedoelde autoriteiten van die lidstaat. 
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2. Indien bij de controles bedoeld in artikel 4 blijkt dat een natuurlijke persoon die de Gemeenschap 

binnenkomt of verlaat, liquide middelen vervoert waarvan het bedrag onder de in artikel 3 vast-

gestelde drempel blijft, terwijl er aanwijzingen zijn van illegale activiteiten ter zake van het vervoer 

van liquide middelen, zoals bedoeld in Richtlijn 91/308/EEG, kunnen die gegevens, de volledige 

naam, de geboorteplaats- en datum en de nationaliteit van die persoon en gegevens over het 

gebruikte vervoermiddel ook worden vastgelegd en verwerkt door de bevoegde autoriteiten van de 

in artikel 3, lid 1, bedoelde lidstaat en beschikbaar worden gesteld aan de in artikel 6, lid 1, van 

Richtlijn 91/308/EEG bedoelde autoriteiten van die lidstaat. 

 

Artikel 6 

 

Uitwisseling van gegevens 

 

1. Indien er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met een illegale activiteit ter 

zake van het vervoer van liquide middelen, zoals bedoeld in Richtlijn 91/308/EEG, kunnen de 

gegevens die zijn verkregen door middel van de in artikel 3 bedoelde aangifte of de controles 

bedoeld in artikel 4 worden medegedeeld aan de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten. 

 

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 515/97 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

2. Indien er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen betrekking hebben op de opbrengst van 

fraude of andere onwettige activiteiten ten nadele van de financiële belangen van de Gemeenschap, 

worden deze gegevens ook aan de Commissie medegedeeld. 
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Artikel 7 

 

Uitwisseling van gegevens met derde landen 

 

In het kader van de wederzijdse administratieve bijstand kunnen de krachtens deze verordening 

verkregen gegevens door de lidstaten of de Commissie aan een derde land worden medegedeeld. 

Voor deze mededeling is de instemming vereist van de bevoegde autoriteiten die de gegevens 

krachtens artikel 3 en/of artikel 4 hebben verkregen; zij moet tevens in overeenstemming zijn met 

de desbetreffende nationale en communautaire bepalingen inzake de overdracht van persoons-

gegevens aan derde landen. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van deze uitwisseling van 

gegevens indien dit voor de uitvoering van deze verordening van bijzonder belang is. 

 

Artikel 8 

 

Sancties 

 

1. Elke lidstaat stelt sancties vast die van toepassing zijn indien niet aan de in artikel 3 bedoelde 

aangifteplicht wordt voldaan. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. 

 

2. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk ...* de bij niet-naleving van de in lid 3 

aangifteverplichting toepasselijke sancties mede. 

                                                 
* Achttien maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening. 
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Artikel 9 

 

Evaluatie 

 

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering ervan. 

 

Artikel 10 

 

Inwerkingtreding 

 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.  

 

Zij is van toepassing vanaf …...*. 

 

 

 

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

 

 

 

Gedaan te Brussel, 

 

 Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

 De voorzitter De voorzitter 

 

_______________ 

                                                 
* Achttien maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening. 
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I. INLEIDING 

 

De Commissie heeft op 25 juni 2002 haar verslag over het toezicht op het grensover-

schrijdende contantenverkeer aan de Raad toegezonden, vergezeld van een voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorkoming van het wit-

wassen van geld door douanesamenwerking, dat artikel 135 van het VEG als rechtsgrondslag 

heeft 1. 

 

Het Europees Parlement heeft op 15 mei 2003 in eerste lezing advies uitgebracht en 

23 amendementen op het voorstel aangenomen 2. 

 

De Commissie heeft op 3 juli 2003 een gewijzigd voorstel over bovengenoemd onderwerp bij 

de Raad ingediend 3. 

 

De Raad heeft op 17 februari 2005 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag. 

 

II. DOELSTELLING 

 

Het voorstel heeft ten doel natuurlijke personen te verplichten contantenverkeer boven een 

bepaald bedrag aan te geven aan de buitengrenzen van de EU. Voorts is het voorstel erop 

gericht de grenscontroles op contantenverkeer te versterken en de uitwisseling van informatie 

tussen de betrokken autoriteiten te verbeteren. 

                                                 
1 Doc. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 - 

COM(2002) 328 def. 
2 Doc. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37. 
3 Doc. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948. 
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

1. Algemeen 

 

Overeenkomstig het Commissievoorstel is het gemeenschappelijk standpunt van de 

Raad erop gericht geharmoniseerde grenscontroles op contantenverkeer in te voeren, 

zulks in aanvulling op Richtlijn 91/308/EEG 4, en ervoor te zorgen dat de interne markt 

naar behoren functioneert door de huidige discrepanties tussen de nationale wet-

gevingen weg te nemen.  

 

2. Gedetailleerde uiteenzetting van het Raadsstandpunt 
 

Ten aanzien van de door het Europees Parlement aangenomen amendementen luidt het 

Raadsstandpunt als volgt: 

 

a) Rechtsgrondslag 

 

 Overeenkomstig het advies van het Europees Parlement (amendement 2) heeft de 

Raad artikel 95 als rechtsgrondslag aan het voorstel toegevoegd. De Raad is van 

mening dat de eerste doelstelling van de ontwerp-verordening niet de voorkoming 

van het witwassen van geld dient te zijn (hetgeen een andere rechtsgrond zou 

vergen), maar de invoering van geharmoniseerde grenscontroles op contanten-

verkeer, waarvoor artikel 95 van het Verdrag, dat betrekking heeft op de onder-

linge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lid-

staten die de werking van de interne markt betreffen, de aangewezen rechtsgrond-

slag vormt. 

 

                                                 
4 Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel voor het witwassen van geld 
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b) Omwerking tot richtlijn 

 

 De Raad kan de EP-amendementen die verband houden met een omwerking van 

het voorstel tot richtlijn (amendementen 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22 en 23) niet 

accepteren, omdat de Raad van mening is dat een voldoende mate van harmoni-

sering in relatief korte tijd alleen tot stand kan komen met behulp van een veror-

dening, die algemeen van toepassing, verbindend in al haar onderdelen en recht-

streeks in elke lidstaat toepasselijk is. 

 

c) Aangifteplicht 

 

 In het gemeenschappelijk standpunt volgt de Raad het voorstel van de Commissie 

voor een systeem van aangifteplicht. De Raad is geen voorstander van het door 

het Europees Parlement voorgestelde idee om de lidstaten de keuze te laten tussen 

een aangiftesysteem of een aanmeldingssysteem (amendementen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

12, 14, 18 en 19). Zo'n keuze tussen twee systemen zou indruisen tegen de uni-

forme toepassing van de voorgestelde maatregelen in de hele Gemeenschap. De 

Raad heeft echter wel enige flexibiliteit ingebouwd door de lidstaten de keuze te 

laten verplichte schriftelijke, mondelinge dan wel elektronische aangifte in te 

voeren. Derhalve stemt de Raad in met de schrapping van het aangifteformulier in 

de bijlage bij het voorstel, en met de toevoeging van een bepaling inzake de met 

de schriftelijke, mondelinge of elektronische aangifte te verschaffen gegevens (zie 

ook verderop, onder punt 3.b)). 

 

d) Aangiftedrempel 

 

 De Raad kiest voor een drempel van EUR 10.000, wat lager is dan de drempel in 

het Commissievoorstel en in het advies van het Europees Parlement (amende-

menten 3 en 7). Deze lagere drempel reflecteert het feit dat de wetgeving in veel 

lidstaten momenteel aanzienlijk lagere drempels kent en dat het oorspronkelijk 

voorgestelde niveau (EUR 15.000)zou leiden tot een sterke afname van de 

controle-intensiteit in die lidstaten. 
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 Op internationaal niveau gaat van de lagere drempel ook een duidelijke signaal-
werking uit wat betreft de bereidheid van de Raad om maatregelen te nemen ter 
bewaking van het contantenverkeer, door invoering in de hele Gemeenschap van 
een strikt uniform maximumbedrag dat makkelijk te implementeren valt, en dat 
voor reizigers die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten duidelijk herkenbaar 
is. 

 
e) Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten 
  
 De Raad is het met het Europees Parlement eens (amendementen 10 en 17) dat de 

bepaling over de bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten in een ander verband 
moet worden geplaatst; derhalve heeft de Raad de bepaling verplaatst naar het 
artikel dat onmiddellijk volgt op de bepaling over de aangifteplicht. Ten aanzien 
van de inhoud van de betreffende bepaling is de Raad van mening dat bevoegd-
heden aan de nationale autoriteiten dienen te worden toegekend met inachtneming 
van de nationale wettelijke voorwaarden. Bovendien dienen de nationale autori-
teiten ook de bevoegdheid te hebben om vervoermiddelen te controleren teneinde 
naleving van de aangifteplicht te controleren. De Raad heeft echter niet de in het 
voorstel opgenomen en in amendement 11 gesteunde maximumtermijn van drie 
dagen voor de inhouding van de liquide middelen gehandhaafd, omdat hij van 
mening is dat een dergelijke tijdsbeperking de autoriteiten onvoldoende flexibili-
teit laat voor het uitvoeren van de controles en het daaropvolgende onderzoek ter 
bepaling of in voorkomend geval strafvervolging dient te worden ingesteld. 

 
f) Definitie van "liquide middelen" 
 
 De Task Force financiële maatregelen tegen het witwassen van geld (FATF) heeft 

op 22 oktober 2004 de Speciale aanbeveling nr. IX inzake geldkoeriers aange-
nomen. Deze aanbeveling, die op internationaal niveau overeengekomen is, bevat 
een definitie van "liquide middelen", die de Raad in de onderhavige ontwerp-
verordening heeft ingelast om te zorgen voor een zo groot mogelijke coherentie in 
de communautaire en de internationale regelgeving. Overeenkomstig het in 
amendement 13 geformuleerde verzoek, wordt in de tekst de definitie van liquide 
middelen uitgebreid tot meer soorten cheques dan oorspronkelijk was voorgesteld. 



 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  oms/LEP/mg 6 
 DG C I   NL 

g) Uitwisseling van gegevens 

 

 De Raad heeft de bepalingen inzake de uitwisseling van gegevens tussen de 

autoriteiten verduidelijkt en herordend (amendement 15): 

 

- In de eerste plaats wordt verduidelijkt dat uit verklaringen of controles 

verkregen gegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt door de 

bevoegde autoriteiten van een lidstaat en, binnen diezelfde lidstaat, ter 

beschikking moeten worden gesteld van de financiële inlichtingeneenheid 

(FIE); dit laatste punt is ook uitdrukkelijk opgenomen in de Speciale aan-

beveling IX van de FATF. Wanneer personen de Gemeenschap binnen-

komen of verlaten met minder dan EUR 10.000, maar er aanwijzingen zijn 

voor onwettige activiteiten, dan kunnen bepaalde gegevens omtrent deze 

personen ook worden opgeslagen en verwerkt door de bevoegde autoriteiten 

binnen één lidstaat en ter beschikking worden gesteld van de FIE van die 

lidstaat. 

 

- In de tweede plaats mogen uit verklaringen of controles verkregen gegevens 

tussen lidstaten worden uitgewisseld. Voor zo'n uitwisseling van gegevens 

tussen lidstaten geldt mutatis mutandis Verordening (EG) nr. 515/97 van de 

Raad van 13 maart 1997, betreffende de wederzijdse bijstand tussen de 

administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen 

deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van 

de douane- en landbouwvoorschriften. 

 

- Tenslotte kunnen gegevens worden uitgewisseld met derde landen, in het 

kader van een overeenkomst voor wederzijdse administratieve bijstand. Het 

doorgeven van gegevens is echter onderworpen aan de goedkeuring van de 

autoriteit die de gegevens aanvankelijk heeft verzameld, alsook aan de 

bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De Commissie 

moet in kennis worden gesteld van dergelijke gegevensuitwisselingen 

wanneer deze bijzonder relevant zijn voor de uitvoering van de verordening. 



 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  oms/LEP/mg 7 
 DG C I   NL 

h) Gezamenlijke gegevensbank 

 

 Het idee om de verkregen informatie door te geven aan een door de lidstaten 

gezamenlijk beheerde gegevensbank bij de Europese Politiedienst (Europol) 

(amendement 16) is door de Raad niet geaccepteerd. De Raad is van mening dat 

zo'n bepaling niet door de rechtsgrondslag van de ontwerp-verordening wordt 

gedekt. 

 

i) Commissieverslag 

 

 De Raad aanvaardt in zijn gemeenschappelijke standpunt het idee van 

amendement 22, en heeft een bepaling toegevoegd waarin de Commissie wordt 

verzocht om vier jaar na de inwerkingtreding van de verordening verslag uit te 

brengen aan het Europees Parlement en de Raad. 

 

3. Nieuwe elementen die door de Raad zijn ingevoerd 

 
In aanvulling op de punten waarover het Europees Parlement advies heeft uitgebracht en 

die zoals hierboven beschreven in het gemeenschappelijke standpunt van de Raad zijn 

weergegeven, heeft de Raad de volgende nieuwe elementen in het voorstel opgenomen: 

 

a) Toepassingsgebied van de verordening 

 
 Intracommunautaire controles op liquide middelen kunnen worden gehandhaafd 

wanneer deze stroken met het Verdrag. 

 

 Voorts heeft de Raad heeft de geografische reikwijdte van de verordening aange-

past omdat hij van mening is dat, omwille van de transparantie voor reizigers en 

ter vergemakkelijking van de uitvoering van de verordening door de bevoegde 

autoriteiten, de controle op contantenverkeer moet plaatsvinden wanneer een 

natuurlijk persoon het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomt of verlaat. 

Door deze oplossing zou tevens een parallelle geografische toepassing van Richt-

lijn 91/308/EEG en de onderhavige ontwerp-verordening gewaarborgd zijn. 
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b) Aangifteformulier 

 

 Het door de Commissie voorgestelde uniforme aangifteformulier is door de Raad 

niet geaccepteerd. De Raad geeft er de voorkeur aan om de gegevens te 

specificeren die in de verklaring moeten worden verschaft. Hiermee wordt beoogd 

de administratieve rompslomp bij het verzamelen van de gegevens van reizigers 

voor de bevoegde autoriteiten tot het absolute minimum te beperken, en er tegelijk 

voor te zorgen dat een minimum aan informatie over het contantenverkeer wordt 

ingewonnen die vervolgens met andere autoriteiten kan worden uitgewisseld. 

 

c) Kopie van een schriftelijke verklaring 

 

 De Raad heeft een bepaling toegevoegd volgens welke een aangever die een 

schriftelijke verklaring aflegt, op verzoek recht heeft op een gewaarmerkt afschrift 

van deze verklaring . 

 

d) Sancties 

 

 De Raad heeft de sanctiebepaling vereenvoudigd door deze op één lijn te brengen 

met soortgelijke bepalingen in vergelijkbare rechtsinstrumenten 5. De lidstaten 

dienen daarom doeltreffende, afschrikkende en evenredige sancties in te stellen op 

inbreuken op de verplichting tot aangifte van contantenverkeer bij het passeren 

van de communautaire buitengrenzen. De Raad heeft amendement 19 over de 

verlenging van de termijn voor mededeling van de toepasselijke sancties aan de 

Commissie geaccepteerd en hij heeft een termijn van 18 maanden na de 

inwerkingtreding van de verordening vastgesteld. 

 

                                                 
5 Zie bijvoorbeeld artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 

inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt 
vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de 
maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op 
dergelijke rechten. 
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IV. CONCLUSIE 

 
 De doelstelling van de voorgestelde verordening, namelijk invoering van geharmoniseerde 

grenscontroles op contantenverkeer en versterking van de samenwerking tussen de bevoegde 

autoriteiten, wordt door het gemeenschappelijk standpunt van de Raad gesteund. Omdat het 

risico bestaat dat de stringentere controles op de financiële sector in aanvulling op Richtlijn 

91/308/EEG zullen leiden tot een toename van illegale geldtransacties, benadrukt de Gemeen-

schap haar engagement in de strijd tegen het probleem van onwettig contantenverkeer door de 

invoering van een verplichting voor natuurlijke personen om contantenverkeer boven de 

EUR 10.000 aan te geven aan de buitengrenzen van de Gemeenschap. Om mogelijke nega-

tieve gevolgen voor de werking van de interne markt te vermijden worden deze maatregelen 

als verordening op geharmoniseerde wijze in heel de Gemeenschap toegepast. 

 

________________________ 
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VERKLARING VOOR DE RAADSNOTULEN 

 

Verklaring van de Raad over het gebruik van het woord "penalties" in de Engelse versie van 
rechtsinstrumenten van de Europese Gemeenschap 
 

"De Raad is van oordeel dat het woord “penalties”, wanneer dat wordt gebruikt in de Engelse versie 

van rechtsinstrumenten van de Europese Gemeenschap, een neutrale betekenis heeft en niet 

specifiek aan strafrechtelijke sancties refereert, maar ook bestuursrechtelijke en financiële sancties, 

alsmede andere soorten sancties kan omvatten. Wanneer lidstaten op grond van een handeling van 

de Gemeenschap verplicht zijn "penalties" vast te stellen, moeten zij het juiste type van sanctie 

kiezen, in overeenstemming met de jurisprudentie van het HvJEG. 
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In de taalkundige gegevensbank van de Gemeenschap wordt het woord “penalty” in enkele andere 

talen als volgt vertaald: 

 
In het Spaans "sanciones", in het Deens "sanktioner", in het Duits “Sanktionen”, in het Hongaars 

"jogkövetkezmények", in het Italiaans "sanzioni", in het Lets“sankcijas“, in het Litouws 

“sankcijos”, in het Nederlands "sancties", in het Portugees " "sanções", in het Slowaaks “sankcie”, 

en in het Zweeds "sanktioner". 

Indien het woord “sanctions” in herziene Engelse versies van rechtsinstrumenten waarin dat woord 

vroeger voorkwam, nu wordt vervangen door “penalties”, houdt dit inhoudelijk geen verschil in." 

 

 

__________________ 
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de controle op sommen 

contanten die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten 
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2002/0132 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de controle op sommen 

contanten die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten 

1- ACHTERGROND 

Indiening van het voorstel bij het EP en de Raad 
(document COM(2002) 328 definitief - 2002/0132 COD): 

25 juni 2002 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 15 mei 2003 

Indiening van het gewijzigde voorstel (COM(2003)371 definitief – 
2002/0132 COD): 

1 juli 2003 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 17 februari 2005 

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE  

Het voorstel van de Commissie strekt in hoofdzaak tot aanvulling van Richtlijn 
91/308/EEG tot instelling van een systeem waarbij de financiële instellingen en 
kredietinstellingen toezicht uitoefenen op en inlichtingen verstrekken over 
geldverrichtingen. Het voorstel is derhalve gericht op een geharmoniseerde 
procedure voor controle op en informatievergaring over grote sommen contanten die 
het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. Het voorstel stelt 
nationale autoriteiten in staat passende administratieve maatregelen te nemen en 
verplicht hen sancties vast te stellen.  

De bepalingen in de voorstellen zullen daarom bijdragen aan de strijd tegen 
terrorismefinanciering en het witwassen van geld. 

3- OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1 ALGEMEEN 

De Commissie is ermee ingenomen dat de Raad de belangrijkste uitgangspunten van 
het voorstel van de Commissie heeft goedgekeurd.  
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3.2. AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT IN EERSTE LEZING 

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad een aantal van de amendementen 
van het Parlement overgenomen, waaronder de volgende belangrijkste 
amendementen: 

Amendement 2 betreffende toevoeging van artikel 95 aan de rechtsgrondslag. 

Amendement 13 betreffende uitbreiding van de reeks “cheques” waarop het voorstel 
betrekking heeft. 

Amendement 15 betreffende verduidelijking van de rol van de diverse bevoegde 
autoriteiten. 

De Raad heeft een aantal overige amendementen niet overgenomen, waaronder de 
volgende: 

Amendementen 1, 20, 21 en 23 betreffende een betere en meer uniforme toepassing 
van de procedures voor de controle op contantenverkeer. De Raad en de Commissie 
zijn voorstander van een verordening, in plaats van een richtlijn, zoals het EP heeft 
voorgesteld. 

Amendementen 3, 4 tot en met 8, 12, 14 en 18: om rechtszekerheid en met name 
gelijke behandeling te garanderen van personen die het douanegebied binnenkomen 
of verlaten met grote sommen contanten, geven de Raad en de Commissie de 
voorkeur aan een enkele, verplichtende aanpak, in plaats van de amendementen van 
het EP die de lidstaten de mogelijkheid zouden bieden gebruik te maken van ofwel 
een verplichte verklaring, ofwel een systeem gebaseerd op bekendmaking op verzoek 
van de bevoegde autoriteiten. 

Amendement 16: De Raad en de Commissie zijn geen voorstanders van 
gegevensoverdracht via de aangifteprocedure of tijdens controleactiviteiten aan een 
centrale database die door de lidstaten en Europol samen beheerd wordt. De douane-
informatiesystemen die zijn voorzien in de titels V en VI van Verordening 515/97 
(wederzijdse bijstand) lijken op het instrument dat het EP voorstelt. 

3.3. NIEUWE BEPALINGEN DIE DE RAAD HEEFT TOEGEVOEGD 

De Raad heeft diverse bepalingen gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn: 

Naast de initiële rechtsgrondslag van de verordening (artikel 135 van het Verdrag – 
douanesamenwerking) verzocht de Raad om toevoeging van artikel 95 (harmonisatie 
van de internemarktbepalingen) om duidelijk te maken dat de voorziene uniforme 
maatregelen voor controle aan de buitengrenzen van de Gemeenschap ook bijdragen 
aan het functioneren van de interne markt. Ook het EP verzocht in eerste lezing om 
de toevoeging van artikel 95. De Commissie kan dit aanvaarden. 

Het geografisch toepassingsgebied is aangepast aan het geografisch 
toepassingsgebied van Richtlijn 91/308/EEG. De Commissie kan dit aanvaarden. 
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Om een effectieve controle met een minimum aan bureaucratie te verzekeren, is de 
verklaring verplicht, maar mag deze geschieden in geschreven, gesproken of 
elektronische vorm. De Raad deelt de zorgen van het Parlement dat bij een verplichte 
schriftelijke aangifte de kans bestaat dat de bureaucratie te zwaar wordt, maar geeft 
de voorkeur aan een enkel systeem gebaseerd op een verplichte aangifte, waarbij de 
administratieve druk op overheden en aangevers wordt beperkt doordat zij kunnen 
kiezen in welke de vorm zij aangifte doen. De Commissie is voorstander van een 
systeem van verplichte aangifte en kan dit amendement aanvaarden. 

Wat betreft sancties voor het niet aangeven van het bedoelde contactenverkeer, is de 
relevante regel aangepast aan de standaardtekst die in andere wetgeving gebruikt 
wordt (doeltreffende, proportionele en afschrikwekkende aard van de sancties). De 
Commissie staat hierachter. 

Er is geen vaste periode vastgesteld voor de bevoegdheid om contanten te kunnen 
inhouden indien zij niet zijn aangegeven. De bevoegdheid om contanten in te houden 
en de periode van inhouding worden gebaseerd op een administratief besluit uit 
hoofde van nationale wetgeving. De Commissie kan dit aanvaarden. 

De Commissie wordt verzocht vier jaar na invoering van de verordening een 
evaluatieverslag aan het EP en de Raad over te leggen. Dit komt overeen met een 
gelijksoortig verzoek van het Parlement in amendement 22. De Commissie kan dit 
aanvaarden. 

Het minimumbedrag voor aangifte is verlaagd van 15 000 EUR naar 10 000 EUR Dit 
verschilt van het aanvankelijke voorstel van de Commissie, dat gelijk was aan de 
drempel in Verordening 91/308/EEG. De Raad achtte een lagere drempel echter 
passend, aangezien internationaal contantenverkeer gemakkelijker uit te voeren is 
dan de overdracht van geld via financiële instellingen en vanwege het risico dat 
kleinere sommen contanten specifiek gebruikt worden voor de financiering van 
terroristische activiteiten. De Commissie kan dit aanvaarden. 

Om het witwassen van geld en het financieren van terroristische activiteiten zo 
efficiënt mogelijk te bestrijden, wordt aangegeven dat de lidstaten overeenkomstig 
het Verdrag hun nationale intracommunautaire controle op contantenverkeer mogen 
voortzetten. De Commissie kan dit aanvaarden. 

4. CONCLUSIE 

De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt een acceptabel 
compromis vormt, ook al zijn niet alle amendementen van het EP overgenomen. 

De Commissie is er desalniettemin van overtuigd dat de mening van de Raad en het 
Parlement het gemeenschappelijk standpunt zo dicht benadert dat hierover in de 
nabije toekomst overeenstemming kan worden bereikt, met name gezien het belang 
dat alle partijen hechten aan verbetering van de controle om de geldstromen naar 
terroristische en criminele organisaties te stoppen. 
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5. VERKLARING VAN DE RAAD VOOR DE NOTULEN 

Uit de algemene verklaring over het gebruik van het woord “sancties” in de 
communautaire rechtsinstrumenten blijkt dat de term “sancties” in de tekst in 
neutrale zin wordt gebruikt, zodat deze tevens administratieve, financiële en andere 
soorten sancties omvat. De Commissie kan dit aanvaarden. 




