
 

AD\1114229NL.docx  PE594.003v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie juridische zaken 
 

2016/0208(COD) 

18.1.2017 

ADVIES 

van de Commissie juridische zaken 

aan de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of 

terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG 

(COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) 

Rapporteur voor advies: Kostas Chrysogonos 

 



 

PE594.003v02-00 2/45 AD\1114229NL.docx 

NL 

PA_Legam 



 

AD\1114229NL.docx 3/45 PE594.003v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

I. Inleiding 

Doel van het voorstel is de wijziging van twee onderdelen van recente EU-wetgeving 

betreffende financiële controles en transparantie om het witwassen van geld en 

terrorismefinanciering via lacunes in de financiële controles beter tegen te gaan1. 

In deze context zijn de volgende vijf hoofdproblemen geïdentificeerd: 1. verdachte transacties 

waarbij derde landen met een hoog risico zijn betrokken, worden niet doeltreffend gemonitord 

wegens onduidelijke en ongecoördineerde vereisten inzake cliëntenonderzoek; 2. verdachte 

transacties van virtuele valuta worden niet voldoende gemonitord door de autoriteiten, die niet 

in staat zijn de transacties te koppelen aan geïdentificeerde personen; 3. de bestaande 

maatregelen ter beperking van de risico's op het witwassen van geld en terrorismefinanciering 

waarmee anonieme prepaidinstrumenten gepaard gaan, volstaan niet; 4. financiële-

inlichtingeneenheden (FIE's) hebben niet tijdig toegang tot – en uitwisseling van – informatie 

die in het bezit is van meldingsplichtige entiteiten; 5. FIE's hebben geen of vertraagde toegang 

tot informatie over de identiteit van houders van bank- en betaalrekeningen2. 

Het is in dit verband dan ook belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen de invoering 

van toereikende controles om financiële criminaliteit en terrorismefinanciering daadwerkelijk 

tegen te gaan en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten. De in 

omvang steeds groter wordende schade als gevolg van zowel financiële onregelmatigheden 

als terroristische activiteiten in de afgelopen jaren, heeft een verschuiving teweeggebracht in 

deze balans, aangezien strengere maatregelen vereist zijn om de samenleving als geheel te 

beschermen. Het gaat dus om een evenwicht tussen deze belangen, die tot op zekere hoogte 

met elkaar in conflict kunnen komen, én om evenredigheid. 

II. Regeling voor virtuele valuta 

Virtuele valuta zijn weliswaar thans nog een marginaal verschijnsel, maar het is heel goed 

mogelijk dat het belang ervan aanzienlijk zal toenemen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat zij 

kunnen worden misbruikt voor criminele doeleinden. De Commissie stelt dan ook voor 

wisselplatforms voor virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees dezelfde 

rapportageverplichtingen op te leggen als de traditionele financiële dienstverleners. In het 

kader hiervan moeten nationale financiële inlichtingeneenheden (FIE's) in staat zijn 

virtuelevaluta-adressen te koppelen aan de identiteit van de eigenaar van het virtuele geld.  

De rapporteur is het weliswaar eens met deze maatregel, maar is het ook eens met de 

Europese Centrale Bank die stelt dat deze rapportageverplichting niet in die zin moet worden 

                                                 
1 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 

2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 

5.6.2015, blz. 73) en Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 

strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de 

vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen 

zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig 

te maken (PB L 258 van 1.10.2009, blz. 11). 
2 Effectbeoordeling van de Commissie, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. 
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geformuleerd dat deze zou kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde een vrijbrief voor 

virtuele valuta. 

III. Beperking van de anonimiteit van prepaidkaarten 

Anonieme prepaidkaarten kunnen een nuttig betaalmiddel zijn, met name in geval van 

betrekkelijk kleine bedragen. Zij kunnen echter ook worden gebruikt voor frauduleuze 

doeleinden1. De Commissie stelt voor de drempel voor betalingen met zulke kaarten zonder 

stelselmatig cliëntenonderzoek te verlagen en de vrijstelling van cliëntenonderzoek voor het 

online gebruik van prepaidkaarten op te heffen. 

Uw rapporteur is het ermee eens dat er een wat strengere controle op die kaarten moet komen, 

doch is van oordeel dat de restricties niet zó ver moeten gaan dat deze kaarten in de praktijk 

onbruikbaar worden. Voorts is hij van oordeel dat nader onderzoek moet worden gedaan naar 

de impact van de voorgestelde maatregelen op het concurrentievermogen en met name op 

KMO’s die actief zijn op het gebied van prepaidinstrumenten en virtuele valuta. 

IV. Bevoegdheden van FIE’s voor wat betreft toegang tot informatie  

Met het voorstel van de Commissie worden de bevoegdheden van de FIE’s van de lidstaten 

om informatie op te vragen bij financiële instellingen uitgebreid. Momenteel kunnen FIE’s 

alleen informatie opvragen, wanneer de financiële instelling in kwestie hen heeft geattendeerd 

op een verdachte transactie. Het voorstel maakt het FIE’s dan ook mogelijk om motu proprio 

informatie op te vragen. In de lidstaten dienen ook centrale registers van de houders van 

bankrekeningen te worden opgezet. 

Uw rapporteur is van oordeel dat de beperkingen voor wat betreft de financiële 

geheimhouding onder de huidige omstandigheden terecht zijn. De grondrechten van alle 

partijen moeten zonder meer ten volle in acht worden genomen. 

V. Gemeenschappelijke EU-benadering van derde landen met een hoog risico 

De EU heeft momenteel een redelijk korte gemeenschappelijke lijst van derde landen met een 

hoog risico, waarvoor speciale aandacht voor wat betreft financiële acties op zijn plaats is. 

Het voorstel stelt gemeenschappelijke normen vast voor de behandeling van financiële 

transacties van en naar die jurisdicties. 

De rapporteur is van oordeel dat zo’n gemeenschappelijke aanpak noodzakelijk is. 

VI. Toegang tot informatie over uiteindelijk begunstigden 

Een van de belangrijkste aspecten van het voorstel betreft de zwaardere verplichtingen om 

opgave te doen van en toegang te verstrekken tot informatie over de uiteindelijk begunstigden 

van vennootschappen, trusts en andere soorten juridische constructies. Onlangs is uit tal van 

financiële en politieke schandalen gebleken dat zulke regelingen een manier kunnen zijn om 

belastingen te ontduiken of adequate supervisie op financiële aangelegenheden onmogelijk te 

maken. Met het voorstel wordt beoogd het publiek toegang te geven tot een meer alomvattend 

register met gegevens over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en trusts in 

                                                 
1 Zie ook "Cybercriminaliteit als uitdaging voor de wetshandhavers: winnen we werkelijk terrein?" Studie van de 

Commissie LIBE, beleidsafdeling C, Europees Parlement, 2015. 
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plaats van alleen maar bepaalde instanties. Voorts worden de voorschriften betreffende de 

plaats van registratie van trusts ook verduidelijkt. 

Uw rapporteur is van oordeel dat deze grotere transparantie van cruciaal belang is om ervoor 

te zorgen dat het vertrouwen van het publiek in het financiële stelsel behouden blijft. Het is 

met name van belang dat de drempel voor de opgave van een financieel belang laag genoeg 

is; met het voorstel van de Commissie om deze van 25 naar 10% te verlagen kan dan ook 

worden ingestemd. 

VII. Conclusie 

Uw rapporteur is van oordeel dat dit voorstel op het juiste moment komt, aangezien hiermee 

het rechtskader van de Unie om het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te 

gaan, wordt versterkt. Het voorstel van de Commissie kan in grote lijnen worden 

goedgekeurd, evenwel met enkele amendementen om de strijd tegen het witwassen van geld 

en terrorismebestrijding verder op te voeren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de 

grondrechten in deze context in acht worden genomen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 

en monetaire zaken en Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Richtlijn (EU) 2015/849 van het 

Europees Parlement en de Raad24 vormt 

het belangrijkste rechtsinstrument ter 

voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel van de Unie voor het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering. Die richtlijn, die 

uiterlijk op 26 juni 2017 moet worden 

omgezet, stelt een uitgebreid kader vast om 

het verzamelen van gelden of voorwerpen 

voor terroristische doeleinden aan te 

pakken door de lidstaten ertoe te 

verplichten de risico's in verband met het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering te identificeren, 

inzichtelijk te maken en te beperken. 

(1) Richtlijn (EU) 2015/849 van het 

Europees Parlement en de Raad24 vormt 

het belangrijkste rechtsinstrument ter 

voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel van de Unie voor het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering. Die richtlijn, die 

uiterlijk op 26 juni 2017 moet worden 

omgezet, stelt een geactualiseerd, 

transparant, efficiënt en uitgebreid 

rechtskader vast om het verzamelen van 

gelden of voorwerpen voor terroristische 

doeleinden aan te pakken door de lidstaten 

ertoe te verplichten de risico's in verband 

met het witwassen van geld en 

terrorismefinanciering te identificeren, 

inzichtelijk te maken, te beperken en te 

voorkomen. 
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_________________ _________________ 

24 Richtlijn (EU) 2015/849 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 mei 

2015 inzake de voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld of 

terrorismefinanciering, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van 

het Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 

(PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73). 

24 Richtlijn (EU) 2015/849 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 mei 

2015 inzake de voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld of 

terrorismefinanciering, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van 

het Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 

(PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73). 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Recente terroristische aanslagen 

hebben nieuwe opkomende trends aan het 

licht gebracht, met name met betrekking tot 

de wijze waarop terroristische 

groeperingen hun operaties financieren en 

uitvoeren. Bepaalde moderne 

technologische diensten worden almaar 

populairder als alternatieve financiële 

systemen en blijven buiten het 

toepassingsgebied van de wetgeving van de 

Unie of vallen onder vrijstellingen die niet 

langer kunnen worden gerechtvaardigd. 

Om gelijke tred te houden met de zich 

wijzigende trends, moeten verdere 

maatregelen ter verbetering van het 

bestaande preventieve kader worden 

genomen. 

(2) Recente terroristische aanslagen 

hebben nieuwe opkomende trends aan het 

licht gebracht, met name met betrekking tot 

de wijze waarop terroristische 

groeperingen hun operaties financieren en 

uitvoeren. Bepaalde moderne 

technologische diensten worden almaar 

populairder als alternatieve financiële 

systemen en blijven buiten het 

toepassingsgebied van de wetgeving van de 

Unie of vallen onder vrijstellingen die niet 

langer kunnen worden gerechtvaardigd. 

Om gelijke tred te houden met de zich 

wijzigende trends, moeten verdere 

maatregelen genomen worden voor meer 

transparantie van financiële transacties 

en vennootschapsrechtelijke entiteiten in 

het kader van het geldende preventieve 

juridische kader in de Unie, teneinde het 

bestaande preventieve kader te verbeteren 

en de financiering van terrorisme 

effectiever tegen te gaan. 

 

Amendement   3 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De doelstellingen van Richtlijn 

(EU) 2015/849 moeten worden nagestreefd 

en wijzigingen van die richtlijn moeten in 

overeenstemming zijn met de lopende 

maatregelen van de Unie op het gebied van 

de strijd tegen terrorisme en 

terrorismefinanciering. In de Europese 

veiligheidsagenda25 is gewezen op de 

noodzaak van maatregelen om 

terrorismefinanciering op een 

doeltreffender en uitvoeriger wijze aan te 

pakken en benadrukt dat infiltratie van de 

financiële markten terrorismefinanciering 

mogelijk maakt. Ook in de conclusies van 

de Europese Raad van 17 en 18 december 

2015 is de noodzaak onderstreept om 

spoedig op alle gebieden verdere actie te 

ondernemen tegen terrorismefinanciering. 

(3) De doelstellingen van Richtlijn 

(EU) 2015/849 moeten worden nagestreefd 

en wijzigingen van die richtlijn moeten in 

overeenstemming zijn met de lopende 

maatregelen van de Unie op het gebied van 

de strijd tegen terrorisme en 

terrorismefinanciering; daarbij moeten 

evenwel de fundamentele rechten en 

beginselen zoals vervat in het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie in acht genomen en het 

evenredigheidsbeginsel nageleefd en 

toegepast worden. In de Europese 

veiligheidsagenda25 is de verbetering van 

het rechtskader van de EU voor het 

aanpakken van terrorisme als een 

prioriteit geïdentificeerd en is gewezen op 

de noodzaak van maatregelen om 

terrorismefinanciering op een 

doeltreffender en uitvoeriger wijze aan te 

pakken en benadrukt dat infiltratie van de 

financiële markten terrorismefinanciering 

mogelijk maakt. Ook in de conclusies van 

de Europese Raad van 17 en 18 december 

2015 is de noodzaak onderstreept om 

spoedig op alle gebieden verdere actie te 

ondernemen tegen terrorismefinanciering. 

_________________ _________________ 

25 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s: "De Europese 

veiligheidsagenda", COM(2015) 185 final. 

25 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s: "De Europese 

veiligheidsagenda", COM(2015) 185 final. 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De maatregelen van de Unie (5) De maatregelen van de Unie 
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moeten ook de ontwikkelingen en de op 

internationaal niveau aangegane 

verbintenissen weerspiegelen. In Resolutie 

2199 (2015) van de VN-Veiligheidsraad 

worden de staten opgeroepen te voorkomen 

dat terroristische groeperingen toegang 

krijgen tot internationale financiële 

instellingen. 

moeten ook de ontwikkelingen en de op 

internationaal niveau aangegane 

verbintenissen weerspiegelen. In Resolutie 

2199 (2015) en Resolutie 2253 (2015) van 

de VN-Veiligheidsraad worden de staten 

opgeroepen te voorkomen dat terroristische 

groeperingen toegang krijgen tot 

internationale financiële instellingen. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Aanbieders van diensten voor het 

wisselen van virtuele valuta en fiduciaire 

valuta (d.w.z. munten die als wettig 

betaalmiddel zijn erkend) alsook 

aanbieders van bewaarportemonnees voor 

virtuele valuta zijn niet verplicht verdachte 

activiteiten als zodanig te identificeren. 

Terroristische groeperingen zijn daardoor 

in staat geld door te sluizen naar het 

financiële stelsel van de Unie of binnen 

virtuelevalutanetwerken door 

overmakingen te verbergen of door de 

zekere mate van anonimiteit die zij op deze 

platforms genieten. Het is dan ook van 

essentieel belang het toepassingsgebied 

van Richtlijn (EU) 2015/849 te verruimen 

tot platforms voor het wisselen van virtuele 

valuta en aanbieders van 

bewaarportemonnees. Bevoegde 

autoriteiten moeten in staat zijn het gebruik 

van virtuele valuta te monitoren. Dit zou 

een evenwichtige en proportionele aanpak 

opleveren, waardoor de technologische 

vooruitgang en de hoge mate van 

transparantie worden gevrijwaard die zijn 

verwezenlijkt op het gebied van 

alternatieve financiën en sociaal 

ondernemerschap. 

(6) Aanbieders van diensten voor het 

wisselen van virtuele valuta en fiduciaire 

valuta (d.w.z. munten die als wettig 

betaalmiddel zijn erkend) alsook 

aanbieders van bewaarportemonnees voor 

virtuele valuta, uitgevers, beheerders, 

intermediairs en distributeurs van virtuele 

valuta en beheerders en aanbieders van 

systemen voor online betalingen zijn niet 

verplicht verdachte activiteiten als zodanig 

te identificeren. Terroristische 

groeperingen zijn daardoor in staat geld 

door te sluizen naar het financiële stelsel 

van de Unie of binnen 

virtuelevalutanetwerken door 

overmakingen te verbergen of door de 

zekere mate van anonimiteit die zij op deze 

platforms genieten. Het is dan ook van 

essentieel belang het toepassingsgebied 

van Richtlijn (EU) 2015/849 te verruimen 

tot platforms voor het wisselen van virtuele 

valuta, aanbieders van 

bewaarportemonnees, alsook tot uitgevers, 

beheerders, intermediairs en distributeurs 

van virtuele valuta en beheerders en 

aanbieders van systemen voor online 

betalingen. Bevoegde autoriteiten moeten 

in staat zijn het gebruik van virtuele valuta 

te monitoren teneinde verdachte 

activiteiten op te sporen. Dit zou een 

evenwichtige en proportionele aanpak 

opleveren, waardoor de innoverende 



 

AD\1114229NL.docx 9/45 PE594.003v02-00 

 NL 

technologische vooruitgang dankzij deze 

valuta, alsook de hoge mate van 

transparantie die is verwezenlijkt op het 

gebied van alternatieve financiën en sociaal 

ondernemerschap, worden gevrijwaard. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De geloofwaardigheid van virtuele 

valuta zal niet toenemen als zij worden 

gebruikt voor criminele doeleinden. In 

deze context zal anonimiteit veeleer een 

obstakel dan een troef worden voor de 

opkomst van virtuele valuta en de 

verspreiding van de mogelijke voordelen 

ervan. De opneming van wisselplatforms 

voor virtuele valuta en aanbieders van 

bewaarportemonnees zal de problematiek 

van anonimiteit die verbonden is aan 

transacties van virtuele valuta niet 

volledig oplossen, aangezien een groot 

deel van de omgeving voor virtuele valuta 

anoniem zal blijven, omdat gebruikers 

ook transacties kunnen verrichten zonder 

wisselplatforms of aanbieders van 

bewaarportemonnees. Om de aan de 

anonimiteit verbonden risico's te bestrijden, 

moeten nationale financiële 

inlichtingeneenheden (FIE's) in staat zijn 

virtuelevaluta-adressen te koppelen aan de 

identiteit van de eigenaar van de virtuele 

valuta. Bovendien zou de mogelijkheid om 

gebruikers in staat te stellen zich op 

vrijwillige basis zelf bekend te maken aan 

aangewezen autoriteiten, verder moeten 

worden onderzocht. 

(7) Om de aan de anonimiteit 

verbonden risico's te bestrijden, mogen 

virtuele valuta niet anoniem zijn en 
moeten nationale financiële 

inlichtingeneenheden (FIE's) in staat 

virtuelevaluta-adressen te koppelen aan de 

identiteit van de eigenaar van de virtuele 

valuta. 

(Zie het advies van de Europese Centrale Bank van 12 oktober 2016 – CON/2016/49) 

Motivering 

Het is weliswaar wenselijk om regels vast te stellen om het gebruik van virtuele valuta voor 

het witwassen van geld tegen te gaan, doch de Europese Unie hoeft dat niet per se op een 



 

PE594.003v02-00 10/45 AD\1114229NL.docx 

NL 

manier te doen waarmee het gebruik van dat soort valuta wordt gestimuleerd. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Prepaidkaarten voor algemeen 

gebruik hebben legitieme toepassingen en 

vormen een instrument dat bijdraagt aan 

financiële inclusie. Anonieme 

prepaidkaarten kunnen echter gemakkelijk 

worden gebruikt voor het financieren van 

terroristische aanslagen en terroristische 

logistiek. Het is daarom van essentieel 

belang terroristen dit middel voor het 

financieren van hun operaties te ontnemen, 

door een verdere verlaging van de limieten 

en maximale bedragen waaronder het 

meldingsplichtige autoriteiten is toegestaan 

af te zien van de toepassing van bepaalde 

bij Richtlijn (EU) 2015/849 vastgestelde 

cliëntenonderzoeksmaatregelen. Derhalve 

is het essentieel om, met inachtneming van 

de behoeften van de consumenten op het 

gebied van het gebruik van 

prepaidinstrumenten, en zonder het gebruik 

van zulke instrumenten ter bevordering van 

de sociale en financiële inclusie in de weg 

te staan, de bestaande drempels voor 

anonieme prepaidkaarten voor algemeen 

gebruik te verlagen en de vrijstelling van 

cliëntenonderzoeksmaatregelen voor het 

online gebruik ervan op te heffen. 

(11) Prepaidkaarten voor algemeen 

gebruik, die geacht worden een 

maatschappelijke waarde te hebben, 
hebben legitieme toepassingen en vormen 

een toegankelijk instrument dat bijdraagt 

aan financiële inclusie. Anonieme 

prepaidkaarten kunnen echter gemakkelijk 

worden gebruikt voor het financieren van 

terroristische aanslagen en terroristische 

logistiek. Het is daarom van essentieel 

belang terroristen dit middel voor het 

financieren van hun operaties te ontnemen, 

door een verdere verlaging van de limieten 

en maximale bedragen waaronder het 

meldingsplichtige autoriteiten is toegestaan 

af te zien van de toepassing van bepaalde 

bij Richtlijn (EU) 2015/849 vastgestelde 

cliëntenonderzoeksmaatregelen. Derhalve 

is het essentieel om, met inachtneming van 

de behoeften van de consumenten op het 

gebied van het gebruik van 

prepaidinstrumenten voor legitieme 

doeleinden, en zonder het gebruik van 

zulke instrumenten ter bevordering van de 

sociale en financiële inclusie in de weg te 

staan, de bestaande drempels voor 

anonieme prepaidkaarten voor algemeen 

gebruik te verlagen. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) FIE's spelen een belangrijke rol bij 

de identificatie van de, met name 

(13) Financiële-inlichtingeneenheden 

(FIE's) helpen, als een gedecentraliseerd 
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grensoverschrijdende, financiële operaties 

van terroristische netwerken en bij het 

opsporen van hun geldschieters. Wegens 

een gebrek aan prescriptieve internationale 

normen blijven FIE's aanzienlijke 

verschillen vertonen qua taken en 

bevoegdheden. Deze verschillen mogen 

evenwel geen afbreuk doen aan de 

activiteit van een FIE, met name aan haar 

capaciteit om preventieve analysen te 

ontwikkelen ter ondersteuning van alle 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

inlichtingen-, recherche- en gerechtelijke 

activiteiten en internationale 

samenwerking. FIE's moeten toegang 

hebben tot informatie en deze ongehinderd 

kunnen uitwisselen, onder meer via 

passende samenwerking met 

rechtshandhavingsautoriteiten. Bij elk 

vermoeden van criminaliteit en, met name, 

bij het vermoeden van 

terrorismefinanciering, moet informatie 

direct en zonder onnodige vertragingen 

worden uitgewisseld. Daarom is het van 

essentieel belang de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van FIE's te verbeteren door 

de bevoegdheden van en de samenwerking 

tussen FIE's te verbeteren. 

en gesofisticeerd netwerk, de lidstaten om 

beter samen te werken. FIE's spelen een 

belangrijke rol bij de identificatie van de, 

met name grensoverschrijdende, financiële 

operaties van terroristische netwerken en 

bij het opsporen van hun geldschieters. 

Wegens een gebrek aan prescriptieve 

internationale normen blijven FIE's 

aanzienlijke verschillen vertonen qua taken 

en bevoegdheden. Deze verschillen mogen 

evenwel geen afbreuk doen aan de 

activiteit van een FIE, met name aan haar 

capaciteit om preventieve analysen te 

ontwikkelen ter ondersteuning van alle 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

inlichtingen-, recherche- en gerechtelijke 

activiteiten en internationale 

samenwerking. FIE's moeten toegang 

hebben tot informatie en deze ongehinderd 

kunnen uitwisselen, onder meer via 

passende samenwerking met 

rechtshandhavingsautoriteiten. Bij elk 

vermoeden van criminaliteit en, met name, 

bij het vermoeden van 

terrorismefinanciering, moet informatie 

direct en zonder onnodige vertragingen 

worden uitgewisseld. Daarom is het van 

essentieel belang de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van FIE's te verbeteren door 

de bevoegdheden van en de samenwerking 

tussen FIE's te verbeteren. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De oprichting van een 

Europese FIE die de FIE's van de 

lidstaten bijstaat en ondersteunt bij hun 

taken zou een efficiënte en 

kosteneffectieve manier zijn om ervoor te 

zorgen dat meldingen van 

witwaspraktijken en 

terrorismefinanciering op de interne 

markt in ontvangst worden genomen, 
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geanalyseerd en verspreid. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) FIE's moeten in staat zijn van elke 

meldingsplichtige entiteit alle informatie te 

verkrijgen die verband houdt met hun 

taken. Onbelemmerde toegang tot 

informatie is essentieel om te waarborgen 

dat geldstromen naar behoren kunnen 

worden getraceerd en illegale netwerken en 

stromen in een vroeg stadium kunnen 

worden opgespoord. Wanneer FIE's 

vanwege een vermoeden van 

witwaspraktijken aanvullende informatie 

nodig hebben van meldingsplichtige 

entiteiten, kan een dergelijk vermoeden het 

gevolg zijn van een eerdere melding van 

een verdachte transactie die aan de FIE is 

gedaan, maar ook van andere zaken, zoals 

eigen onderzoek van de FIE, door de 

bevoegde autoriteiten verstrekte of 

informatie van een andere FIE. FIE's 

moeten daarom in staat zijn informatie te 

verkrijgen van elke meldingsplichtige 

entiteit, ook zonder dat een eerdere 

melding is gedaan door die specifieke 

meldingsplichtige entiteit. Een FIE moet 

ook in staat zijn zulke informatie te 

verkrijgen op verzoek van een andere FIE 

van de Unie en de informatie uit te 

wisselen met de verzoekende FIE. 

(14) FIE's moeten in staat zijn van elke 

meldingsplichtige entiteit alle informatie te 

verkrijgen die verband houdt met hun 

taken. Onbelemmerde toegang tot 

informatie is essentieel om te waarborgen 

dat geldstromen naar behoren kunnen 

worden getraceerd en illegale netwerken en 

stromen in een vroeg stadium kunnen 

worden opgespoord. Wanneer FIE's 

vanwege een vermoeden van 

witwaspraktijken aanvullende informatie 

nodig hebben van meldingsplichtige 

entiteiten, kan een dergelijk vermoeden het 

gevolg zijn van een eerdere melding van 

een verdachte transactie die aan de FIE is 

gedaan, maar ook van andere zaken, zoals 

eigen onderzoek van de FIE, door de 

bevoegde autoriteiten verstrekte of 

informatie van een andere FIE. FIE's 

moeten daarom in staat zijn de financiële, 

administratieve en 

rechtshandhavingsinformatie die zij nodig 

hebben om hun taken naar behoren uit te 

voeren te verkrijgen van elke 

meldingsplichtige entiteit, ook zonder dat 

een eerdere melding is gedaan door die 

specifieke meldingsplichtige entiteit. Een 

FIE moet ook in staat zijn zulke informatie 

te verkrijgen op verzoek van een andere 

FIE van de Unie en de informatie uit te 

wisselen met de verzoekende FIE. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Vertraagde toegang tot informatie 

over de identiteit van houders van bank- en 

betaalrekeningen door FIE's en andere 

bevoegde autoriteiten belemmert de 

opsporing van terrorismegerelateerde 

overmakingen. Nationale gegevens die de 

identificatie mogelijk maken van bank- en 

betaalrekeningen die aan één persoon 

toebehoren, zijn versnipperd en daarom 

niet tijdig toegankelijk voor FIE's en 

andere bevoegde autoriteiten. Het is 

daarom van essentieel belang in alle 

lidstaten gecentraliseerde automatische 

mechanismen op te zetten, zoals een 

register of een systeem voor 

gegevensontsluiting, waarmee op 

doeltreffende wijze tijdig toegang tot 

informatie over de identiteit van de 

houders van bank- en betaalrekeningen, 

hun volmachthouders, en hun uiteindelijk 

begunstigden kan worden verkregen. 

(15) Vertraagde toegang door FIE's en 

andere bevoegde autoriteiten tot informatie 

over de identiteit van houders van bank- en 

betaalrekeningen, alsook van kluizen (met 

name anonieme), belemmert de opsporing 

van terrorismegerelateerde overmakingen. 

Nationale gegevens die de identificatie 

mogelijk maken van bank- en 

betaalrekeningen en kluizen die aan één 

persoon toebehoren, zijn versnipperd en 

daarom niet tijdig toegankelijk voor FIE's 

en andere bevoegde autoriteiten. Het is 

daarom van essentieel belang in alle 

lidstaten gecentraliseerde automatische 

mechanismen op te zetten, zoals een 

register of een systeem voor 

gegevensontsluiting, waarmee op 

doeltreffende wijze tijdig toegang tot 

informatie over de identiteit van de 

houders van bank- en betaalrekeningen en 

kluizen, hun volmachthouders en hun 

uiteindelijk begunstigden kan worden 

verkregen. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Met het oog op de eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer en de 

bescherming van persoonsgegevens moet 

in zulke registers het minimum aan 

informatie worden opgeslagen dat nodig is 

voor het uitvoeren van 

antiwitwasonderzoeken. De betrokkenen 

moeten ervan in kennis worden gesteld dat 

hun gegevens worden geregistreerd en 

toegankelijk zijn voor FIE's, en er moet 

hun een contactpunt worden aangeboden 

om hun rechten van toegang en rectificatie 

uit te oefenen. Bij de omzetting van deze 

bepalingen moeten de lidstaten voor de 

registratie van persoonsgegevens in 

(16) Met het oog op de eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer en de 

bescherming van persoonsgegevens moet 

in zulke registers het minimum aan 

informatie worden opgeslagen dat nodig is 

voor het uitvoeren van 

antiwitwasonderzoeken of onderzoeken 

naar de financiering van terrorisme. De 

betrokkenen moeten ervan in kennis 

worden gesteld dat hun gegevens worden 

geregistreerd en toegankelijk zijn voor 

FIE's, en er moet hun een contactpunt 

worden aangeboden om hun rechten van 

toegang en rectificatie uit te oefenen. Bij 

de omzetting van deze bepalingen moeten 
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registers maximale bewaringstermijnen 

vaststellen (waarvan de duur afdoende 

wordt gemotiveerd) en bepalen dat deze 

informatie moeten worden vernietigd zodra 

zij niet meer nodig is voor het opgegeven 

doel. Toegang tot de registers en 

gegevensbanken moet worden beperkt op 

een "need-to-know"-basis. 

de lidstaten voor de registratie van 

persoonsgegevens in registers maximale 

bewaringstermijnen vaststellen (waarvan 

de duur afdoende wordt gemotiveerd) en 

bepalen dat deze informatie moeten 

worden vernietigd zodra zij niet meer 

nodig is voor het opgegeven doel. Toegang 

tot de registers en gegevensbanken moet 

worden beperkt op een "need-to-know"-

basis op grond van een risicobeoordeling. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Het Agentschap van de 

Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa), het 

centrum van de Unie met deskundigheid 

inzake netwerk- en informatiebeveiliging, 

moet de bevoegdheid krijgen om 

ongehinderd informatie met 

rechtshandhavingsautoriteiten uit te 

wisselen, teneinde samenwerking inzake 

cyberbeveiliging mogelijk te maken, wat 

belangrijk is in de strijd tegen de 

financiering van criminele activiteiten 

zoals terrorisme. 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) De Europese 

Bankautoriteit (EBA) moet verzocht 

worden haar transparantie-exercitie te 

updaten om om te kunnen gaan met de 

uitdagingen van vandaag, teneinde beter 

te voorkomen dat financiële systemen 

gebruikt worden voor witwassen of 

financiering van terrorisme. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De drempel voor uiteindelijke 

begunstiging zoals vastgesteld in artikel 3, 

punt 6, onder a), van Richtlijn (EU) 

2015/849 maakt geen onderscheid tussen 

echte commerciële 

vennootschapsrechtelijke entiteiten en die 

welke niet actief zakendoen en 

hoofdzakelijk worden gebruikt als een 

intermediaire structuur tussen de activa of 

inkomsten en de uiteindelijk begunstigde. 

Voor deze laatste is de vastgestelde 

drempel gemakkelijk te omzeilen, wat 

ertoe leidt dat de natuurlijke personen die 

de uiteindelijke eigendom van of de 

uiteindelijke zeggenschap over een 

juridische entiteit hebben, niet worden 

geïdentificeerd. Om informatie over 

uiteindelijk begunstigden te verduidelijken 

wat intermediaire structuren betreft die een 

vennootschapsrechtelijke vorm aannemen, 

moet een specifieke drempel worden 

bepaald waaruit eigendom kan worden 

afgeleid. 

(18) De drempel voor uiteindelijke 

begunstiging zoals vastgesteld in artikel 3, 

punt 6, onder a), van Richtlijn (EU) 

2015/849 maakt geen onderscheid tussen 

echte commerciële 

vennootschapsrechtelijke entiteiten en die 

welke niet actief zakendoen en 

hoofdzakelijk worden gebruikt als een 

intermediaire structuur tussen de activa of 

inkomsten en de uiteindelijk begunstigde. 

Voor deze laatste is de vastgestelde 

drempel gemakkelijk te omzeilen, wat 

ertoe leidt dat de natuurlijke personen die 

de uiteindelijke eigendom van of de 

uiteindelijke zeggenschap over een 

juridische entiteit hebben, niet worden 

geïdentificeerd. Om informatie over 

uiteindelijk begunstigden te verduidelijken 

wat intermediaire structuren betreft die een 

vennootschapsrechtelijke vorm aannemen, 

moet een specifieke drempel worden 

bepaald waaruit eigendom kan worden 

afgeleid. Die drempel moet laag genoeg 

zijn om de meeste situaties te dekken. 

Motivering 

De drempel moet laag genoeg zijn om de meeste situaties te dekken waarin rechtspersonen 

worden gebruikt om de identiteit van de uiteindelijk begunstigde te verdoezelen. Voorgesteld 

wordt in artikel 3, punt 6, onder a) i) van Richtlijn (EU) 2015/849 een drempel van 10% op te 

nemen. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Er moet worden verduidelijkt aan 

de hand van welke specifieke factor wordt 

bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de monitoring en registratie van de 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigden van trusts en soortgelijke 

juridische constructies. Om te voorkomen 

dat, wegens verschillen tussen de 

rechtsstelsels van de lidstaten, bepaalde 

trusts nergens in de Unie worden 

gemonitord en geregistreerd, moeten alle 

trusts en soortgelijke juridische 

constructies worden geregistreerd waar zij 

worden beheerd. Met het oog op de 

doeltreffende monitoring en registratie van 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigden van trusts is ook 

samenwerking tussen de lidstaten 

noodzakelijk. 

(21) Er moet worden verduidelijkt aan 

de hand van welke specifieke factor wordt 

bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de monitoring en registratie van de 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigden van trusts en soortgelijke 

juridische constructies. Om te voorkomen 

dat, wegens verschillen tussen de 

rechtsstelsels van de lidstaten, bepaalde 

trusts nergens in de Unie worden 

gemonitord en geregistreerd, moeten alle 

trusts en soortgelijke juridische 

constructies worden geregistreerd waar zij 

worden opgericht, beheerd of 

geëxploiteerd. Met het oog op de 

doeltreffende monitoring en registratie van 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigden van trusts is ook 

samenwerking tussen de lidstaten 

noodzakelijk. 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Publieke toegang door middel van 

de verplichte openbaarmaking van 

bepaalde informatie over de uiteindelijk 

begunstigden van vennootschappen biedt 

aanvullende waarborgen aan derden die 

zaken met deze vennootschappen willen 

doen. Bepaalde lidstaten hebben stappen 

ondernomen of het voornemen kenbaar 

gemaakt om in registers van uiteindelijk 

begunstigen opgenomen informatie ter 

beschikking van het publiek te stellen. Dat 

niet alle lidstaten informatie publiekelijk 

beschikbaar zouden maken of dat er 

(22) Publieke toegang door middel van 

de verplichte openbaarmaking van 

bepaalde informatie over de uiteindelijk 

begunstigden van vennootschappen biedt 

aanvullende waarborgen aan derden die 

zaken met deze vennootschappen willen 

doen. Bepaalde lidstaten hebben stappen 

ondernomen of het voornemen kenbaar 

gemaakt om in registers van uiteindelijk 

begunstigen opgenomen informatie ter 

beschikking van het publiek te stellen. Dat 

niet alle lidstaten informatie publiekelijk 

beschikbaar zouden maken of dat er 
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verschillen zijn in de beschikbaar gemaakte 

informatie en de toegankelijkheid ervan, 

kan leiden tot verschillende niveaus van 

bescherming van derden in de Unie. In een 

goed functionerende interne markt is 

coördinatie vereist om verstoringen te 

vermijden. 

verschillen zijn in de beschikbaar gemaakte 

informatie en de toegankelijkheid ervan, 

kan leiden tot verschillende niveaus van 

bescherming van derden in de Unie. In een 

goed functionerende interne markt is een 

gecoördineerde aanpak vereist om dit 

soort verstoringen te vermijden en de 

transparantie te vergroten, hetgeen 

cruciaal is om het publieke vertrouwen in 

het financiële systeem te behouden. 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 35 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) evenredigheid te waarborgen mag 

de informatie over de uiteindelijk 

begunstigde van andere trusts dan die 

welke bestaan uit een eigendom dat door of 

namens een persoon wordt gehouden wiens 

zakelijke activiteit bestaat uit het beheer 

van trusts of dat beheer omvat, en die in 

het kader van die zakelijke activiteit met 

winstoogmerk optreedt als trustee van een 

trust, enkel beschikbaar zijn voor partijen 

met een legitiem belang. Het legitiem 

belang ten aanzien van het witwassen van 

geld, terrorismefinanciering, en de daarmee 

verband houdende basisdelicten moet 

worden gemotiveerd met gemakkelijk 

beschikbare middelen, zoals de statuten of 

missie van niet-gouvernementele 

organisaties, of door bewijs over te leggen 

in het verleden activiteiten te hebben 

verricht die relevant zijn voor de strijd 

tegen het witwassen van geld en 

terrorismefinanciering of daarmee verband 

houdende basisdelicten, of aan de hand van 

een bewezen staat van dienst wat betreft 

onderzoeken of acties op dat gebied. 

(35) Om legitimiteit en evenredigheid te 

waarborgen mag de informatie over de 

uiteindelijk begunstigde van andere trusts 

dan die welke bestaan uit een eigendom dat 

door of namens een persoon wordt 

gehouden wiens zakelijke activiteit bestaat 

uit het beheer van trusts of dat beheer 

omvat, en die in het kader van die zakelijke 

activiteit met winstoogmerk optreedt als 

trustee van een trust, enkel beschikbaar zijn 

voor partijen met een legitiem belang. Het 

legitiem belang ten aanzien van het 

witwassen van geld, 

terrorismefinanciering, en de daarmee 

verband houdende basisdelicten moet 

worden gemotiveerd met gemakkelijk 

beschikbare middelen, zoals de statuten of 

missie van niet-gouvernementele 

organisaties, of door bewijs over te leggen 

in het verleden activiteiten te hebben 

verricht die relevant zijn voor de strijd 

tegen het witwassen van geld en 

terrorismefinanciering of daarmee verband 

houdende basisdelicten, of aan de hand van 

een bewezen staat van dienst wat betreft 

onderzoeken of acties op dat gebied. Er 

kan sprake zijn van een legitiem belang 

als de uiteindelijke begunstigde of trustee 

een publieke functie bekleedt of dit de 
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laatste vijf jaar gedaan heeft. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 41 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (41 bis) De Europese Centrale 

Bank heeft op 12 oktober 2016 advies 

uitgebracht1 bis. 

 _________________ 

 1 bis Nog niet in het Publicatieblad 

verschenen. 

Motivering 

Het is op zijn plaats om naar het advies van de Europese Centrale Bank te verwijzen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) aanbieders die zich in de eerste 

plaats en professioneel bezighouden met 

diensten voor het wisselen van virtuele 

valuta en fiduciaire valuta; 

g) aanbieders die zich in de eerste 

plaats en professioneel bezighouden met 

diensten voor het wisselen van virtuele 

valuta en wettelijk vastgestelde valuta; 

 (Zie het advies van de Europese Centrale Bank van 12 oktober 2016 – CON/2016/49) 

Motivering 

Het is passender om naar "wettelijk vastgestelde valuta" te verwijzen. 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn (EU) 2015/849 
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Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) uitgevers, beheerders, 

intermediairs en distributeurs van virtuele 

valuta; 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – letter h ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h ter) beheerders en aanbieders van 

diensten voor online betalingssystemen. 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 3 – lid 1 – punt 4 – letter f 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a) In punt 4 wordt letter f) vervangen 

door: 

f) alle strafbare feiten, met inbegrip 

van fiscale misdrijven in verband met 

directe belastingen en indirecte 

belastingen, zoals omschreven in de 

wetgeving van de lidstaten, die strafbaar 

zijn gesteld met een maximale 

vrijheidsstraf of detentiemaatregel van 

meer dan een jaar of, voor lidstaten die in 

hun rechtsstelsel een strafminimum voor 

strafbare feiten kennen, alle strafbare 

feiten die strafbaar zijn gesteld met een 

minimale vrijheidsstraf of 

detentiemaatregel van meer dan zes 

maanden. 

“f) strafbare feiten die betrekking 

hebben op directe en indirecte belastingen 

zoals omschreven in de wetgeving van de 

lidstaten, onder inachtneming van artikel 

57 van deze richtlijn." 
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Amendement   24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 3 – lid 1– punt 6 – letter a – punt i – alinea 2 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, 

onder b), en artikel 30 van deze richtlijn 

wordt de in de tweede alinea bedoelde 

indicatie van eigendom of zeggenschap 

verlaagd tot 10 % wanneer de juridische 

entiteit een passieve niet-financiële 

entiteit is zoals gedefinieerd in Richtlijn 

2011/16/EU; 

Voor de toepassing van artikel 13, lid 1, 

onder b), en artikel 30 van deze richtlijn 

wordt de in de tweede alinea bedoelde 

indicatie van eigendom of zeggenschap 

verlaagd tot 10 %; 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 3 – lid 1 – punt 6 – letter a – punt ii 

 

Bestaande tekst Amendement 

 a bis) In punt 6, onder a), wordt punt ii) 

vervangen door: 

ii) de natuurlijke persoon of personen 

die beho(o)rt(en) tot het hoger 

leidinggevend personeel, indien na 

uitputting van alle mogelijke middelen en 

op voorwaarde dat er geen gronden voor 

verdenking bestaan, geen van de personen 

als bedoeld onder i) is achterhaald, of 

indien er enige twijfel bestaat of de 

achterhaalde persoon of personen de 

uiteindelijk begunstigde(n) is, 

respectievelijk zijn, de meldingsplichtige 

entiteiten documenteren welke acties er 

zijn ondernomen om de uiteindelijk 

begunstigden als bedoeld onder i) en 

onder dit punt, te identificeren. 

ii) indien de entiteit na uitputting van 

alle mogelijke middelen geen mededeling 

doet van de identiteit van een natuurlijk 

persoon die aan de criteria van punt i) 

voldoet, registreert de meldingsplichtige 

entiteit dat er geen uiteindelijk 

begunstigde bestaat en documenteert zij 

welke acties er zijn ondernomen om de 

uiteindelijk begunstigden als bedoeld 

onder i) te identificeren. Indien er twijfel 

bestaat of de geïdentificeerde persoon of 

personen de uiteindelijk begunstigde(n) is, 

respectievelijk zijn, wordt die twijfel 

opgetekend. Bovendien moeten 
meldingsplichtige entiteiten de identiteit 

vaststellen en verifiëren van de 

betreffende natuurlijke persoon die de 

positie van hoofdbestuurder bekleedt, die 
als "hoofdbestuurder" (en niet als 



 

AD\1114229NL.docx 21/45 PE594.003v02-00 

 NL 

"uiteindelijk begunstigde") wordt 

geïdentificeerd, en moeten zij de gegevens 

registreren van alle wettelijke eigenaren 

van de entiteit;" 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 3 – lid 1 – punt 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

18. "virtuele valuta": een digitale 

weergave van waarde die noch door een 

centrale bank, noch door een overheid 

wordt uitgegeven en evenmin aan een 

fiduciaire valuta is gekoppeld, maar die 

door natuurlijke of rechtspersonen als een 

betaalmiddel wordt aanvaard en kan 

worden overgedragen, opgeslagen of 

elektronisch verhandeld. 

18. "virtuele valuta": een digitale 

weergave van waarde die noch door een 

centrale bank, noch door een overheid 

wordt uitgegeven en evenmin aan een 

wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld, 

die niet de juridische status van valuta of 

geld heeft, maar die door natuurlijke of 

rechtspersonen als een ruilmiddel of voor 

andere doeleinden wordt aanvaard en kan 

worden overgedragen, opgeslagen of 

elektronisch verhandeld. Virtuele valuta 

kunnen niet anoniem zijn. 

(Zie het advies van de Europese Centrale Bank van 12 oktober 2016 – CON/2016/49) 

Motivering 

Het is van belang virtuele valuta beter te definiëren, conform het advies van de Europese 

Centrale Bank. 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) In artikel 7, lid 2, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "Indien een lidstaat de bevoegdheid die 

aan de in de eerste alinea bedoelde 
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autoriteit werd toegekend, verleent aan 

andere autoriteiten, met name op 

regionaal of lokaal niveau, wordt gezorgd 

voor efficiënte en effectieve coördinatie 

tussen alle betrokken autoriteiten. Indien 

meer dan een afdeling binnen een 

autoriteit waaraan de bevoegdheid is 

verleend, verantwoordelijk is voor de in de 

eerste alinea bedoelde taken, wordt 

gezorgd voor efficiënte en effectieve 

coördinatie en samenwerking tussen de 

verschillende afdelingen." 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 9 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) In artikel 9, lid 2, wordt het 

volgende punt ingevoegd: 

 "(c bis)  het bestaan van degelijke 

systemen om ervoor te zorgen dat 

informatie over de uiteindelijke 

begunstigden ongehinderd beschikbaar is 

voor de bevoegde autoriteiten van het 

derde land;" 

 

Amendement   29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 9 – lid 2 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) In artikel 9, lid 2, wordt het 

volgende punt ingevoegd: 

 "(c ter)  het bestaan van een 

passende sanctieregeling in geval van 

inbreuken op de wetgeving;" 
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Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 10 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (2 quinquies) Artikel 10, lid 1, wordt 

vervangen door: 

1. De lidstaten verbieden hun 

kredietinstellingen en financiële 

instellingen anonieme rekeningen of 

anonieme spaarboekjes bij te houden. De 

lidstaten verlangen in alle gevallen dat 

eigenaren en begunstigden van bestaande 

anonieme rekeningen of anonieme 

spaarboekjes, zo spoedig mogelijk en in 

ieder geval voordat dergelijke rekeningen 

of spaarboekjes op enigerlei wijze worden 

gebruikt, worden onderworpen aan 

cliëntenonderzoeksmaatregelen. 

“1. De lidstaten verbieden hun 

kredietinstellingen en financiële 

instellingen anonieme rekeningen, 

anonieme spaarboekjes of anonieme 

kluizen bij te houden. De lidstaten 

verlangen in alle gevallen dat eigenaren en 

begunstigden van bestaande anonieme 

rekeningen, anonieme spaarboekjes of 

anonieme kluizen zo spoedig mogelijk en 

in ieder geval voordat dergelijke 

rekeningen, spaarboekjes of kluizen op 

enigerlei wijze worden gebruikt, worden 

onderworpen aan 

cliëntenonderzoeksmaatregelen."  

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 12 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zien erop toe dat de 

kredietinstellingen en de financiële 

instellingen van de Unie die als 

accepteerder optreden enkel betalingen 

aanvaarden die zijn verricht met 

prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde 

landen waar zulke kaarten voldoen aan 

vereisten die gelijkwaardig zijn aan die 

welke zijn vastgesteld in artikel 13, lid 1, 

eerste alinea, onder a), b) en c), en in 

artikel 14, of die kunnen worden geacht te 

3. De lidstaten zien erop toe dat de 

kredietinstellingen en de financiële 

instellingen van de Unie die als 

accepteerder optreden enkel betalingen 

aanvaarden die zijn verricht met 

prepaidkaarten die zijn uitgegeven in derde 

landen waar zulke kaarten voldoen aan 

vereisten die gelijkwaardig zijn aan die 

welke zijn vastgesteld in artikel 13, lid 1, 

eerste alinea, onder a), b) en c), en in 

artikel 14, of die kunnen worden geacht te 
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voldoen aan de vereisten van de leden 1 en 

2 van dit artikel. 

voldoen aan de vereisten van de leden 1 en 

2 van dit artikel. De verzending of 

verscheping van prepaidkaarten buiten 

het rechtsgebied van de lidstaten moet 

onmiddellijk door de bevoegde personen 

worden gemeld en geregistreerd. 

 

Amendement   32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) aan artikel 13, lid 1, eerste alinea, 

wordt het volgende punt toegevoegd: 

 "a bis) de namen van cliënten en 

uiteindelijke begunstigden screenen op 

basis van de sanctielijst van de EU, de VN 

en andere relevante sanctielijsten;" 

 

Amendement   33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 13 bis 

 De Commissie zet uiterlijk in januari 2018 

een publiek toegankelijk platform op dat 

de lijsten van de VN, de EU, de lidstaten 

en andere relevante lijsten met aan 

sancties onderhevige personen, 

groeperingen en entiteiten aan elkaar 

koppelt." 
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Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 14 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten verlangen dat 

meldingsplichtige entiteiten 

cliëntenonderzoeksmaatregelen niet alleen 

toepassen op alle nieuwe cliënten, maar te 

gepasten tijde ook op bestaande cliënten 

naargelang van de risicogevoeligheid van 

deze cliënten, of wanneer de relevante 

omstandigheden van een cliënt veranderen, 

of wanneer de meldingsplichtige entiteit 

verplicht is in de loop van het betrokken 

kalenderjaar contact op te nemen met de 

cliënt voor het evalueren van informatie 

met betrekking tot de uiteindelijk 

begunstigde(n), met name uit hoofde van 

Richtlijn 2011/16/EU. 

5. De lidstaten verlangen dat 

meldingsplichtige entiteiten 

cliëntenonderzoeksmaatregelen niet alleen 

toepassen op alle nieuwe cliënten, maar te 

gepasten tijde ook op bestaande cliënten 

naargelang van de risicogevoeligheid van 

deze cliënten, of wanneer de relevante 

omstandigheden van een cliënt veranderen, 

of wanneer de meldingsplichtige entiteit 

verplicht is in de loop van het betrokken 

kalenderjaar zo spoedig mogelijk contact 

op te nemen met de cliënt voor het 

evalueren van informatie met betrekking 

tot de uiteindelijk begunstigde(n), met 

name uit hoofde van Richtlijn 2011/16/EU. 

De lidstaten vereisen dat 

meldingsplichtige entiteiten uiterlijk [een 

jaar na de datum van inwerkingtreding 

van deze richtlijn] contact opnemen met 

de klant om alle informatie over de 

uiteindelijke begunstigde(n) opnieuw te 

bekijken. 

 

Amendement   35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de in de artikelen 19 tot en met 24 

bedoelde gevallen alsook in andere 

gevallen van hoger risico die door de 

lidstaten of de meldingsplichtige entiteiten 

worden vastgesteld, vereisen de lidstaten 

dat de meldingsplichtige entiteiten 

verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen 

In de in de artikelen 19 tot en met 24 

bedoelde gevallen alsook in andere 

gevallen van risico die door de lidstaten of 

de meldingsplichtige entiteiten worden 

vastgesteld, vereisen de lidstaten dat de 

meldingsplichtige entiteiten verscherpte 

cliëntenonderzoeksmaatregelen toepassen 
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toepassen om die risico's op passende wijze 

te beheren en te beperken. 

om die risico's op passende wijze te 

beheren en te beperken.". 

Motivering 

Niet enkel in gevallen van hoger risico maar in alle gevallen van vastgesteld risico moeten de 

lidstaten eisen dat de meldingsplichtige entiteiten verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen 

toepassen om die risico's op passende wijze te beheren en te beperken. 

 

Amendement   36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 18 bis – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) aanvullende informatie over de 

cliënt inwinnen; 

a) aanvullende informatie over de 

cliënt en de uiteindelijk begunstigde 

inwinnen; 

 

Amendement   37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 18 bis – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) informatie over de bron van de 

geldmiddelen of de bron van het vermogen 

van de cliënt inwinnen; 

c) informatie over de bron van de 

geldmiddelen of de bron van het vermogen 

van de cliënt en de uiteindelijk 

begunstigde inwinnen; 

 

Amendement   38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 26 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (7 bis) Artikel 26, lid 2, wordt vervangen 
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door: 

2. De lidstaten verbieden de 

meldingsplichtige entiteiten een beroep te 

doen op derden die gevestigd zijn in derde 

landen met een hoog risico. De lidstaten 

kunnen vrijstelling van dat verbod 

verlenen aan de bijkantoren en 

meerderheidsdochters van 

meldingsplichtige entiteiten die in de Unie 

gevestigd zijn, indien die bijkantoren en 

meerderheidsdochters volledig voldoen 

aan de op groepsniveau geldende 

gedragslijnen en procedures 

overeenkomstig artikel 45. 

“2. De lidstaten verbieden de 

meldingsplichtige entiteiten een beroep te 

doen op derden die gevestigd zijn in derde 

landen met een hoog risico."  

 

Amendement   39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 30 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) aan lid 1 wordt de volgende alinea 

toegevoegd: 

 "De lidstaten zien erop toe dat eigenaars 

van aandelen, stemrechten of 

eigendomsbelangen in vennootschappen 

en andere juridische entiteiten, inclusief 

door aandelen aan toonder, of via 

zeggenschap met andere middelen, aan 

die entiteiten bekendmaken of zij het 

belang in eigen naam en voor eigen 

rekening houden, dan wel namens een 

ander. De lidstaten zien erop toe dat de 

natuurlijke perso(o)n(en) die de positie 

van hoofdbestuurder(s) in 

vennootschappen en andere juridische 

entiteiten bekleedt (bekleden), aan die 

entiteiten bekendmaken of hij (of zij) die 

positie in eigen naam of namens een 

ander bekleedt (bekleden)." 

 

Amendement   40 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "5 bis.  De in het in lid 3 van dit artikel 

bedoelde register bijgehouden informatie 

over andere vennootschappen en 

juridische entiteiten dan die welke worden 

bedoeld in artikel 1 bis, onder a), van 

Richtlijn 2009/101/EG, is openbaar 

toegankelijk. 

 De openbaar toegankelijke informatie 

omvat ten minste de naam, de 

geboortedatum, de nationaliteit, de 

woonstaat, de contactgegevens (zonder 

vermelding van een thuisadres) en de 

aard en de omvang van het gehouden 

financieel belang van de uiteindelijk 

gerechtigde als gedefinieerd in artikel 3, 

punt 6. 

 Voor de toepassing van dit lid wordt 

toegang tot de informatie over de 

uiteindelijk begunstigde verleend 

overeenkomstig de regels inzake 

gegevensbescherming en de normen 

inzake open gegevens, en na online 

registratie. De lidstaten kunnen een 

vergoeding vragen om de 

administratiekosten te dekken." 

 

Amendement   41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 30 – lid 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het in lid 3 bedoelde centraal register 

zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteiten 

en de FIE's tijdig en onbeperkt toegang 

hebben tot alle in het centraal register 

6. Het in lid 3 bedoelde centraal register 

zorgt ervoor, met het oog op het 

verzekeren van efficiëntie, dat de 

bevoegde autoriteiten en de FIE's tijdig en 
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bijgehouden informatie zonder dat de 

betrokken entiteit daarvan weet heeft. Het 

centraal register verleent de 

meldingsplichtige entiteiten eveneens tijdig 

toegang tot die informatie wanneer deze 

cliëntenonderzoeksmaatregelen nemen 

overeenkomstig hoofdstuk II. 

onbeperkt toegang hebben tot alle in het 

centraal register bijgehouden informatie 

zonder dat de betrokken entiteit daarvan 

weet heeft. Het centraal register verleent de 

meldingsplichtige entiteiten eveneens tijdig 

en onbeperkt toegang tot die informatie 

wanneer deze 

cliëntenonderzoeksmaatregelen nemen 

overeenkomstig hoofdstuk II. 

Motivering 

Het verzekeren van tijdige en onbeperkte toegang voor de bevoegde autoriteiten en FIE's tot 

alle in het centraal register bijgehouden informatie, zonder dat daarbij de betreffende entiteit 

gewaarschuwd wordt, waarborgt de efficiëntie van het centraal register waar in dit 

wijzigingsvoorstel naar wordt verwezen. 

 

Amendement   42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 30 – lid 6 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bevoegde autoriteiten die toegang 

krijgen tot het in lid 3 bedoelde centraal 

register zijn de publieke autoriteiten 

waaraan taken zijn toegewezen op het 

gebied van de bestrijding van het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering, met inbegrip van 

belastingautoriteiten en autoriteiten die de 

opdracht hebben het witwassen van geld, 

daarmee verband houdende basisdelicten 

en terrorismefinanciering te onderzoeken 

of te vervolgen en criminele activa op te 

sporen, in beslag te nemen, te bevriezen en 

te confisqueren." 

De bevoegde autoriteiten die toegang 

krijgen tot het in lid 3 bedoelde centraal 

register zijn de publieke autoriteiten 

waaraan taken zijn toegewezen op het 

gebied van de bestrijding van het 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering, met inbegrip van 

belastingautoriteiten, toezichthoudende 

autoriteiten en autoriteiten die de opdracht 

hebben het witwassen van geld, daarmee 

verband houdende basisdelicten en 

terrorismefinanciering te onderzoeken of te 

vervolgen en criminele activa op te sporen, 

in beslag te nemen, te bevriezen en te 

confisqueren. 

Motivering 

Een degelijk financieel systeem dat beschikt over voldoende middelen voor toezicht en 

analyse en dat abnormale transactiepatronen kan detecteren, kan helpen om: 

- meer bewustzijn te creëren over het bewustzijn over terroristische en criminele banden en 
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netwerken, alsook gevaren die in dit verband ontstaan; 

- effectieve preventiemaatregelen van alle relevante autoriteiten te verzekeren (ook 

toezichthoudende autoriteiten). 

Toezichthoudende autoriteiten moeten derhalve in de lijst worden opgenomen. 

 

Amendement   43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 30 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) Aan lid 8 wordt de volgende alinea 

toegevoegd: 

 "Voordat zij een nieuwe cliëntrelatie met 

een vennootschapsrechtelijke of andere 

juridische entiteit aangaan waarvan 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigden moet worden geregistreerd, 

verzamelen de meldingsplichtige entiteiten 

bewijs van die registratie." 

 

Amendement   44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter c 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 30 – lid 9 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In uitzonderlijke, in nationaal recht vast 

te stellen omstandigheden kunnen de 

lidstaten, indien de in lid 5, onder b), 

bedoelde toegang voor de uiteindelijk 

begunstigde blootstelling aan een risico 

op fraude, ontvoering, chantage, geweld 

of intimidatie inhoudt of indien de 

uiteindelijk begunstigde minderjarig of 

anderszins handelingsonbekwaam is, per 

geval voorzien in een uitzondering op die 

toegang voor alle of een gedeelte van de 

informatie over de uiteindelijk 

Schrappen 
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begunstigde. 

 

Amendement   45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter c 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 30 – lid 10 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten werken onderling en met de 

Commissie samen met het oog op het 

verwezenlijken van de verschillende 

soorten toegang overeenkomstig lid 5. 

De lidstaten werken onderling en met de 

Commissie samen met het oog op het 

verwezenlijken van de verschillende 

soorten toegang overeenkomstig lid 5, met 

inachtneming van de meest recente 

toepasselijke internationale normen. 

Motivering 

Er is een geharmoniseerde aanpak op EU-niveau nodig om te verzekeren dat de 

internationale beloften volledig nageleefd worden. 

De implementatie van de meest recente internationale normen wijst uit dat het belangrijk is 

de informatie die beschikbaar is voor FIE's uit te breiden en de toegang tot deze informatie te 

verbeteren. 

 

Amendement   46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat het 

onderhavige artikel van toepassing is op 

trusts en andere soorten juridische 

constructies met een soortgelijke structuur 

of functie als trusts, zoals onder meer 

fiducie, Treuhand of fideicomiso. 

De lidstaten zorgen ervoor dat het 

onderhavige artikel van toepassing is op 

trusts en andere soorten juridische 

instrumenten of juridische constructies 

met een soortgelijke structuur of functie als 

trusts, zoals onder meer fiducie, Treuhand, 

waqf of fideicomiso, en alle bestaande of 

toekomstige qua structuur of functie 

soortgelijke juridische constructies. 
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Amendement   47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke lidstaat verlangt dat trustees van een 

express trust die in die lidstaat wordt 

beheerd, toereikende, accurate en actuele 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigden van de trust inwinnen en 

bijhouden. Die informatie omvat de 

identiteit van: 

Elke lidstaat verlangt dat trustees van een 

express trust die in die lidstaat wordt 

opgericht, beheerd of geëxploiteerd 

overeenkomstig de wetgeving van die 

lidstaat of een derde land, toereikende, 

accurate en actuele informatie over de 

uiteindelijk begunstigden van de trust 

inwinnen en bijhouden. Die informatie 

omvat de identiteit van: 

 

Amendement   48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 3 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3 bis.  De in lid 1 bedoelde informatie 

wordt bijgehouden in een centraal register 

dat is opgezet door de lidstaat waar de trust 

wordt beheerd; 

3 bis.  De in lid 1 bedoelde informatie 

wordt bijgehouden in een centraal register 

dat is opgezet door de lidstaat waar de trust 

wordt opgericht, beheerd of geëxploiteerd; 

 

Amendement   49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter c 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bevoegde autoriteiten die toegang 

krijgen tot het in lid 3 bis bedoelde centraal 

register zijn de publieke autoriteiten 

waaraan taken zijn toegewezen op het 

gebied van de bestrijding van het 

De bevoegde autoriteiten die toegang 

krijgen tot het in lid 3 bis bedoelde centraal 

register zijn de publieke autoriteiten 

waaraan taken zijn toegewezen op het 

gebied van de bestrijding van het 
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witwassen van geld en 

terrorismefinanciering, met inbegrip van 

belastingautoriteiten en autoriteiten die de 

opdracht hebben het witwassen van geld, 

daarmee verband houdende basisdelicten 

en terrorismefinanciering te onderzoeken 

of te vervolgen en criminele activa op te 

sporen, in beslag te nemen, te bevriezen en 

te confisqueren. 

witwassen van geld en 

terrorismefinanciering, met inbegrip van 

belastingautoriteiten, toezichthoudende 

autoriteiten en autoriteiten die de opdracht 

hebben het witwassen van geld, daarmee 

verband houdende basisdelicten en 

terrorismefinanciering te onderzoeken of te 

vervolgen en criminele activa op te sporen, 

in beslag te nemen, te bevriezen en te 

confisqueren. 

Motivering 

Toezichthoudende autoriteiten behoren tot de autoriteiten met een essentiële functie. 

 

Amendement   50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 4 bis – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in het in lid 3 bis van dit artikel 

bedoelde register bijgehouden informatie 

over andere trusts dan die welke worden 

bedoeld in artikel 7 ter, onder b), van 

Richtlijn 2009/101/EG is toegankelijk voor 

elke persoon of organisatie die een 

legitiem belang kan aantonen. alle 

personen of organisaties die een legitiem 

belang kunnen aantonen. 

De in het in lid 3 bis van dit artikel 

bedoelde register bijgehouden informatie 

over andere trusts dan die welke worden 

bedoeld in artikel 1 bis, onder b), van 

Richtlijn 2009/101/EG is publiekelijk 

toegankelijk. 

 

Amendement   51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 4 bis – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De informatie die toegankelijk is voor 

personen en organisaties die een legitiem 

belang kunnen aantonen, bestaat uit de 

naam, de geboortemaand en het 

De openbaar toegankelijke informatie 

omvat ten minste de naam, de 

geboortedatum, de nationaliteit, de 

woonstaat, de contactgegevens (zonder 
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geboortejaar, de nationaliteit en de 

woonstaat van de uiteindelijk begunstigde 

zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 6, 

onder b). 

vermelding van een thuisadres) en de 

aard en de omvang van het gehouden 

financieel belang van de uiteindelijk 

gerechtigde als gedefinieerd in artikel 3, 

punt 6. 

 

Amendement   52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 4 bis – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor de toepassing van dit lid wordt 

toegang tot de informatie over de 

uiteindelijk begunstigde verleend 

overeenkomstig de regels inzake 

gegevensbescherming en de normen 

inzake open gegevens, zoals vastgelegd in 

artikel 2, punt 7), van Richtlijn 

2003/98/EG van het Europees Parlement 

en de Raad1 bis, en na online registratie. 

 ________________ 

 1 bis Richtlijn 2003/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 

november 2003 inzake het hergebruik van 

overheidsinformatie (PB L 345 van 

31.12.2003, blz. 90). 

 

Amendement   53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 4 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4 ter. Bij het aangaan van een nieuwe 

cliëntrelatie met een trust of een andere 

juridische constructie waarvan 

overeenkomstig lid 3 bis informatie over 

de uiteindelijk begunstigden moet worden 

geregistreerd, verzamelen de 

4 ter. Bij het aangaan van een nieuwe 

cliëntrelatie met een trust of een juridisch 

instrument of juridische constructie in een 

andere vorm, waarvan overeenkomstig lid 

3 bis informatie over de uiteindelijk 

begunstigden moet worden geregistreerd, 
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meldingsplichtige entiteiten bewijs van 

registratie, waar van toepassing. 

verzamelen de meldingsplichtige entiteiten 

bewijs van registratie, waar van toepassing. 

Motivering 

Naast juridische constructies kunnen ook juridische instrumenten bestaan, zoals hierboven 

aangegeven. Juridische instrumenten verschillen van juridische instrumenten en dienen 

bijgevolg apart genoemd te worden. Om te verzekeren dat deze richtlijn toegepast kan worden 

op alle juridische constructies die functies hebben die met trusts vergelijkbaar zijn, moet de 

verwoording "juridische instrumenten" toegevoegd worden. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter e 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 31 – lid 7 bis – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7 bis. In uitzonderlijke, in nationaal recht 

vastgestelde omstandigheden kunnen de 

lidstaten, indien de in de leden 4 en 4 bis 

bedoelde toegang voor de uiteindelijk 

begunstigde blootstelling aan een risico op 

fraude, ontvoering, chantage, geweld of 

intimidatie inhoudt of indien de uiteindelijk 

begunstigde minderjarig of anderszins 

handelingsonbekwaam is, per geval 

voorzien in een uitzondering op die 

toegang voor alle of een gedeelte van de 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigde. 

7 bis. In uitzonderlijke, in nationaal recht 

vastgestelde omstandigheden kunnen de 

lidstaten, indien de in de leden 4 en 4 bis 

bedoelde toegang voor de uiteindelijk 

begunstigde blootstelling aan een risico op 

fraude, ontvoering, chantage, geweld of 

intimidatie inhoudt of indien de uiteindelijk 

begunstigde minderjarig of anderszins 

handelingsonbekwaam is, per geval 

voorzien in een uitzondering op die 

toegang voor alle of een gedeelte van de 

informatie over de uiteindelijk 

begunstigde. De uitzonderingen worden 

regelmatig opnieuw beoordeeld teneinde 

misbruik te voorkomen. Wanneer een 

uitzondering wordt toegestaan, wordt dit 

duidelijk aangegeven in het register en 

schriftelijk gemotiveerd. 

 

Amendement   55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – vierde zin 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij is in staat informatie van 

meldingsplichtige entiteiten te verkrijgen 

en te gebruiken. 

Zij is in staat aanvullende informatie van 

meldingsplichtige entiteiten op te vragen, 

te verkrijgen en te gebruiken.  

 

Amendement   56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 32 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten voorzien in 

automatische gecentraliseerde 

mechanismen, zoals centrale registers of 

centrale elektronische systemen voor 

gegevensontsluiting, die de tijdige 

identificatie mogelijk maken van 

natuurlijke of rechtspersonen die houder 

zijn van of zeggenschap hebben over 

betaalrekeningen zoals gedefinieerd in 

Richtlijn 2007/64/EG en bankrekeningen 

die worden aangehouden door een 

kredietinstelling op hun grondgebied. De 

lidstaten stellen de Commissie in kennis 

van de kenmerken van die nationale 

mechanismen. 

1. De lidstaten voorzien in 

automatische gecentraliseerde 

mechanismen, zoals centrale registers of 

centrale elektronische systemen voor 

gegevensontsluiting, die de tijdige 

identificatie mogelijk maken van 

natuurlijke of rechtspersonen die houder 

zijn van of zeggenschap hebben over 

betaalrekeningen zoals gedefinieerd in 

Richtlijn 2007/64/EG, bankrekeningen en 

kluizen die worden aangehouden door een 

kredietinstelling op hun grondgebied. De 

lidstaten stellen de Commissie in kennis 

van de kenmerken van die nationale 

mechanismen. 

 

Amendement   57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 32 bis – lid 3 – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - betreffende de kluizen: de naam 

van de huurder en de looptijd van de 

huur. 

 

Amendement   58 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 32 bis – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3a. De lidstaten mogen uitzonderingen 

introduceren op de in de leden 1 tot en 

met 3 bedoelde verplichtingen met 

betrekking tot slapende bankrekeningen. 

 In deze paragraaf wordt onder "slapende 

bankrekening" verstaan een 

bankrekening met een tegoed van niet 

meer dan 5 000 EUR, waarvan en 

waarheen in de afgelopen 36 maanden 

geen betalingen zijn uitgevoerd, met 

uitzondering van rentebetalingen en 

andere normale servicekosten die in 

rekening worden gebracht door de 

dienstverlener. 

 

Amendement   59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 32 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis. Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 32 ter 

 1.  De lidstaten voorzien in 

automatische gecentraliseerde 

mechanismen, zoals centrale registers of 

centrale elektronische systemen voor 

gegevensontsluiting, die de tijdige 

identificatie mogelijk maken van 

natuurlijke of rechtspersonen die 

eigenaar zijn van of zeggenschap hebben 

over grond en gebouwen op hun 

grondgebied. De lidstaten stellen de 

Commissie in kennis van de kenmerken 

van die nationale mechanismen. 
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 2.  De lidstaten waarborgen dat de in 

de in lid 1 bedoelde gecentraliseerde 

mechanismen bijgehouden informatie op 

nationaal niveau rechtstreeks toegankelijk 

is voor de FIE's en de bevoegde 

autoriteiten. De lidstaten waarborgen dat 

een FIE in staat is de in de in lid 1 

bedoelde gecentraliseerde mechanismen 

bijgehouden informatie tijdig aan andere 

FIE's te verstrekken overeenkomstig 

artikel 53. 

 3.  De volgende informatie is 

toegankelijk en doorzoekbaar via de in lid 

1 bedoelde gecentraliseerde 

mechanismen: 

 –  betreffende de eigenaar van het 

onroerend goed en iedere persoon die zegt 

namens de eigenaar te handelen: de 

naam, aangevuld met de andere 

identificatiegegevens die vereist zijn 

krachtens de nationale bepalingen tot 

omzetting van artikel 13, lid 1, onder a), 

of een uniek identificatienummer; 

 –  betreffende de uiteindelijk 

begunstigde van het onroerend goed: de 

naam, aangevuld met de andere 

identificatiegegevens die vereist zijn 

krachtens de nationale bepalingen tot 

omzetting van artikel 13, lid 1, onder b), 

of een uniek identificatienummer; 

 -  betreffende het onroerend goed: 

datum en reden van de 

eigendomsverwerving, hypotheek en 

andere rechten dan eigendom; 

 -  betreffende de grond: plaats, 

perceelnummer, grondcategorie (huidige 

staat van de grond), oppervlakte van het 

perceel (grondoppervlakte); 

 -  betreffende het gebouw: plaats, 

perceelnummer, nummer van gebouw, 

type, structuur, vloeroppervlakte. 

 4.  De lidstaten werken onderling en 

met de Commissie samen om uiterlijk op 1 

januari 2018 een Europees 

onroerendgoedregister overeenkomstig lid 

1 op te zetten, dat voortbouwt op de 
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Europese Dienst voor kadastrale 

informatie (EULIS)." 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 47 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten waarborgen dat 

aanbieders van diensten voor het wisselen 

van virtuele valuta en fiduciaire valuta, 

aanbieders van bewaarportemonnees, 

wisselkantoren en kantoren voor het 

omwisselen van cheques, en aanbieders 

van trustdiensten of vennootschappelijke 

diensten over een vergunning beschikken 

of geregistreerd zijn, en dat aanbieders van 

kansspeldiensten worden gereguleerd." 

1. De lidstaten waarborgen dat 

aanbieders van diensten voor het wisselen 

van virtuele valuta en wettelijk vastgestelde 

valuta, aanbieders van 

bewaarportemonnees, wisselkantoren en 

kantoren voor het omwisselen van cheques, 

uitgevers, beheerders, indermediairs en 

distributeurs van virtuele valuta, 

beheerders en aanbieders van systemen 

voor online betalingen, en aanbieders van 

trustdiensten of vennootschappelijke 

diensten over een vergunning beschikken 

of geregistreerd zijn, en dat aanbieders van 

kansspeldiensten worden gereguleerd, 

inclusief door de tenuitvoerlegging van 

maatregelen om te voorkomen dat het 

financiële stelsel voor het witwassen van 

geld of terrorismefinanciering wordt 

gebruikt. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 50 bis – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitwisseling van informatie of bijstand 

tussen bevoegde autoriteiten wordt door de 

lidstaten niet verboden of aan onredelijke 

of uitermate restrictieve voorwaarden 

onderworpen. Met name zorgen de 

lidstaten ervoor dat bevoegde autoriteiten 

De lidstaten dragen zorg voor de 

uitwisseling van informatie en bijstand 

tussen bevoegde autoriteiten zonder deze 

aan onredelijke of uitermate restrictieve 

voorwaarden te onderwerpen. Met name 

zorgen de lidstaten ervoor dat bevoegde 
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een verzoek om bijstand niet weigeren op 

grond van het feit dat: 

autoriteiten een verzoek om bijstand niet 

weigeren op grond van het feit dat: 

 

Amendement   62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 51 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 18 bis. Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 51 bis 

 Uiterlijk juni 2017 presenteert de 

Commissie een wetgevingsvoorstel voor 

het oprichten van een Europese FIE die 

coördinerend zal optreden en de FIE's 

van de lidstaten zal assisteren en 

ondersteunen. Deze Europese FIE biedt 

de nationale FIE's ondersteuning op het 

gebied van het onderhouden en 

ontwikkelen van de technische 

infrastructuur om uitwisseling van 

informatie te waarborgen, assisteert ze bij 

de gezamenlijk analyse van 

grensoverschrijdende zaken en maakt 

haar eigen strategische analyse, en 

coördineert het werk van de FIE's van de 

lidstaten bij grensoverschrijdende zaken. 

Te dien einde wisselen de nationale FIE's 

automatisch informatie uit met deze 

Europese FIE bij het onderzoeken van 

een witwaszaak. Dit wetgevingsvoorstel 

houdt rekening met de bevoegdheden van 

de FIE's van de lidstaten die door de 

Commissie in kaart worden gebracht en 

met de belemmeringen voor 

samenwerking, om een uitgebalanceerd 

samenwerkingssysteem op maat te 

ontwerpen." 

 

Amendement   63 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 ter (nieuw) 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 51 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 18 ter. Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 51 ter 

 1. De lidstaten zorgen dat hun FIE 

kan samenwerken en relevante informatie 

kan uitwisselen met hun buitenlandse 

tegenhangers. 

 2.  De lidstaten verzekeren dat de 

FIE's van de EU in staat zijn inlichtingen 

in te winnen namens hun buitenlandse 

tegenhangers in gevallen waarin dit 

relevant kan zijn voor een analyse van 

financiële transacties. Inlichtingen 

omvatten ten minste: 

 -  zoeken in de eigen databases, die 

informatie met betrekking tot verdachte 

transacties zouden omvatten; 

 -  zoeken in andere databases 

waartoe zij direct of indirect toegang 

heeft, waaronder databases van 

rechtshandhavingsinstanties, openbare 

databases, administratieve databases en 

commercieel beschikbare databases. 

 Voor zover dit toegestaan is, nemen FIE's 

ook contact op met andere bevoegde 

autoriteiten en financiële instellingen om 

relevante informatie te verkrijgen." 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 

Richtlijn (EU) 2015/849 

Artikel 55 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

voorafgaande toestemming van de 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

voorafgaande toestemming van de 
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aangezochte FIE voor het meedelen van de 

informatie aan bevoegde autoriteiten 

onverwijld wordt gegeven en zo ruim 

mogelijk is, ongeacht het type verband 

houdende basisdelicten. De aangezochte 

FIE mag haar toestemming voor die 

mededeling niet weigeren, tenzij die 

mededeling buiten het toepassingsgebied 

van haar AML/CTF-bepalingen zou vallen, 

een strafonderzoek zou kunnen schaden, 

duidelijk onevenredig zou zijn met de 

legitieme belangen van een natuurlijke of 

rechtspersoon of van de lidstaat van de 

aangezochte FIE, of anderszins niet in 

overeenstemming zou zijn met de 

fundamentele beginselen van het nationale 

recht van die lidstaat. Een weigering deze 

instemming te verlenen wordt naar behoren 

uitgelegd. 

aangezochte FIE voor het meedelen van de 

informatie aan bevoegde autoriteiten 

onverwijld wordt gegeven en zo ruim 

mogelijk is, ongeacht het type verband 

houdende basisdelicten. De aangezochte 

FIE mag haar toestemming voor die 

mededeling niet weigeren, tenzij die 

mededeling buiten het toepassingsgebied 

van haar AML/CTF-bepalingen zou vallen, 

een strafonderzoek zou kunnen schaden, 

duidelijk onevenredig zou zijn met de 

legitieme belangen van een natuurlijke of 

rechtspersoon of van de lidstaat van de 

aangezochte FIE, of anderszins niet in 

overeenstemming zou zijn met de 

fundamentele beginselen van het nationale 

recht van die lidstaat. Een weigering deze 

instemming te verlenen wordt naar behoren 

uitgelegd. De grondrechten van alle 

partijen, inclusief het recht op 

gegevensbescherming, worden altijd ten 

volle in acht genomen. 

 

Amendement   65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2009/101/EG 

Artikel 7 ter – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

lid 1 van dit artikel bedoelde informatie 

over de uiteindelijk begunstigden ook 

publiekelijk beschikbaar wordt gemaakt 

via het in artikel 4 bis, lid 2, bedoelde 

systeem van gekoppelde registers. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

lid 1 van dit artikel bedoelde informatie 

over de uiteindelijk begunstigden ook 

publiekelijk beschikbaar wordt gemaakt 

via het in artikel 4 bis, lid 2, bedoelde 

systeem van gekoppelde registers, 

overeenkomstig de regels inzake 

gegevensbescherming en de normen 

inzake open gegevens, zoals bepaald in 

artikel 2, lid 7, van Richtlijn 2003/98/EG, 

en na online registratie. 
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Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 2009/101/EG 

Artikel 7 ter – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten kunnen voorzien in een 

uitzondering op de verplichte 

openbaarmaking voor alle of een gedeelte 

van de informatie over de uiteindelijk 

begunstigden, die kan worden toegepast in 

uitzonderlijke, in nationaal recht 

vastgestelde omstandigheden, namelijk 

namelijk indien de toegang tot de in lid 1 

bedoelde informatie voor de uiteindelijk 

begunstigde blootstelling aan een risico op 

fraude, ontvoering, chantage, geweld of 

intimidatie inhoudt of indien de uiteindelijk 

begunstigde minderjarig of anderszins 

handelingsonbekwaam is. 

4. De lidstaten kunnen voorzien in een 

uitzondering op de verplichte 

openbaarmaking voor alle of een gedeelte 

van de informatie over de uiteindelijk 

begunstigden, die kan worden toegepast in 

uitzonderlijke, in nationaal recht 

vastgestelde omstandigheden, namelijk 

namelijk indien de toegang tot de in lid 1 

bedoelde informatie voor de uiteindelijk 

begunstigde blootstelling aan een risico op 

fraude, ontvoering, chantage, geweld of 

intimidatie inhoudt of indien de uiteindelijk 

begunstigde minderjarig of anderszins 

handelingsonbekwaam is. De 

uitzonderingen worden regelmatig 

opnieuw beoordeeld teneinde misbruik te 

voorkomen. Wanneer een uitzondering 

wordt toegestaan, wordt dit duidelijk 

aangegeven in het register en schriftelijk 

gemotiveerd. 
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