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B9-0206/2020

Resolutie van het Europees Parlement over een alomvattend EU-beleid voor de 
preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en 
andere recente ontwikkelingen
(2020/2686(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 mei 2020 inzake een actieplan voor een 
alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme 
(COM(2020)2800),

– gezien het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-002805/2019,

– gezien de reactie van de Commissie tijdens de vergadering van de Commissie 
economische en monetaire zaken van 5 september 2019, inzake het onderzoek naar 
ngo’s in verband met witwassen en financieren van terrorisme,

– gezien het verslag van de Commissie van 24 juli 2019 over de beoordeling van risico’s 
op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de 
interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten 
(COM(2019)0370),

– gezien aanbeveling VIII van juni 2015 van de Financiële-actiegroep (FATF) over het 
misbruiken van non-profitorganisaties tegengaan,

– gezien het jaarverslag 2017 van de Maltese commissaris voor vrijwilligersorganisaties,

– gezien Speciaal verslag nr. 35/2018 van 18 december 2018 van de Europese 
Rekenkamer, getiteld “Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer 
inspanningen nodig”, waarin de EU wordt verzocht een juridische definitie vast te 
stellen voor ngo’s,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-78/18, 
Europese Commissie tegen Hongarije1,

– gezien de verklaring van de Raad en de Commissie van 8 juli 2020 over een 
alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - 
Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en het Agentschap van de Europese Unie voor 
justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) ngo’s binnen het kader voor de 
bestrijding van witwaspraktijken (anti-money laundering framework, AML-kader) 

1 Arrest van het Hof van Justitie van 18 juni 2020, Commissie tegen Hongarije, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
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beschouwen als risicohoudende organisaties, hetzij als dekmantel voor terroristische 
organisaties die zich bezighouden met het inzamelen en overmaken van geld, hetzij als 
rechtmatige ondernemingen die onrechtstreeks de doelstellingen van terroristische 
organisaties ondersteunen;

B. overwegende dat de Europese Unie solide wetgeving heeft vastgesteld ter bestrijding 
van witwassen en financieren van terrorisme;

1. betreurt dat ngo’s nog steeds niet worden beschouwd als meldingsplichtige entiteiten in 
de zin van de vijfde antiwitwasrichtlijn of de internationale normen van de FATF, en 
dat de cliëntenonderzoeksmaatregelen slechts in beperkte mate van toepassing zijn op 
ngo’s als klanten van banken, advocaten en accountants, ondanks de bevindingen van 
Europol en Eurojust, die hebben geconcludeerd dat deze organisaties binnen het kader 
voor de bestrijding van witwaspraktijken risicohoudende organisaties zijn;

2. maakt zich zorgen over de uitspraken van de Commissie tijdens de vergadering van de 
Commissie economische en monetaire zaken van 5 september 2019, waarin de 
Commissie aangaf niet de indruk te willen geven dat dergelijke organisaties zich 
bezighouden met illegale activiteiten, hetgeen erop lijkt te wijzen dat deze organisaties 
een voorkeursbehandeling krijgen van regelgevende en toezichthoudende autoriteiten, 
en dat economische subjecten die al onder de loep worden genomen door de 
toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig het AML-kader, in zekere zin 
gecriminaliseerd worden; benadrukt dat deze indruk gemakkelijk voorkomen zou 
kunnen worden indien er passende AML-regels voor ngo’s zouden zijn;

3. betreurt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-78/18 heeft geoordeeld 
dat de Hongaarse transparantievereisten voor ngo’s, die een nuttig instrument hadden 
kunnen zijn voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme, ingaan 
tegen het EU-recht; benadrukt dat het in artikel 63 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en de artikelen 7, 8 en 12 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie verankerde vrij verkeer van kapitaal niet 
zodanig mag worden uitgelegd dat witwassen wordt vergemakkelijkt; verbaast zich over 
de redenering van het Hof met betrekking tot de interpretatie van artikel 65, lid 1, onder 
b), van het VWEU dat witwassen en financieren van terrorisme niet als zodanig een 
voldoende ernstige bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de 
samenleving; betreurt dat deze uitspraak bevestigt dat ngo’s kennelijk boven de wet 
staan;

4. brengt in herinnering dat het jaarverslag 2017 van de Maltese commissaris voor 
vrijwilligersorganisaties, ondersteund door Moneyval, duidelijk aantoont dat non-
profitorganisaties vatbaar zijn voor witwassen en financieren van terrorisme, hetgeen in 
tegenstelling lijkt te staan tot de claim van de Commissie in haar antwoord op 
schriftelijke vraag E-002805/2019 dat het dreigingsniveau en de mate van 
kwetsbaarheid van deze organisaties met betrekking tot witwassen en financieren van 
terrorisme wordt beschouwd als “minder belangrijk”;

5. dringt er bij de Commissie op aan een formele definitie voor te stellen van ngo’s, omdat 
het ontbreken hiervan de inspanningen dwarsboomt om de transparantie en fiscale 
verantwoordingsplicht van ngo’s effectief te reguleren;
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6. is ingenomen met het feit dat de Commissie van plan is te onderzoeken of het huidige 
aantal particuliere ondernemers dat gebonden is aan regels inzake AML en de 
bestrijding van terrorismefinanciering (counter terrorist financing, CTF) toereikend is, 
en te leren van de ervaringen van de lidstaten; betreurt dat de ervaring van Hongarije 
niet in aanmerking zal worden genomen; roept de Commissie op ervoor te zorgen dat 
ngo’s binnen het kader van de antiwitwasrichtlijn onder het toepassingsgebied van de 
definitie van meldingsplichtige entiteiten vallen, de financiering en uitgaven van ngo’s 
onder de loep te nemen, en verstrekkende transparantieregels vast te stellen;

7. is van mening dat ngo’s de aanbevelingen van de FATF inzake de preventie van 
activiteiten waarmee terrorisme wordt gefinancierd, moeten opvolgen, en dat de 
lidstaten moeten bekijken of hun wet- en regelgeving betreffende entiteiten die het 
risico lopen te worden misbruikt voor het financieren van terrorisme, waaronder ngo’s, 
toereikend zijn, zoals is voorgesteld door Marco Letizi, de deskundige van de 
Commissie op het gebied van AML/CTF;

8. dringt er bij de Commissie op aan om bij de bespreking of opstelling van AML/CTF-
regels niet samen te werken met ngo’s die niet grondig zijn doorgelicht en niet hebben 
gerapporteerd over de herkomst van hun middelen en de bestemming van hun uitgaven;

9. vreest dat de aangekondigde vaststelling van een wetsvoorstel over de totstandbrenging 
van AML/CTF-toezicht op Europees niveau in het eerste kwartaal van 2021 de 
bevoegdheid van de nationale toezichthoudende autoriteiten verder uitholt; is van 
oordeel dat het feit dat een beperkt aantal nationale toezichthoudende autoriteiten er niet 
in is geslaagd om witwassen aan te pakken, niet rechtvaardigt dat er een EU-brede 
overdracht van bevoegdheden plaatsvindt van nationaal naar Europees niveau; is, in het 
licht van de aanhoudende staatsschulden- en bankencrisis in de EU, verbaasd dat de 
Commissie de werking van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad presenteert als optimale werkwijzen; is tegen de 
oprichting van nog een toezichtsorgaan op EU-niveau; wijst erop dat richtsnoeren 
inzake de toepassing van EU-recht een geschiktere manier vormen om de praktische 
toepassing van AML op één lijn te brengen;

10. benadrukt de ongeloofwaardigheid van de EU-lijst van derde landen met een hoog 
risico waarvan de AML/CTF-regelgeving strategische tekortkomingen vertoont, en 
benadrukt, in dit verband, dat meerdere landen die in de FATF-aanbevelingen worden 
aangeduid als landen van zorg niet aan de lijst zijn toegevoegd, waarschijnlijk na grote 
politieke druk, terwijl andere landen met een positieve beoordeling wel zijn toegevoegd 
aan de lijst;

11. merkt op dat uit recente onderzoeken is gebleken dat geldtransferdiensten, die vaak 
worden gebruikt door immigranten om geld te sturen naar hun thuisland, een ernstige 
bedreiging vormen, aangezien is aangetoond dat deze diensten worden misbruikt voor 
witwassen en financieren van terrorisme; merkt voorts op dat bronnen binnen de 
rechtshandhaving de voor het toezicht op geldtransfernetwerken bevoegde autoriteiten 
hebben aangeraden een zachte aanpak op vrijwillige basis te volgen, aangezien deze 
ondernemingen vaak eigendom zijn van en worden gebruikt door immigranten, en een 
rigoureuzere aanpak beschuldigingen van racisme en discriminatie zou hebben kunnen 
opleveren;
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12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de 
Raad, de Commissie en de Financiële-actiegroep.


