
 

Zwarte lijst van landen met hoog risico op
witwassen teruggestuurd naar Europese
Commissie
 
Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van
landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering naar de Europese
Commissie. De lijst is te beperkt and zou moeten worden uitgebreid met bijvoorbeeld
gebieden die belastingfraude faciliteren, aldus een resolutie die donderdag werd
gestemd.
 
Judith Sargentini  (Groenen/EFA, NL) die de resolutie opstelde en co-rapporteur is van de
wetgeving waarop de lijst gebaseerd is, zei: “de duidelijke uitslag van de stemming reflecteert
het  sterke  gevoel  in  het  Parlement  dat  deze  lijst  ontoereikend  is.  We  hopen  nu  dat  de
Commissie  een  stuk  ambitieuzer  is  bij  de  herziening,  zodat  er  een  zwarte  lijst  komt  die
doeltreffend  is.
 
Krišjānis  Karins  (EVP,  LV),  de andere co-rapporteur  van de wetgeving onthield  zich  van
stemming en verklaarde: “Een land moet alleen op de zwarte lijst worden wordt wanneer er
duidelijk bewijs is van een systematische dreiging van witwassen en terrorismefinanciering. De
Europese  Commissie  heeft  behoefte  aan  een  duidelijk  en  transparant  algoritme  dat
opgewassen  is  tegen  openbaarheid”.
 
 
 
De  Europese  Commissie  noemt  elf  landen,  waaronder  Afghanistan,  Irak,  Bosnië  en
Herzegovina, en Syrië, waarover ze oordeelt dat ze tekortschieten in de strijd tegen witwassen
en terrorismefinanciering. Personen en juridische entiteiten uit landen op de zwarte lijst worden
strenger gecontroleerd dan gewoonlijk wanneer zij zaken doen in de EU.
 
Als gevolg van deze stemming zal de huidige lijst  met landen van kracht blijven terwijl  de
commissie de wijzigingen in overweging heeft.
 
 
 
De resolutie werd aangenomen met 393 stemmen voor, 67 tegen en 210 onthoudingen.
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 Aangenomen teksten
Profiel van de rapporteur Judith Sargentini (Groenen/EVA, NL)
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Proceduredoessier
Video van de stemming
At a Glance: "Access to anti-money laundering information by tax authorities", 15.11.2016
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20170119%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fNL&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96901/KRISJANIS_KARINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3007(DEA)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I131839
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)593534
https://twitter.com/EP_Economics

