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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000063/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Monika Hohlmeier, Markus Ferber, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie
Olivier Chastel (Renew), Alin Mituța (Renew), Daniel Freund (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE)

Betreft: Meer inspanningen ter bestrijding van witwassen

Uit Speciaal verslag nr. 13/2021 van de Europese Rekenkamer is duidelijk gebleken dat er sprake is 
van institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau waar het gaat om acties om 
witwassen te voorkomen en op te treden wanneer risico’s worden vastgesteld. 

1. Kan de Commissie naast het wetgevingspakket voor de herziening van de EU-architectuur ter 
bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) dat zij op 20 juli heeft 
voorgesteld, informatie verstrekken over de maatregelen die zij wil nemen om de in het speciaal 
verslag van de Rekenkamer vastgestelde tekortkomingen aan te pakken? Wat zou het concrete 
tijdschema voor de nieuwe maatregelen zijn? Hoe zorgt de Commissie ervoor dat de lidstaten in 
de tussentijd de reeds omgezette maatregelen daadwerkelijk uitvoeren en dat de nationale 
autoriteiten doeltreffend uitgerust en bemenst zijn? Hoe zorgt de Commissie voor voldoende 
personeel en middelen voor de antiwitwasautoriteit? Waarom is de oprichting daarvan pas voor 
2023 gepland?

2. Hoe zal de coördinatie en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie (EOM), Europol 
en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) worden georganiseerd in het kader van 
het mandaat van de antiwitwasautoriteit? Hoe denkt de Commissie de capaciteit van Europol 
aanzienlijk te versterken?

3. Hoe zal de Commissie zorgen voor een effectievere tenuitvoerlegging van de huidige EU-
wetgeving om de vastgestelde problemen op te lossen? Wanneer is de Commissie van plan 
inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten die de derde, vierde of vijfde antiwitwasrichtlijn niet 
doeltreffend hebben omgezet?

4. Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat wordt voorkomen dat het analytisch onderzoek in 
het kader van de voor de Raad van Europa uitgevoerde studie ter beoordeling van de effectieve 
tenuitvoerlegging van de antiwitwaswetgeving in de lidstaten in handen komt van 
meldingsplichtige entiteiten en toezichthoudende autoriteiten? Zal de Commissie ervoor zorgen 
dat bij de voorbereiding van de studie de standpunten van rechtshandhavingsinstanties, 
academici, journalisten en ngo’s ter plaatse worden gehoord?

5. Zal de Commissie van haar invloed op de Europese Bankautoriteit (EBA) gebruikmaken om 
ervoor te zorgen dat de EBA haar bevoegdheden systematisch gebruikt om inbreuken op het 
Unierecht op het gebied van AML/CFT aan te pakken?
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