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BEKNOPTE MOTIVERING 

I. Inleiding 

De recente terroristische aanslagen maken duidelijk dat er stappen moeten worden 

ondernomen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Er kan een cruciale bijdrage 

worden geleverd aan de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad door de toegang tot 

financieringsbronnen af te snijden. De Europese Unie beschikt reeds over instrumenten om 

deze financiering te bestrijden, met inbegrip van bestaande strafwetgeving, samenwerking 

tussen rechtshandhavingsinstanties en procedures om relevante informatie uit te wisselen, 

alsmede wetgeving ter voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld, die 

voortdurend wordt aangescherpt. Dit voorstel voor een richtlijn heeft als doel het witwassen 

van geld door middel van het strafrecht te bestrijden. De voorgestelde richtlijn bereikt dit doel 

door uitvoering te geven aan de internationale verplichtingen op dit gebied uit hoofde van het 

Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en 

de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme van 2005 

(CETS, nr. 198, hierna "het Verdrag van Warschau" genoemd), en aan de relevante 

aanbevelingen van de Financiële-actiegroep (hierna "FATF" genoemd).  

II. Standpunt van de rapporteur 

Hoewel het voorstel van de Commissie in het algemeen getuigt van evenwicht, moet een 

aantal gebieden toch nader onder de loep worden genomen. Een van die gebieden heeft 

betrekking op transparantie, openheid en privacykwesties. Een tweede richt zich op het 

passend omgaan met het toezicht op financiële instellingen. Daarnaast moet ook de 

eerbiediging van de grondrechten door de richtlijn worden gewaarborgd. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde 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) Het witwassen van geld en de 

daarmee verband houdende financiering 

van terrorisme en georganiseerde misdaad 

blijven aanzienlijke problemen op het 

niveau van de Unie, waardoor afbreuk 

wordt gedaan aan de integriteit, de 

(1) Het witwassen van geld en de 

daarmee verband houdende financiering 

van terrorisme en georganiseerde misdaad 

blijven aanzienlijke problemen op het 

niveau van de Unie, waardoor afbreuk 

wordt gedaan aan de integriteit, de 
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stabiliteit en de reputatie van de financiële 

sector en de interne veiligheid, en de 

interne markt van de Unie worden 

bedreigd. Om deze problemen aan te 

pakken en tevens de toepassing van 

Richtlijn 2015/849/EU1 kracht bij te zetten, 

beoogt deze richtlijn het witwassen van 

geld aan te pakken door middel van het 

strafrecht, zodat een betere 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

de bevoegde autoriteiten mogelijk wordt. 

stabiliteit en de reputatie van de financiële 

sector en de interne veiligheid, en de 

interne markt van de Unie worden 

bedreigd. Om deze problemen aan te 

pakken en tevens de toepassing van 

Richtlijn 2015/849/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1 kracht bij te zetten, 

beoogt deze richtlijn het witwassen van 

geld aan te pakken door middel van het 

strafrecht, zodat een betere 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 

de bevoegde autoriteiten en met de 

bevoegde agentschappen van de Unie 
mogelijk wordt, de uitwisseling van 

informatie te verbeteren en degenen die 

aanzetten tot terrorisme te identificeren. 

_________________ _________________ 

1Richtlijn (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). 

1Richtlijn (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) Maatregelen die uitsluitend op 

nationaal niveau of zelfs op het niveau van 

de Unie worden getroffen zonder 

internationale coördinatie en 

samenwerking, zouden een zeer beperkte 

uitwerking hebben. De door de Unie inzake 

de bestrijding van witwassen vastgestelde 

maatregelen dienen derhalve verenigbaar te 

zijn met en minstens even streng te zijn als 

andere in internationale gremia 

(2) Maatregelen die uitsluitend op 

nationaal niveau of zelfs op het niveau van 

de Unie worden getroffen zonder 

internationale coördinatie en 

samenwerking, zouden een zeer beperkte 

uitwerking hebben. Het huidige 

wetgevingskader van de Unie is noch 

volledig, noch voldoende coherent om 

volledig doeltreffend te zijn. De lidstaten 

hebben witwassen van geld weliswaar 
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ondernomen acties. strafbaar gesteld, maar er zijn 

aanzienlijke onderlinge verschillen wat 

betreft de definitie van witwassen, de 

vraag welke de basisdelicten zijn en de 

zwaarte van de straffen. De verschillen 

tussen de nationale rechtskaders kunnen 

worden misbruikt door criminelen en 

terroristen, die ervoor kunnen kiezen hun 

financiële transacties uit te voeren op de 

plaats waar zij de maatregelen ter 

bestrijding van witwassen het zwakst 

achten. De door de Unie inzake de 

bestrijding van witwassen vastgestelde 

maatregelen dienen derhalve verenigbaar te 

zijn met en minstens even streng te zijn als 

andere in internationale gremia 

ondernomen acties. Dit zou het 

rechtskader van de Unie aanscherpen, 

waardoor het mogelijk zou worden om 

doeltreffender op te treden tegen 

financiering van terrorisme en de 

dreiging van terreurorganisaties te 

verminderen door het hun moeilijker te 

maken hun activiteiten te financieren. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Bij het optreden van de Unie moet 

in het bijzonder rekening worden gehouden 

met de aanbevelingen van de Financiële-

actiegroep (Financial Action Task Force 

(FATF)) en met de instrumenten van 

andere internationale organen voor de 

bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering. De relevante 

rechtshandelingen van de Unie moeten in 

voorkomend geval verder in 

overeenstemming worden gebracht met de 

internationale normen voor de bestrijding 

van het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme en proliferatie, 

die in februari 2012 zijn aangenomen door 

de FATF (de “herziene FATF-

(3) Bij het optreden van de Unie moet 

in het bijzonder rekening worden gehouden 

met de aanbevelingen van de Financiële-

actiegroep (Financial Action Task Force - 

FATF) en met de instrumenten van andere 

internationale organisaties en organen 

voor de bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering. De relevante 

rechtshandelingen van de Unie moeten in 

voorkomend geval verder in 

overeenstemming worden gebracht met de 

internationale normen voor de bestrijding 

van het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme en proliferatie, 

die in februari 2012 zijn aangenomen door 

de FATF (de “herziene FATF-
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aanbevelingen”). Als ondertekenaar van 

het Verdrag van de Raad van Europa 

inzake het witwassen, de opsporing, de 

inbeslagneming en de confiscatie van 

opbrengsten van misdrijven en de 

financiering van terrorisme (CETS nr. 198) 

dient de Unie de voorschriften van dat 

verdrag in haar rechtsorde om te zetten. 

aanbevelingen”). Als ondertekenaar van 

het Verdrag van de Raad van Europa 

inzake het witwassen, de opsporing, de 

inbeslagneming en de confiscatie van 

opbrengsten van misdrijven en de 

financiering van terrorisme (CETS nr. 198) 

dient de Unie de voorschriften van dat 

verdrag in haar rechtsorde om te zetten. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Deze richtlijn mag niet worden 

toegepast op het witwassen van 

voorwerpen die zijn verkregen door 

delicten die de financiële belangen van de 

Unie schaden, waarvoor de specifieke 

bepalingen van Richtlijn 2017/XX/EU3 

gelden. Overeenkomstig artikel 325, lid 2, 

VWEU, moeten de lidstaten ter bestrijding 

van fraude waardoor de financiële 

belangen van de Unie worden geschaad, 

dezelfde maatregelen nemen als die welke 

zij treffen ter bestrijding van fraude 

waardoor hun eigen financiële belangen 

worden geschaad. 

(7) Deze richtlijn mag niet worden 

toegepast op het witwassen van 

voorwerpen die zijn verkregen door 

delicten die de financiële belangen van de 

Unie schaden, waarvoor de specifieke 

bepalingen van Richtlijn 2017/XX/EU3 

gelden. De lidstaten moeten echter de 

mogelijkheid behouden om deze richtlijn 

en Richtlijn 2017/XX/EU om te zetten 

door een alomvattend kader op nationaal 

niveau vast te stellen. Overeenkomstig 

artikel 325, lid 2, VWEU, moeten de 

lidstaten ter bestrijding van fraude 

waardoor de financiële belangen van de 

Unie worden geschaad, dezelfde 

maatregelen nemen als die welke zij treffen 

ter bestrijding van fraude waardoor hun 

eigen financiële belangen worden 

geschaad. 

_________________ _________________ 

3Richtlijn 2017/XX/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van x x 2017 

betreffende de strafrechtelijke bestrijding 

van fraude die de financiële belangen van 

de Unie schaadt (PB L x van xx.xx.2017, 

blz. x). 

3Richtlijn 2017/XX/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van x x 2017 

betreffende de strafrechtelijke bestrijding 

van fraude die de financiële belangen van 

de Unie schaadt (PB L x van xx.xx.2017, 

blz. x). 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Wanneer witwasactiviteiten niet 

slechts neerkomen op enkel bezit of 

gebruik, maar ook de overdracht of het 

verhelen en verhullen van voorwerpen 

betreffen via het financiële stelsel en 

resulteren in verdere schade dan die welke 

reeds door het basisdelict is veroorzaakt, 

zoals schade aan de integriteit van het 

financiële stelsel, moet die activiteit 

afzonderlijk worden bestraft. De lidstaten 

moeten er dus voor zorgen dat dergelijke 

gedragingen ook strafbaar zijn wanneer 

zij worden verricht door de pleger van de 

criminele activiteit waarmee het voorwerp 

is verkregen (zogenoemde "self-

laundering"). 

(8) De lidstaten moeten er aldus voor 

zorgen dat bepaalde soorten 

witwasactiviteiten ook strafbaar zijn 

wanneer zij worden verricht door de 

pleger van de criminele activiteit waarmee 

het voorwerp is verkregen ("self-

laundering"). Wanneer witwasactiviteiten 

in dergelijke gevallen niet slechts 

neerkomen op enkel bezit of gebruik, maar 

ook de overdracht, de omzetting, het 

verhelen of het verhullen van voorwerpen 

betreffen via het financiële stelsel en 

resulteren in verdere schade dan die welke 

reeds door het basisdelict is veroorzaakt, 

zoals schade aan de integriteit van het 

financiële stelsel, bijvoorbeeld door de 

opbrengsten van criminele activiteiten in 

omloop te brengen en daarbij de illegale 

herkomst ervan te verhullen, moeten die 

activiteiten eveneens strafbaar zijn. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Wil de strafbaarstelling van 

witwassen een doeltreffend middel ter 

bestrijding van de georganiseerde misdaad 

zijn, dan zou het niet nodig moeten zijn om 

de bijzonderheden vast te stellen van het 

delict waarmee het voorwerp is verkregen 

en mag het dus zeker niet vereist zijn dat er 

sprake is van een eerdere of gelijktijdige 

veroordeling voor dat delict. Vervolging 

wegens witwassen mag ook niet worden 

belemmerd door het enkele feit dat het 

basisdelict is begaan in een andere lidstaat 

of een derde land, mits het in die lidstaat of 

dat derde land een strafbaar feit is. De 

lidstaten mogen als voorwaarde stellen dat 

het basisdelict in hun eigen nationale recht 

(9) Wil de strafbaarstelling van 

witwassen een doeltreffend middel ter 

bestrijding van de georganiseerde misdaad 

zijn, dan zou het niet nodig moeten zijn om 

de bijzonderheden vast te stellen van het 

delict waarmee het voorwerp is verkregen 

en mag het dus zeker niet vereist zijn dat er 

sprake is van een eerdere of gelijktijdige 

veroordeling voor dat delict. Vervolging 

wegens witwassen mag ook niet worden 

belemmerd door het enkele feit dat het 

basisdelict is begaan in een andere lidstaat 

of een derde land, mits het in die lidstaat of 

dat derde land een strafbaar feit is. De 

lidstaten mogen als voorwaarde stellen dat 

het basisdelict in hun eigen nationale recht 
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een delict zou zijn geweest wanneer het 

daar was gepleegd. 

een delict zou zijn geweest wanneer het 

daar was gepleegd. Dit moet niet worden 

geïnterpreteerd als een beperking van het 

recht op een eerlijk proces. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het is in het belang van de 

gerechtigheid dat personen die 

beschuldigd worden van een delict 

krachtens deze richtlijn de mogelijkheid 

hebben hun zaak te bepleiten en de tegen 

hen ingediende aanklachten aan te 

vechten, en dat zij toegang hebben tot de 

stukken en het bewijs dat tegen hen 

bestaat. Aangezien zaken in verband met 

terrorisme en terrorismefinanciering van 

ernstige aard zijn, is het van overwegend 

belang dat de betrokkenen in kennis 

worden gesteld van de essentie van de 

tegen hen aangespannen zaak wanneer de 

mogelijkheid bestaat dat de lidstaat 

dwangmaatregelen zal treffen, zodat zij 

hun advocaten of de speciale advocaat 

doeltreffend kunnen instrueren. Deze 

richtlijn moet ook in overeenstemming 

zijn met het beginsel van wapengelijkheid 

tussen de partijen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Teneinde het witwassen van geld in 

de hele Unie tegen te gaan, moeten de 

lidstaten minimumstraffen vastleggen qua 

soort en qua hoogte voor het plegen van de 

in deze richtlijn omschreven delicten. Voor 

het geval het delict is gepleegd in het kader 

(11) Teneinde het witwassen van geld in 

de hele Unie tegen te gaan, moeten de 

lidstaten minimumstraffen vastleggen qua 

soort en qua hoogte voor het plegen van de 

in deze richtlijn omschreven delicten. Voor 

het geval het delict is gepleegd in het kader 
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van een criminele organisatie in de zin van 

Kaderbesluit 2008/841/JBZ4 of wanneer de 

dader zijn beroep heeft misbruikt om het 

witwassen mogelijk te maken, moeten de 

lidstaten voorzien in verzwarende 

omstandigheden overeenkomstig de 

toepasselijke regels van hun eigen 

rechtsstelsel. 

van een criminele organisatie in de zin van 

Kaderbesluit 2008/841/JBZ4, wanneer de 

dader zijn beroep heeft misbruikt om het 

witwassen mogelijk te maken of wanneer 

de dader een politiek prominente persoon 

is, moeten de lidstaten voorzien in 

verzwarende omstandigheden 

overeenkomstig de toepasselijke regels van 

hun eigen rechtsstelsel. 

_________________ _________________ 

4Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad 

van 24 oktober 2008 ter bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 

11.11.2008, blz. 42). 

4Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad 

van 24 oktober 2008 ter bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 

11.11.2008, blz. 42). 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De lidstaten moeten erop 

toezien dat rechters en rechtbanken bij 

het vaststellen van sancties tegen 

delinquenten rekening kunnen houden 

met verzwarende omstandigheden als 

gedefinieerd in deze richtlijn, hoewel 

verzwaring van de straf niet verplicht is. 

Het is aan de rechters en de rechtbanken 

om in het licht van alle feiten te beslissen 

of zij rekening zullen houden met 

verzwarende omstandigheden. De 

lidstaten hoeven geen verzwarende 

omstandigheden aan te voeren in gevallen 

waarin de sancties voor de delicten als 

omschreven in Kaderrichtlijn 

2008/841/JBZ afzonderlijk worden 

vastgesteld krachtens het nationale recht 

en in zwaardere straffen kunnen 

resulteren. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Gelet op de mobiliteit van de 

plegers en de opbrengsten van criminele 

activiteiten, alsook op de complexe 

grensoverschrijdende onderzoeken die 

nodig zijn ter bestrijding van het witwassen 

van geld, moeten alle lidstaten hun 

rechtsmacht zodanig vaststellen dat de 

bevoegde autoriteiten dergelijke 

activiteiten kunnen onderzoeken en 

vervolgen. De lidstaten moeten daarbij 

ervoor zorgen dat hun rechtsmacht zich 

uitstrekt tot situaties waarin een delict is 

gepleegd met behulp van informatie- en 

communicatietechnologie vanaf hun 

grondgebied, ongeacht of die technologie 

zich op hun grondgebied bevindt. 

(12) Gelet op de mobiliteit van de 

plegers en de opbrengsten van criminele 

activiteiten, alsook op de complexe 

grensoverschrijdende onderzoeken die 

nodig zijn ter bestrijding van het witwassen 

van geld, moeten alle lidstaten hun 

rechtsmacht zodanig vaststellen dat de 

bevoegde autoriteiten dergelijke 

activiteiten kunnen onderzoeken en 

vervolgen. De lidstaten moeten daarbij 

ervoor zorgen dat hun rechtsmacht zich 

uitstrekt tot situaties waarin een delict is 

gepleegd met behulp van informatie- en 

communicatietechnologie vanaf hun 

grondgebied, ongeacht of die technologie 

zich op hun grondgebied bevindt. 

Krachtens het rechtsmachtconcept van 

het internationaal mensenrechtenrecht 

zijn staten die partij zijn bij 

mensenrechtenverdragen verplicht de 

rechten van personen die onder hun 

rechtsmacht vallen te waarborgen, ook als 

die personen zich buiten hun grondgebied 

bevinden. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Om witwasdelicten met 

succes te kunnen onderzoeken en 

vervolgen, moeten degenen die belast zijn 

met het onderzoek naar of de vervolging 

van zulke delicten, toegang krijgen tot 

doeltreffende onderzoeksmiddelen, zoals 

die welke worden gebruikt bij de 

bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit of andere ernstige 

misdrijven. Bij het gebruik van die 

middelen overeenkomstig het nationale 

recht dient rekening te worden gehouden 

met het evenredigheidsbeginsel en met de 
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aard en de ernst van het delict waarnaar 

het onderzoek wordt gevoerd, en dient 

eveneens het recht op bescherming van 

persoonsgegevens te worden nageleefd. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) De bevoegde autoriteiten 

die toezicht houden op financiële en 

kredietinstellingen ten behoeve van de 

naleving van deze richtlijn, moeten met 

elkaar kunnen samenwerken en 

vertrouwelijke informatie kunnen 

uitwisselen, ongeacht hun respectieve 

aard of status. Hiertoe moeten deze 

bevoegde autoriteiten beschikken over een 

passende rechtsgrondslag voor de 

uitwisseling van vertrouwelijke informatie 

en zoveel mogelijk met elkaar 

samenwerken, overeenkomstig de 

toepasselijke internationale normen op dit 

gebied. Belastinggegevens met betrekking 

tot eindbegunstigdenregisters moeten als 

basis dienen voor de automatische 

uitwisseling van informatie tussen 

belastingautoriteiten en andere relevante 

regelgevings- en 

rechtshandhavingsautoriteiten. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 quater) Bij de bestrijding van 

witwassen door middel van het strafrecht 

dient een hoog niveau van 

rechtszekerheid betreffende de 
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eerbiediging van de grondrechten, en met 

name de rechten van de beklaagde, 

worden gewaarborgd. In dat opzicht 

dienen alle door de lidstaten genomen 

maatregelen evenredig en evenwichtig te 

zijn. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 quinquies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 quinquies) Het beroepsgeheim, het 

recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer en het recht op een eerlijk 

proces mogen niet worden ondermijnd of 

geschonden doordat op grond van een 

verdenking gegevens of informatie 

worden verzameld en doorgegeven over 

gangbare transacties binnen de privésfeer 

van personen. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze richtlijn stelt 

minimumvoorschriften vast voor de 

definitie van delicten en sancties op het 

gebied van het witwassen van geld. 

1. Deze richtlijn stelt 

minimumvoorschriften vast voor de 

definitie van delicten en sancties op het 

gebied van het witwassen van geld 

teneinde het bestaande recht te 

actualiseren en gesignaleerde 

tekortkomingen weg te werken. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze richtlijn is volledig in 

overeenstemming met het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie en 

het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) illegale handel in gestolen goederen 

en andere goederen; 

g) illegale handel in gestolen goederen 

en andere goederen, zoals smokkel van 

ruwe olie, wapens, drugs, tabak en 

tabaksproducten, kostbare metalen en 

mineralen, culturele kunstvoorwerpen en 

andere objecten van archeologisch, 

historisch, cultureel en religieus belang of 

van grote wetenschappelijke waarde, 

evenals ivoor en wilde dieren en planten; 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de verwerving, het bezit of het 

gebruik van voorwerpen, wetende, op het 

tijdstip van ontvangst, dat deze voorwerpen 

zijn verworven uit een criminele activiteit 

of uit deelneming aan een dergelijke 

activiteit. 

c) de verwerving, het bezit, het beheer 

of het gebruik van voorwerpen, wetende, 

op het tijdstip van ontvangst, dat deze 

voorwerpen zijn verworven uit een 

criminele activiteit of uit deelneming aan 

een dergelijke activiteit. 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Van strafbaarheid van een feit als 

bedoeld in lid 1 kan sprake zijn ongeacht: 

2. Voor de toepassing van lid 1, ziet 

elke lidstaat erop toe dat: 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter a) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een voorafgaande of gelijktijdige 

veroordeling voor de criminele activiteit 

waarmee het voorwerp is verkregen; 

a) het niet noodzakelijk is dat de 

vaststelling van een voorafgaande of 

gelijktijdige veroordeling voor de 

criminele activiteit waarmee het voorwerp 

is verkregen een voorwaarde is voor de 

berechting van plegers van de in lid 1 

omschreven delicten; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de identiteit van degene die de 

criminele activiteit verrichte waarmee het 

voorwerp is verkregen of andere 

omstandigheden betreffende die criminele 

activiteit; 

b) het niet noodzakelijk is de identiteit 

vast te stellen van degene die de criminele 

activiteit verrichte waarmee het voorwerp 

is verkregen of andere omstandigheden 

betreffende die criminele activiteit; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de vraag of de criminele activiteit 

waarmee het voorwerp is verkregen, werd 

verricht op het grondgebied van een andere 

lidstaat of op dat van een derde land, 

wanneer de betrokken gedraging een delict 

c) het niet noodzakelijk is vast te 

stellen of de criminele activiteit waarmee 

het voorwerp is verkregen, werd verricht 

op het grondgebied van een andere lidstaat 

of op dat van een derde land, wanneer de 
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is krachtens het nationale recht van de 

lidstaat of het derde land waar de 

gedraging heeft plaatsgevonden en een 

delict zou zijn geweest krachtens het 

nationale recht van de lidstaat die dit 

artikel uitvoert of toepast wanneer de 

gedraging daar had plaatsgevonden; 

betrokken gedraging een delict is krachtens 

het nationale recht van de lidstaat of het 

derde land waar de gedraging heeft 

plaatsgevonden en een delict zou zijn 

geweest krachtens het nationale recht van 

de lidstaat die dit artikel uitvoert of toepast 

wanneer de gedraging daar had 

plaatsgevonden; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Medeweten, oogmerk of opzet, 

vereist als bestanddeel van een in lid 1 

omschreven delict, kunnen worden 

afgeleid uit objectieve feitelijke 

omstandigheden. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat uitlokking 

van, medeplichtigheid aan en poging tot 

het plegen van een delict als bedoeld in 

artikel 3, strafbaar zijn. 

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat uitlokking van, 

medeplichtigheid aan, advies met het oog 

op, samenzwering tot of poging tot het 

plegen van een delict als bedoeld in artikel 

3, strafbaar zijn. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 

gedragingen als bedoeld in de artikelen 3 

en 4, strafrechtelijk kunnen worden bestraft 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

gedragingen als bedoeld in de artikelen 3 

en 4, strafrechtelijk kunnen worden bestraft 
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met doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende straffen. 

met doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende straffen, met volledige 

eerbiediging van de grondrechten. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in 

artikel 3 bedoelde delicten kunnen worden 

bestraft met een maximale gevangenisstraf 

van ten minste vier jaar, althans in ernstige 

gevallen. 

2. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de in 

artikel 3 bedoelde delicten kunnen worden 

bestraft met een maximale gevangenisstraf 

van ten minste vier jaar, althans in ernstige 

gevallen, naar gelang van de ernst van het 

delict. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 

maximale gevangenisstraf in geval van 

verzwarende omstandigheden 

dienovereenkomstig wordt aangepast. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 1 — letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de dader een politiek prominente 

persoon is in de zin van artikel 3, punt 9, 

van Richtlijn 2015/849/EU; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 6 – lid 1 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) het geld of het voorwerp wordt 

gebruikt om rechtstreeks andere criminele 

activiteiten, zoals terrorisme, te 

financieren of te steunen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat een 

rechtspersoon die volgens artikel 6, lid 1, 

aansprakelijk is gesteld voor delicten, kan 

worden gestraft met doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende straffen, 

waaronder al dan niet strafrechtelijke 

geldboeten en eventuele andere straffen, 

zoals: 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat een 

rechtspersoon die volgens artikel 7, lid 1, 

aansprakelijk is gesteld voor delicten, kan 

worden gestraft met doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende straffen, 

waaronder al dan niet strafrechtelijke 

geldboeten en eventuele andere straffen, 

zoals: 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) het uitsluiten van die 

rechtspersoon van door de overheid 

verleende voordelen of steun; 

1)  de uitsluiting van door de overheid 

verleende voordelen of steun; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) het tijdelijk of permanent verbod op 

het uitoefenen door die rechtspersoon van 

2) een tijdelijk of permanent verbod 

op het uitoefenen van commerciële 
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commerciële activiteiten; activiteiten; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) een rechterlijk bevel tot 

ontbinding; 

4) een rechterlijk bevel tot liquidatie; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Elke lidstaat probeert samen te 

werken met de andere lidstaten die 

betroffen zijn door hetzelfde delict, met 

inachtneming van het beginsel van goede 

justitiële samenwerking in burgerlijk en 

handelszaken. 

 

 



 

AD\1133772NL.docx 19/20 PE604.691v02-00 

 NL 

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Witwasbestrijding via het strafrecht 

Document- en procedurenummers COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD) 

Commissie ten principale 

       Datum bekendmaking 

LIBE 

13.2.2017 
   

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

JURI 

13.2.2017 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Kostas Chrysogonos 

31.1.2017 

Behandeling in de commissie 29.5.2017    

Datum goedkeuring 7.9.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

20 

1 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles 

Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel 

Voss, Tadeusz Zwiefka 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, 

Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Gabriel Mato, Andrey Novakov 

 



 

PE604.691v02-00 20/20 AD\1133772NL.docx 

NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

20 + 

ALDE 

EFDD 

ENF 

GUE/NGL 

PPE 

 

S&D 

 

VERTS/ALE 

 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto 

Joëlle Bergeron 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

Kostas Chrysogonos 

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de 

Grandes Pascual 

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken 

Max Andersson, Julia Reda 

 

 

1 - 

ECR Angel Dzhambazki 

 

0 0 

  

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 

 


