Analyse Reacties Ministerie Financiën op Eerste Kamer vragen rond
implementatiewet gewijzigde vierde-anti witwas richtlijn.
Volledige dossier beschikbaar op Twitter->
https://twitter.com/finhstamsterdam/status/1237510807522435074

1- De (sterke !) vragen vanuit de @Eerste Kamer over de anti-witwaswet zijn binnen:
- gaat NL onnodig/onrechtmatig verder dan EU richtlijn?
- waar is cijfermatige onderbouwing?
- zijn feitelijke kosten/drempels disproportioneel?
- wat vindt @RaadvanState?
eerstekamer.nl/behandeling/20…

2- Artikel
@lekkercryptisch.
Eerste Kamer vraagt
Minister van
Financiën met billen
bloot te gaan
Recent heeft een
delegatie van de
Eerste Kamer zich
gebogen over drie wetsvoorstellen, waaronder de vernieuwde anti-witwaswet.
Het resultaat is hoopgevend: minister Hoekstra moet met de billen
bloot.https://lekkercryptisch.nl/nieuws/2020/03/11/Eerste-Kamer-vraagt-Minister-vanFinanci%C3%ABn-met-billen-bloot-te-gaan
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3- Het antwoord van @WBHoekstra is binnen:
- er zijn geen cijfers om zware regelgeving te onderbouwen
- er zijn inderdaad regels ingevoerd die niet in de EU richtlijn staan (anders dan aan
2K toegelicht)
-... 't vervolgt...
rijksoverheid.nl/binaries/rijks…

4- Er zijn geen cijfers die noodzaak onderstrepen slechts een beperkt gedefinieerd
witwasgetal van 12 miljard (onderzoek Unger waarin witwassen belastingverdragen à
22 miljard per jaar ontbreekt). Over crypto feitelijk gebruik is niets, herhaal, niets
bekend aan cijfers.
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5- Er wordt verwezen naar nationale risk assessments over virtuele valuta. Mensen,
lees die vooral even door...
rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
en zie hoe dat kwalitatief vangen van buikgevoel is, de experts aangaven geen idee te
hebben over crypto, en het toch hoger in lijstje werd gezet

6- Dan de toename van FIU transacties als indicator.
Dat laat zich simpel verklaren.
Als banken elke interne overboeking van meer dan 15000 euro naar
beleggingsrekening zouden melden bij FIU explodeert het FIU-systeem.
Maar nu gaat het naar crypto en is het opeens witwassen?

7- Dan een verwijzing naar rapport met cijfers; aard en omvang criminele
bestedingen. Waarin belastingfraude, een witwasmisdrijf ter grootte van 22 miljard
niet wordt meegerekend in de definitie witwassen.
zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869342.pdf
En waar cash king blijkt:
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8 - Dan de Europol analyses Staat goed in een voetnoot, maar als je die nader leest
blijkt payment fraud een expliciete high(er) risk te zijn en virtuele valuta met name
genoemd als begeerlijk object (denk aan boilerroom scams).
Giraalgeld kent hoger risico.
europol.europa.eu/sites/default/…

4

9 - Vervolgens een verwijzing naar WODC analyses en de noodzaak tot privaat
publieke samenwerking om witwassen tegen te gaan. Lees eerst eens de passage van
het Ministerie. We moeten duidelijk maken wat mag en niet mag wat betreft privacy.

10- Lees dan wat de evaluatie witwasbeleid door WODC zegt. Er wordt met
tunnelvisie, zonder respect voor privacy (denk FVS, denk kindertoeslag) een potje
samengewerkt tussen privaat en publiek, zonder voldoende juridische basis.
rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
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11- Lees daarna: de consultatiereacties op wet samenwerking gegevensverbanden. Een
wetsvoorstel ter legalisering van illegale informatiedeling waarover WODC sprak.
Vrijwel allen, niet alleen privacy voorvechters hebben bezwaar wegens artikel 8
Verdrag Rechten Mens
internetconsultatie.nl/wgs/reacties
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12- In de reactie op de vragen ChristenUnie toont Ministerie van Financien dus in een
wereldvreemde opsporingstunnel te zitten waarbij privacy-schending FvS en
Kindertoeslag als volstrekt iets anders gezien wordt als die ze van plan zijn rond
witwassen in te richten.
Hoe kan dat?
De kennisbasis bij het Ministerie is 4 medewerkers, die voor onbepaalde hoeveelheid
tijd (ik denk niet echt fulltime) iets met crypto en regelgeving doen, maar vooral
leunen ze op toezichthouders en andere deskundigen uit opsporingsland.
Degenen met wie ze de groupthink delen dus.

13- Het is deze groep experts die zouden moeten kunnen uitleggen wat de kosten zijn
van de toezicht-bepaling om een integere en beheerste bedrijfsorganisatie te hebben.
Die bepalingen zijn toegevoegd aan de wet, wat eindelijk erkend wordt, maar de
kosten ervan zijn nog niet in beeld.
Twee alinea's later geeft Hoekstra ook de Eerste Kamer een verkeerde voorstelling van
zaken. Hij doet alsof de materiele wettelijke verplichtingen sinds de marktconsultatie
niet gewijzigd zijn. Lees hier eerst de claim van Financien zelf en oordeel zelf over de
werkelijkheid.
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14 - De reguliere witwasverplichtingen stonden in oude artikel 23e dat met de markt
was geconsulteerd. De nieuwe regels na de consultatie staan in artikel 23j dat aan de
2e Kamer werd gestuurd in juli. Met de toevoeging integriteit en beheerste organisatie
die uit de Wft komt.

15 - Maar het Ministerie gaat nog verder. Er was een serieuze vraag over
proportionaliteit en feitelijke kosten. Eerst doet het Ministerie alsof de extra WFTregels niets kosten. Vervolgens vertikken ze het om te antwoorden hoeveel omzet er
nodig is om de hogere kosten te dekken.
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16 - Als ik 30 (ipv de eerdere 70) aanbieders reken met 2 ton implementatiekosten
voor de nieuwe wet (terwijl het waarschijnlijker 3 ton kan zijn door de extra regels)
komen nalevingskosten op 6 miljoen plus rekening toezicht van 2 miljoen. Dus zeg 8
miljoen totaalkosten sector.
17 - Als ik de sector een marge van 0,5 - 1,5 % per transactie geef dan moet er voor 400
miljoen -> 1,6 miljard extra omzet gedraaid worden in de sector om alleen de kosten
van het toezicht eruit te halen.
Hoe moeilijk kan het zijn, dit soort rekensommen?
Maar er is meer.
18 - Laten we het antwoord op de vraag hoe crypto-toezicht zich verhoudt tot
vrijgestelde betaaldienstverleners (die aan minder eisen moeten voldoen) eens
benchmarken.
Wat zegt de Minister over WFT versus wat zegt de Wft zelf?
Eerst de vage en vermijdende bewoordingen uit Den Haag

19 - De reactie van Financien is bedroevend.
Waarom niet een tabel gemaakt van de kosten/regels die gelden voor:
- vrijgestelde betaaldienstverleners,
- cryptospelers met extra regels na interventie DNB
- cryptospelers zoals eerst opgeschreven conform AMLD5.
Was dat echt zo moeilijk?
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Rechter kolom: aanvankelijke wetsvoorstel; middenkolom: wat nu voorligt bij EK.
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20- En dan een prachtige afsluiter. Als de Raad van State zegt dat artikel 23j niet
rechtmatig zou zijn, gaat u dan direkt daar herstelactie op ondernemen?
Ja hoor, zo goed mogelijk.....
.. en in de minimalisitsche communicatie ontbreekt de mededeling dat het advies er al
is.

21- Kortom: met pijn en moeite erkent de Minister bij 1 vraag dat er nationale (nietEU) eisen in de regels zijn toegevoegd omwille van DNB-toezicht, zonder toelichting
op de verhouding daarvan tot advies van Raad van State, zonder cijfermatige
onderbouwing en zonder kostenplaatje sector.
De gestelde vragen zijn dus weer niet beantwoord. Dat brengt mij terug tot het
schrijven van de Minister zelf, die EK vroeg om vaart te maken.
De clausule 'uiteraard met inachtneming van een zorgvuldige behandeling' had
kennelijk alleen geen betrekking op het eigen antwoord.
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22- Nu realiseer ik me dat er nu andere onderwerpen aan de orde zijn in NL. Maar een
cultuur waarin een Ministerie zo slordig en onjuist met Tweede en Eerste Kamer
omgaat holt het parlementaire proces uit en schendt de grondrechten van
bedrijven/burgers.
Democratisch dieptepunt.
23 - En in stijl met het dossier is de brief opeens van de website
van overheid.nl verdwenen. Wel hier nog te lezen:
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache…
Mocht het Ministerie een nieuwe meer accurate versie willen schrijven; gebruik gerust
deze tweets voor een nieuwe versie.

Simon Lelieveldt – Tweetstream 17 maart 2020
Enkele redacties ivm leesbaarheid.
Volledige blog/logging van watgevingsdiscussie en mediaberichten is vanaf begin (medio december)
te lezen op: https://threadreaderapp.com/thread/1206344611872083969.html
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