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Agenda
-> écht nieuwe stappen zetten

• Wie is wie in de zaal? 

• Het huis van regelgeving ….maar welke pilaar?

• Wwft en AVG: dataminimalisatie voorbeeld FIU-melding

• Privacy in a digital age – de mensenrechten-pilaar

• Wwft, DNB en AP: informatieverzoeken-puzzels

• Witwasverplichtingen in krant en bij Rekenkamer

• Europees wenkend (en nieuw) perspectief: de 4 gouden tips

: 4 gouden tips



Wie is wie ?

• Wie is, hier aanwezig, actief in een rol als:

• Money Laundering Reporting Officer (FIU-meldingen)?

• Data Protection Officer die gaat over AVG-compliance?

• Compliance Officer die contact DNB-Wwft zaken doet?

• Wie in de zaal vervult 2 van de drie rollen ? Wie alle 3?

• Wie werkt bij een grote instelling (>250 personen)?

• Wie opent zelf de mailbox in het portaal van de FIU?



You’ve got FIU-mail (14-2-2022) 

?



A - Ik help mee en verstrek de informatie

B - Ik overleg met jurist/DPO: mag/moet dit?

C - Ik overleg met branche-collega’s wat zij doen

D - Ik doe niets: geen juridische titel is geen datalevering

Een legitieme instantie vraagt informatie 
(zonder juridische titel). Wat doet u ?



You’ve got FIU-mail (7-4-2022) 



Huis van regelgeving .... 

Norm

Partij

Gevolg
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Huis van regelgeving… 



Casus: dataminimalisatie FIU bij artikel 16 
meldingen

• Identiteit cliënt en 
belanghebbenden 

• Aard nummer ID-bewijs 
alle betrokkenen

• Aard, tijdstip plaats 
transactie

• Omvang, herkomst 
bestemming van geld-
waarde, aard van de zaken

• Meldreden 

?



Casus: dataminimalistie FIU bij artikel 16 
meldingen; navraag verzoek sector

• Blokkadeverzoek en opvraag nadere informatie van financiële instelling

?
• Is iedere instelling zich bewust van spanning tussen de (nu) juridisch 

uitputtende titel in artikel 16 en de gevraagde informatie door FIU (vb BSN)?



Privacy in a digital age !

VN resolutie met opdracht aan overheden: 

Forceer bedrijven niet tot massa-surveillance !

https://digitallibrary.un.org/record/3837297?ln=en


Europese Hof annuleert de Data 
Retentie Richtlijn  (2014 en 2016)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf


Proefschrift C. Kaiser
(2018)

Wetenschappelijk onderzoek: Ook de AMLD richtlijn kan, net als data-retentie 
richtlijn, door CJEU worden geannuleerd op vergelijkbare gronden

https://research.rug.nl/files/65647303/Complete_thesis.pdf


Advies AP over AMLD5
(2019)

De AMLD-richtlijn kan inbreuk op grondrechten zijn door de onevenredigheid…

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_vierde_antiwitwasrichtlijn.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_vierde_antiwitwasrichtlijn.pdf


Nationaal Actieplan 
Mensenrechten (2020)

Integraal Afwegingskader Beleid en Regelgeving is actiepunt uit Nationaal Actieplan 
Mensenrechten: bevat uitleg grondrechtentoets

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/12/12/nationaal-actieplan-mensenrechten-2020/1.+Nationaal+Actieplan+Mensenrechten+2020+op+Hoofdlijnen.pdf
https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-beste-instrument/62-rechtmatigheid/621-aansluiting-op-grondwet-en-hoger-recht
https://www.kcbr.nl/sites/default/files/2022-05/iak_checklist_grondrechten.pdf


SyRi rechtszaak
(2020)

Er was wel een geldige wet, maar geen rechtmatige handelwijze want te weinig is de 
proportionaliteit, noodzakelijkheid en doelbinding gerespecteerd, vereist onder de 
Europe Grondrechten van de Mens

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/SyRI-legislation-in-breach-of-European-Convention-on-Human-Rights.aspx


Belastingdienst discrimineert en houdt 
zwarte lijsten bij (2021-2022)



Europese Hof zet streep door 
sleepnet-regels Internet  (2020)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200123en.pdf


European Data Protection
Board  (2021-2022)

Huidige AMLD pakket is nog teveel inbreuk op mensenrechten en vergt verbetering en 
grotere betrokkenheid EDPB en meer borging rechten consumenten

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-letters-european-institutions-protection-personal-data_en


Coincenter rechtszaak ivm
toevoegen betaaldata (2022)

Rechtszaak toepassing Travel Rule op crypto in VS afgelopen weekend opgestart 

https://www.coincenter.org/app/uploads/2022/06/1-Complaint.pdf


'Een beetje integer, dat kan niet.’



Verenigde Naties - Principles on 
Business and Human Rights (2011)

Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
“Protect, Respect and Remedy” Framework -> (morele) opdracht rond mensenrechten

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf


A - Mensenrechten voor Ondernemers 

B - Monitoren van Opdrachten

C - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

D - Mooie Verslagen Opmaken

Wij doen aan MVO, maar waar staat MVO 
ook alweer voor ?

Stukje spanning, hoe ga je daarmee om? 



Rechtszaak Bitonic – DNB 
(2021)

Een toezichthouder-eis zonder voldoende wettelijke basis / proportionaliteit leidt tot 
onrechtmatige verwerking persoonsgegevens en spoedeisend belang

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:2968


Spanning rond de Wwft en AVG
/ DNB en AP (2021)

Evaluatie DNB toont spanning tussen toezicht DNB en toezicht AP 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e0c50546-fa33-455a-9a08-bb0e77dfe9a5/1/pdf/bijlage-2-eindrapport-evaluatie-dnb-2016-2020.pdf


Wat speelde in cryptoland qua
uitvraag data (2021)

• Enkele spelers ontvingen nadere 
informatieverzoeken DNB

• Maanden transactiedata inclusief 
kenmerk of bij FIU gemeld is

• Lastige puzzel want nieuwe 
persoonsverwerking maken voor 
DNB, met politiegegevens FIU?

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e0c50546-fa33-455a-9a08-bb0e77dfe9a5/1/pdf/bijlage-2-eindrapport-evaluatie-dnb-2016-2020.pdf


Persoonverwerking FIU-meldingen  
ten behoeve van DNB-vraag (2021)

Spoed-reactie AP - zomer 2021; antwoord bevatte verwijzing naar overweging 31 AVG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_vierde_antiwitwasrichtlijn.pdf


Hoe staan we ervoor nu?
(2022)
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Algemene Rekenkamer: tijd 
voor een volgende stap (2022)

• Conclusie: noodzaak nieuwe 
aanpak is volkomen correct

• Rekenkamer liet de 
rechtmatigheidsvraag buiten 
beschouwing – gemiste kans !

• Nieuwe stappen mogelijk-> vier 
gouden tips -> in termen van 
rollen, actoren en werkwijze

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2022/06/08/bestrijden-witwassen-deel-3-stand-van-zaken-2021#:~:text=Download%20%27Bestrijden%20witwassen,08%2D06%2D2022


Gouden tip 1: wat doen we met 
het concept poortwachter ??



Gouden tip 1: wat doen we met 
het concept poortwachter ??

Het bestrijden van 
financiële criminaliteit 

doen we via politie, 
OM onder het  

strafrecht !

?

“Grootschalige datasnuffelarij in betaalopdrachten van 
onschuldige klanten is niet normaal. En dat moet het ook niet 
gevonden worden. 

Het frame van de poortwachter is dan wel handig gekozen voor 
de politieke discussie, maar we moeten het herkennen als een 
frame waarin grondrechtenschendingen en onbevoegde 
opsporing door medeburgers, en waarin kliklijnen, als normaal 
worden gevonden.”

LinkedIn-post

https://threadreaderapp.com/thread/1429694900279316480.html


Gouden tip 2: maak de AR en 
AP vaste partner ! (2022)

• Samenwerking met iedereen in tal 
van rollen, veel grondrechten in 
het geding

• Selectie FIU database op ‘thema’ 
met behulp van AI en handmatig

• Waarom staan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en Algemene 
Rekenkamer hier niet als partner ?

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2022/06/08/bestrijden-witwassen-deel-3-stand-van-zaken-2021#:~:text=Download%20%27Bestrijden%20witwassen,08%2D06%2D2022


We implementeren EU richtlijn ruimhartig 
door ongebruikelijk te melden i.p.v. verdacht

Bron: WOB-informatie, intern document FIU, gepubliceerd op 11-9-2020

https://open.overheid.nl/repository/ronl-2bb32235-4eae-48b7-8ef0-66670ae6814b/1/pdf/Documenten%20Besluit%20op%20Wob-verzoek%20inzake%20FIU.pdf


Respect voor FIU: Herculeswerk 

Hercules in the Augean stable (1842, Honoré Daumier)

Honoré Daumier - Online Collection of Brooklyn Museum; Photo: Brooklyn Museum, 2004, 

39.543.jpg

Met cryptobedrijven 
en hun objectieve 
meldingen erbij gaan 
de cijfers straks door 
het dak

FIU zit zelf klem in de 
keten tussen 
ongebruikelijk en 
verdacht 

https://en.wikipedia.org/wiki/Augean_stable
https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Honor%C3%A9_Daumier
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/49849/Les__%C3%89curies_dAugias
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Museum
https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/documenten/5169-fiu_jaaroverzicht_2020nl_web_v3.pdf


Respect voor FIU: Herculeswerk 

Hercules in the Augean stable (1842, Honoré Daumier)

Honoré Daumier - Online Collection of Brooklyn Museum; Photo: Brooklyn Museum, 2004, 

39.543.jpg

• Subjectieve melding: als er witwas of tf in het spel lijkt te zijn

• Objectieve meldingen voor financiële instellingen

• Indien bedragsgrens groter dan: 

• 10K, wissel/cash/cheque/prepaid, 

• 2K geldtransfer, 15K creditcard

• Objectieve meldingen voor beroepsgroepen:

• Als bedrag groter dan 10K, betaald met cheques/prepaid, 

• schepen/kunst/etc>20K, cash, casino>10K, pandhuis: >20K

• Sinds 2020: wissel/bewaartransacties crypto>15K

https://en.wikipedia.org/wiki/Augean_stable
https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Honor%C3%A9_Daumier
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/49849/Les__%C3%89curies_dAugias
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Museum
https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/documenten/5169-fiu_jaaroverzicht_2020nl_web_v3.pdf


Gouden tip 3: Nú stoppen met onrechtmatige & 
datavervuilende melding objectieve indicatoren

• Principieel: gebruik objectieve indicatoren volgt niet uit de richtlijn

• Objectieve indicator is niet nodig om aan de EU meldplicht te voldoen

• Het is een sleepnet op bedragsniveau

• Europese Hof van Justitie – sprak zich uit (zie 2020)

• Praktisch: 91% hits komt uit subjectieve meldingen

• Ermee stoppen kan snel (net als hoog-landen risico)

• Mooi stukje dataminimalisatie – ontlast iedereen 



Uit de WOB-stukken FIU: we houden ons 
nu niet lettelijk aan art. 33 van de AMLD

Bron: WOB-

informatie, 

gepubliceerd op 

11-9-2020

https://open.overheid.nl/repository/ronl-2bb32235-4eae-48b7-8ef0-66670ae6814b/1/pdf/Documenten%20Besluit%20op%20Wob-verzoek%20inzake%20FIU.pdf


Gouden tip 4: meld voortaan alleen nog maar 
verdachte transacties !

• Strikt genomen meldt er nu niemand in NL verdachte transacties

• We doen het allemaal (overheid/bedrijven) collectief fout nu !

• De aanstaande EU-regulation heeft straks directe werking

• Vanaf inwerkingtreding: alleen nog verdacht melden

• Verdacht betekent ook: alle informatie kan in keten gedeeld

• Waarom gaan we overmorgen niet over op melding verdacht?

• We ontlasten FIU van het Herculeswerk in de Augiusstal

Hercules in the Augean stable (1842, Honoré Daumier)

Honoré Daumier - Online Collection of Brooklyn Museum; Photo: Brooklyn Museum, 2004, 39.543.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Augean_stable
https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Honor%C3%A9_Daumier
http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/49849/Les__%C3%89curies_dAugias
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Museum


Hoe -> : is de systeem-blauwdruk melden 
verdachte transacties er eigenlijk niet al ?

FIU-meldsysteem ongebruikelijk

• Data processing / verantwoording 
ondoorzichtig / DPIA?

• Meldingen en registratie buiten 
zicht klant, niet te corrigeren

• Heel veel hooi in de hooiberg uit 
angst voor boete’s toezicht

• Waar zijn de spelden te vinden?

Huidige incidentwaarschuwingen 
systeem financiële instellingen:

• Data verwerking onderhevig aan 
vergunning AP, verwerking op grond 
van protocol

• Strikte interne procedures met criteria 
om te mogen delen wegens 
vastgestelde incident 

• Model/richting voor de toekomst?



'Je gaat het zien, als je het doorhebt.’

Laten we snel in gesprek gaan hierover

https://www.simonl.org/wp-content/uploads/2021-03-29-Overwegingenprivacy.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/de-poortwachter-onder-wwft-per-definitie-een-simon-lelieveldt/?originalSubdomain=nl

