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Betreft:

Het besluit om Rusland niet op te nemen in de lijst van derde landen met een hoog risico
die strategische tekortkomingen vertonen in hun regelgevingskader ter bestrijding van
witwassen en terrorismefinanciering

Op 13 februari 2019 heeft de Commissie een lijst vastgesteld van derde landen "met strategische
tekortkomingen in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering"1.
De opstelling van die lijst is een welkome reactie op een aantal witwasschandalen waarbij Europese
banken waren betrokken. Danske Bank werd er eind 2018 bijvoorbeeld van beschuldigd meer dan
200 miljard EUR uit Rusland te hebben witgewassen2.
Ook werd in 2014 de zogenaamde Global Laundromat-constructie blootgelegd, waarmee door middel
van een wereldwijd netwerk van banken 20 miljard USD via Moldavië uit Rusland is weggesluisd3.
Rusland staat niet op de lijst van de Commissie met 23 landen.
1.

Waarom is Rusland, gezien de betrokkenheid van hooggeplaatste leden van de Russische
regering bij verschillende witwasconstructies, waaronder de constructies die hierboven
worden genoemd, niet opgenomen in de op 13 februari 2019 vastgestelde lijst?

2.

De Russische Federatie was opgenomen in een lijst van 54 "rechtsgebieden met prioriteit" die
moesten worden beoordeeld. Op basis van welke criteria heeft de Commissie uiteindelijk
beslist Rusland niet op te nemen in de lijst van derde landen met een hoog risico? Is de
Commissie niet bezorgd dat haar beslissing kan worden opgevat als een stilzwijgende
goedkeuring van de witwaspraktijken van Rusland?

3.

Waren er behalve objectieve criteria ook politieke overwegingen die een rol hebben gespeeld
bij die beslissing, en indien ja, welke?
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_nl.htm
https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat
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