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Actualiteiten
Economisch strafrecht: 
arbeidsomstandigheden 

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok 
van Heel

Jurisprudentie

Rechtbank Gelderland 7 maart 2019,  
ECLI: NL: RBGEL: 2019: 1006
Op 7 maart 2019 heeft de Rechtbank Gelderland 
vonnis gewezen in een zaak waarin een trans-
portbedrijf uit Wijchen terecht stond in verband 
met een explosie en brand die op 8 mei 2015 plaats-
vonden in een van de spuitcabines van het bedrijf. 
Bij dit ongeval zijn werknemers van de verdachte 
rechtspersoon gewond geraakt. Een van hen, die 
in de spuitcabine aan het werk was toen de brand 
ontstond, heeft daarbij derdegraadsbrandwonden 
opgelopen en houdt daaraan blijvende gezond-
heidsschade over in de vorm van littekens van 
brandwonden. Onder feit 1 is aan de verdachte ten-
lastegelegd dat zij als werkgever heeft gehandeld 
in strijd met bepalingen uit de Arbeidsomstandig-
hedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit, 
waardoor levensgevaar of ernstige schade aan de 
gezondheid van haar werknemers ontstond of te 
verwachten was. Onder de feiten 2 en 3 zijn aan de 
verdachte overtredingen tenlastegelegd van de Wet 
Milieubeheer.
Onderdeel A van het onder 1 tenlastegelegde feit 
ziet op het niet beoordelen en vastleggen in een ex-
plosieveiligheidsdocument van wijzigingen van ar-
beidsplaats, -middelen en -proces. Onder onderdeel 
B is tenlastegelegd dat geen of onvoldoende maatre-
gelen zijn getroffen om het ontstaan van een explo-
sieve atmosfeer te voorkomen, aangezien geen of 
onvoldoende rekening is gehouden met elektrosta-
tische ontladingen in de spuitcabines. Onderdeel C 
van het onder 1 tenlastegelegde feit behelst de ver-
denking van het in strijd met art. 4.6 Arbeidsom-
standighedenbesluit op ongeschikte wijze opslaan 
van ontvlambare stoffen in de spuitcabine.
De officier van justitie heeft gerekwireerd tot be-
wezenverklaring van alle drie de tenlastegelegde 
feiten. De verdediging heeft vrijspraak bepleit van 
de feiten 1 en 2. 
Ten aanzien van onderdeel A van het onder 1 ten-
lastegelegde is daartoe door de verdediging aange-
voerd dat de verdachte gerechtvaardigd mocht ver-
trouwen op het door gecertificeerde deskundigen 
opgestelde explosieveiligheidsdocument over de 
gevaren en risico’s in verband met explosieve at-
mosferen. De rechtbank overweegt dienaangaande 
dat – aangezien het explosieveiligheidsdocument 
laatstelijk is gewijzigd op een moment voordat 
aan de spuitcabines en -machines wijzigingen zijn 

aangebracht – daarin ten onrechte geen rekening 
is gehouden met die gewijzigde omstandigheden. 
Meerdere personen hebben verklaard dat na gewij-
zigde omstandigheden kritisch had moeten worden 
gekeken en onderzoek had moeten worden verricht 
naar de vraag in hoeverre dat explosieveiligheids-
document aan die gewijzigde omstandigheden had 
moeten worden aangepast. De rechtbank conclu-
deert dat het explosieveiligheidsdocument onvolle-
dig was en dat daardoor niet alle risico’s waaraan 
werknemers werden of konden worden blootge-
steld in kaart zijn gebracht. Het lag op de weg van de 
verdachte om de deskundigen te voorzien van alle 
benodigde informatie. Aangezien zij niet bekend 
waren met alle werkprocessen en doorgevoerde 
wijzigingen mocht de verdachte bij die stand van 
zaken niet gerechtvaardigd vertrouwen op de inge-
schakelde deskundigen, aldus de rechtbank.
Ten aanzien van onderdeel B is door de verdediging 
aangevoerd dat de betrokken medewerker in de 
spuitcabine op het moment van de explosie nog niet 
aan het werk was, maar daartoe slechts voorberei-
dende handelingen aan het verrichten was. Niet be-
wezen kan daarom worden dat hij spuitwerkzaam-
heden aan het uitvoeren was, zoals tenlastegelegd. 
De vaten in de cabine hoefden op dat moment dan 
ook nog niet geaard te zijn, aangezien van een ex-
plosieve atmosfeer pas sprake is bij aanvang van 
de daadwerkelijke spuitwerkzaamheden, aldus de 
verdediging. Uit de inhoud van het dossier conclu-
deert de rechtbank dat de vaten in de spuitcabines 
niet, dan wel niet doelmatig waren geaard en dat 
die daar bovendien op het moment van het incident 
al langere tijd hadden gestaan, dus ook tijdens eer-
dere werkzaamheden. De verdachte heeft daarom 
volgens de rechtbank onvoldoende maatregelen ge-
troffen om de ontsteking van explosieve atmosfe-
ren te voorkomen en/of de schadelijke gevolgen van 
een (mogelijke) explosie te beperken. 
Ten aanzien van onderdeel C van het onder 1 tenlas-
tegelegde oordeelt de rechtbank, in weerwil van het 
pleidooi van de verdediging, dat de verdachte onvol-
doende maatregelen heeft getroffen om ervoor te 
zorgen dat zo min mogelijk ontbrandingsbronnen 
in de spuitcabines aanwezig waren die brand en ex-
plosies konden veroorzaken. Door (afval)stoffen op 
onjuiste wijze op te slaan heeft de verdachte bewust 
het risico genomen dat een ontploffing of brand zou 
ontstaan, aldus de rechtbank.
De rechtbank oordeelt dat de verboden gedragin-
gen kunnen worden toegerekend aan de verdach-
te rechtspersoon, aangezien die zijn verricht in de 
sfeer van de rechtspersoon. Daartoe wordt over-
wogen dat de verboden gedragingen zijn verricht 
door werknemers in dienstbetrekking, pasten in de 
normale bedrijfsvoering en dat de verdachte daar-
over kon beschikken en die gedragingen ook heeft 
aanvaard. 
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Van het onder 3 tenlastegelegde milieudelict is de 
verdachte vrijgesproken. De rechtbank heeft een 
veroordeling uitgesproken voor het onder 2 tenlas-
tegelegde milieudelict en alle drie de onder 1 ten-
lastegelegde onderdelen van handelen in strijd met 
art. 32 Arbeidsomstandighedenwet.
De officier van justitie heeft een geldboete gevor-
derd van € 150.000, waarvan € 50.000 voorwaar-
delijk met een proeftijd van drie jaren. De verde-
diging heeft in strafmatigende zin bepleit dat de 
verdachte volledige medewerking heeft verleend 
aan het onderzoek, ook zelf onderzoek heeft laten 
verrichten naar het ontstaan van de brand, altijd 
volledig transparant is geweest richting de Ge-
meente Wijchen en bovendien alle met de gemeente 
gemaakte afspraken is nagekomen. Verder is in het 
kader van de strafmaat naar voren gebracht dat de 
verdachte haar bedrijfsprocessen heeft aangepast 
en een nieuwe spuiterij heeft gebouwd volgens de 
nieuwste technieken. Het strafrechtelijke onder-
zoek heeft bovendien grote impact gehad op de 
gehele organisatie en het productieproces, aldus de 
verdediging.
De verdachte is – rekening houdend met een over-
schrijding van de redelijke termijn – veroordeeld 
tot een geldboete van € 100.000, waarvan € 25.000 
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. 
Anders dan door de officier van justitie gevorderd, 
zijn door de rechtbank aan het voorwaardelijke 
strafdeel geen bijzondere voorwaarden verbonden. 
Aangezien de verdachte al een nieuw explosievei-
ligheidsdocument heeft laten opstellen en – reke-
ning houdend met alle aspecten die mogelijk heb-
ben geleid tot de explosie en brand – een nieuwe 
spuiterij is gebouwd, ziet de rechtbank geen reden 
de verdachte in het kader van bijzondere voorwaar-
den nog te verplichten een nieuw explosieveilig-
heidsdocument en RI&E te laten opstellen en maat-
regelen door te voeren in haar bedrijfsproces, zoals 
door de officier van justitie gevorderd.
Er is geen hoger beroep ingesteld, het vonnis is on-
herroepelijk.

Rechtbank Gelderland 4 april 2019, ECLI: NL: 
RBGEL: 2019: 1557
De Rechtbank Gelderland heeft op 4 april 2019 de 
leidinggevende van een dodelijk gewonde vracht-
wagenchauffeur vrijgesproken van handelen in 
strijd met de Arbeidsomstandighedenwet en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Het slachtoffer 
vervoerde met een meeneemheftruck – een kooi-
aap – goederen van zijn vrachtwagen naar een huis 
onder aan een dijk. Op de steile weg naar beneden 
is de kooiaap omgevallen, waarop het slachtoffer 
daaronder terecht is gekomen en ter plekke aan 
zijn verwondingen is overleden.
Aan de verdachte werd tenlastegelegd dat hij fei-
telijk leiding heeft gegeven aan handelen in strijd 
met art. 5 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet aange-
zien in de RI&E de risico’s van het werken met de 
kooiaap niet waren vastgelegd. In strijd met art. 8 
lid 1 Arbeidsomstandighedenwet werd tenlastege-
legd dat er niet voor was gezorgd dat het slachtof-
fer doeltreffend was ingelicht over de te verrichten 

werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s en 
de maatregelen ter beperking en voorkoming van 
die risico’s. In strijd met het vierde lid van datzelfde 
art. 8 zou bovendien onvoldoende zijn toegezien op 
de naleving van de instructies en voorschriften ter 
voorkoming of beperking van die risico’s en op het 
juiste gebruik van de veiligheidsgordel van de kooi-
aap. Voorts zou in strijd met art. 7.3 lid 2 Arbeidsom-
standighedenbesluit de gebruikershandleiding van 
de kooiaap op de heftruck zelf hebben ontbroken 
en de veiligheidsgordel niet zijn gebruikt.
De officier van justitie heeft gevorderd dat de ver-
dachte als feitelijke leidinggever aan het tenlaste-
gelegde zou worden veroordeeld tot een werkstraf 
voor de duur van 120 uren. Daartoe is aangevoerd 
dat de verdachte – alhoewel hij daartoe bevoegd en 
gehouden was – maatregelen ter voorkoming van 
het ongeluk achterwege heeft gelaten. Daarmee 
heeft hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard 
dat een dergelijk voorval zich zou kunnen voor-
doen, aldus de officier van justitie.
Met de verdediging is de rechtbank van oordeel 
dat de verdachte voldoende heeft gedaan om zijn 
werknemers te wijzen op het dragen van de veilig-
heidsgordel en dat hij daarop ook voldoende heeft 
toegezien. Hij was alert op het uitvoeren van de 
veiligheidsinstructies op het eigen terrein van het 
bedrijf waarvan de verdachte vestigingsmanager 
was en van hem kon niet worden verwacht dat hij 
die veiligheidsinstructies ook buiten het bedrijf-
sterrein zou (laten) controleren. Ten aanzien van 
het ontbreken van de gebruikershandleiding op de 
kooiaap overweegt de Rechtbank dat daarover door 
en namens de verdachte voldoende is toegelicht dat 
daarvoor helemaal geen ruimte was; de aanwezig-
heid van de gebruikershandleiding op het bedrijf 
zelf volstaat naar het oordeel van de rechtbank. 
Ten aanzien van het handelen in strijd met artikel 
5, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet oordeelt 
de rechtbank dat de risico’s van het werken met de 
kooiaap weliswaar niet waren opgenomen in een 
RI&E, maar dat die enkele omstandigheid vanwege 
alle andere getroffen risico beperkende maatrege-
len niet heeft gemaakt dat daardoor levensgevaar 
of ernstige schade aan de gezondheid van werkne-
mers te duchten was. De verdachte is integraal vrij-
gesproken.
Het openbaar ministerie heeft hoger beroep inge-
steld.
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Economisch strafrecht: milieu

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. R.M.J. de 
Rijck en mr. S.W.M. Stevens.

Het aantal strafrechtelijke milieu-uitspraken in 
deze rubrieksperiode was niet heel groot, maar de 
vonnissen en arresten zijn er niet minder interes-
sant om.

Gerechtshof Den Haag ???? 2019, ECLI: NL: GHDHA: 
2019: 634 en 635
Het Haagse gerechtshof had zich – na vernietiging 
en terugwijzing door de Hoge Raad – opnieuw te 
buigen over twee gerelateerde zaken (ECLI: NL: 
GHDHA: 2019: 634 en 635), waarin het verwijt be-
trof het zonder toelating op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen. In beide zaken 
stond centraal de vraag of het openbaar ministerie 
in redelijkheid tot de strafrechtelijke vervolging 
van de twee verdachten had kunnen komen. Het 
standpunt van de advocaat-generaal luidde dat 
de vervolgingsbeslissingen voortvloeiden uit een 
correcte naleving van de Sanctiestrategie Wet ge-
wasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna: 
Sanctiestrategie), omdat voldaan was aan één van 
de daarin vermelde criteria voor strafrechtelijk op-
treden. Strafvorderlijk optreden was derhalve het 
juiste instrument als reactie op de overtreding. 
Het betoog van de verdediging luidde anders en 
strekte tot niet-ontvankelijkverklaring van het 
openbaar ministerie: naar haar oordeel was niet de 
juiste weg bewandeld door tot strafvervolging over 
te gaan. Er had op grond van de Wet gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden (hierna: Wgb) dan wel 
de Sanctiestrategie moeten worden gekozen voor 
bestuursrechtelijk optreden. 
Het hof legde bij de beantwoording van de aan de 
orde gestelde ontvankelijkheid van het openbaar 
ministerie het volgende beoordelingskader aan: 
(i) op welke datum is de vervolgingsbeslissing ge-
nomen, (ii) welk kader had aan die beslissing ten 
grondslag moeten liggen en (iii) was het openbaar 
ministerie daaraan gebonden dan wel was sprake 
van beleidsvrijheid in dezen. De slotvraag luidde 
(iv) of de vervolgingsbeslissing in overeenstem-
ming was met dat kader.
Naar het oordeel van het hof gold de datum van 
betekening van de dagvaarding als datum van de 
vervolgingsbeslissing. Op die dag was voor de ver-
dachte definitief kenbaar dat hij voor deze zaak 
zou worden vervolgd. Vervolgens sprak het hof 
zich uit over de toepasselijke handhavingsregeling. 
De Wgb gaf hierover geen uitsluitsel: art. 94 Wgb 
bepaalt dat een overtreding aan het openbaar mi-
nisterie wordt voorgelegd indien de ernst van de 
overtreding of de omstandigheden waaronder zij 
is begaan daartoe aanleiding geven. Onder verwij-
zing naar de Memorie van Toelichting behorend 
bij het wetsvoorstel Wgb (Kamerstukken II, 30474, 
3, p. 34, 38-39) overwoog het hof dat in overleg met 
het openbaar ministerie nadere afspraken zouden 
worden gemaakt en vastgelegd in onder meer een 

handhavingsdocument. Na de vaststelling van dat 
Handhavingsdocument in 2008, werd in 2011 de 
Sanctiestrategie opgesteld. Deze was bedoeld als 
richtsnoer voor het handhavend optreden van de 
gezamenlijke handhavingspartners en omschrijft 
vier gronden voor het inzetten van het strafrecht. 
De Sanctiestrategie vormde naar ‘s hofs oordeel 
de toepasselijke handhavingsregeling. Deze was 
leidend én het openbaar ministerie was daaraan 
gebonden. Allereerst omdat het Functioneel Parket 
zich, in lijn met de bedoeling van de wetgever, aan 
de inhoud daarvan had gecommitteerd. Het tweede 
argument vormde het feit dat de Sanctiestrategie 
gepubliceerd en voor eenieder kenbaar is. 
De verdediging deed in dit verband nog een beroep 
op de toepasselijkheid van het Specifiek Interven-
tiebeleid, maar het hof volgde haar daarin niet. 
Het overwoog dat dat beleid heeft te gelden als 
een aanvulling op en niet een vervanging van de 
Sanctiestrategie, terwijl bovendien niet bleek van 
betrokkenheid van het openbaar ministerie bij de 
totstandkoming van dat specifieke beleid.
Na de beantwoording van de eerste drie hiervoor 
genoemde vragen, kwam het hof toe aan de be-
spreking van de hoofdvraag. Het openbaar minis-
terie had, zo had de advocaat-generaal ter zitting 
toegelicht, tot vervolging van de verdachten be-
sloten op de uit de Sanctiestrategie voortvloeiende 
grond dat de overtreding was begaan met behulp 
van ‘malversaties’. Deze malversaties hielden in 
dat de verdachten tevens werden verdacht van het 
plegen van merkenfraude. Op de ingevoerde jerry-
cans prijkte namelijk een logo van de benadeelde 
partij, maar deze waren niet door de betreffende 
vennootschap gefabriceerd. Het hof overwoog dat 
deze omstandigheid in het normale spraakgebruik 
weliswaar onder ‘malversaties’ kon worden ver-
staan, maar dat dat anders lag met betrekking tot 
het voorliggende vraagstuk. De Sanctiestrategie 
spreekt van ‘een overtreding begaan met behulp 
van malversaties zoals frauduleuze constructies, 
omkoping of geweld om wederrechtelijk voordeel 
te behalen of de kans op ontdekking te minimalise-
ren’. Daarvan was naar het inzicht van het hof geen 
sprake: ‘De vermeende merkenfraude is in de hier-
voor beschreven vorm geen vehikel geweest om de 
ten laste gelegde overtredingen te faciliteren of op 
welke wijze dan ook te bevorderen.’ Het hof achtte 
de conclusie van het openbaar ministerie dat spra-
ke was van een ‘malversatie’ als bedoeld in de (naar 
wij begrijpen) Sanctiestrategie onjuist. Onder die 
omstandigheden had het niet tot strafvervolging 
moeten overgaan, maar had de bestuursrechtelij-
ke afdoening moeten prevaleren. In beide zaken 
besloot het hof tot niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie in de vervolging.

Rechtbank Overijssel 25 april 2019, ECLI: NL: 
RBOVE: 2019: 1429, 1439, 1442, 1447, 1452 en 
1453
De rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, heeft op 25 
april 2019 uitspraak gedaan in zes aan elkaar gere-
lateerde zaken omtrent ‘fosfaatfraude’ (ECLI: NL: 
RBOVE: 2019: 1429, 1439, 1442, 1447, 1452 en 1453). De 
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verdenking betrof het vervalsen dan wel valselijk 
opmaken van grondgebruikersverklaringen, ge-
combineerde opgaven en andere geschriften. Daar-
door zou  een melkveebedrijf op papier over meer 
land beschikken dan werkelijk het geval was. Ge-
volg daarvan was dat het melkveebedrijf een grote-
re hoeveelheid mest kon verantwoorden (en meer 
vee kon houden).
De – bekennende – verdachte in ECLI: RBOVE: 2019: 
1429, de aanbieder van grond en afnemer van mest, 
werd door de rechtbank als spil in het web van de 
fraudeconstructie aangemerkt. Hij had blijkens 
het procesdossier actief gebruiksruimte aan boe-
ren aangeboden zonder dat hij over die gronden 
beschikkingsmacht had. Tegen een financiële ver-
goeding stelde hij grondgebruikersverklaringen 
en vervoersbewijzen dierlijke meststoffen op. Boe-
ren die op zijn aanbod ingingen, konden daardoor 
een grotere hoeveelheid mest verantwoorden dan 
waartoe zij op grond van hun werkelijke grondge-
bruik gerechtigd waren. De rechtbank zag af van 
het opleggen van een gevangenisstraf, vanwege het 
tijdsverloop en – naar het zich liet aanzien – laag 
recidiverisico. De rechtbank veroordeelde de ver-
dachte tot een taakstraf van maximale duur en een 
voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden 
met een proeftijd van twee jaren. 
In de zaak tegen een melkveebedrijf (ECLI: RBO-
VE: 2019: 1452) voerde de verdediging het verweer 
dat opzet van de verdachte ‘op – kort gezegd – het 
plegen van fraude’ ontbrak, waar het ging om een 
grondgebruikersverklaring en een gecombineer-
de opgave. In die documenten was opgenomen dat 
het melkveebedrijf percelen van de hierboven ge-
noemde medeverdachte in gebruik had gekregen. 
De rechtbank ging ervan uit dat de vennoot van het 
bedrijf wist dat de inhoud van de grondgebruikers-
overeenkomst niet overeenkwam met de feitelijke 
situatie, omdat hij ter terechtzitting had verklaard 
dat hij de betreffende percelen nooit had bezocht 
noch gebruikt en wist dat hij de overeenkomst aan-
ging om meer mest te kunnen verantwoorden. 
Ten aanzien van het oogmerk van de vennoot tot 
het als echt en onvervalst gebruiken van de docu-
menten achtte de rechtbank relevant of de vennoot 
wist dat de verdachte de grond niet voor haar ge-
bruiksruimte bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) mocht opgeven of redelijkerwijs 
in de veronderstelling mocht verkeren dat zij als 
gebruiker in de zin van de Meststoffenwet kon 
worden aangemerkt. De rechtbank verwees daar-
bij naar een uitspraak van het CBb (CBb 16 oktober 
2017, ECLI: NL: CBB: 2017: 442), waarin is bepaald dat 
‘een landbouwer landbouwgrond tot zijn bedrijf 
mag rekenen als deze grond in het kader van een 
normale bedrijfsvoering bij het bedrijf in gebruik 
is. Daarvoor is onder meer bepalend of de land-
bouwer de feitelijke beschikkingsmacht over deze 
gronden had, in die zin dat zij in de praktijk in 
staat was het teeltplan en bemestingsplan op el-
kaar af te stemmen en in staat was deze plannen 
in samenhang te realiseren’. Het enkele recht om te 
telen of te bemesten kon volgens de rechtbank vol-
doende zijn om van feitelijke beschikkingsmacht 

te spreken. Het enkele fictieve gebruik van grond 
was dat niet. Uit tot het dossier behorende e-mails 
kwam niet alleen naar voren dat de percelen voor 
een aanzienlijk lager bedrag dan gebruikelijk in 
gebruik werden gegeven, maar ook dat de vennoot 
wist dat het een papieren constructie was. Daarbij 
kwam dat de percelen op enig moment waren aan-
gepast, omdat daaraan minder risico’s verbonden 
waren. De rechtbank verbond hieraan de conclusie 
dat de vennoot niet voornemens was de in gebruik 
gegeven grond feitelijk te gebruiken. Het oogmerk 
tot misleiding was, aldus de rechtbank, daarmee 
gegeven. 
De rechtbank beantwoordde de vraag naar de re-
delijke toerekening aan de vennootschap aan de 
hand van de bekende Drijfmestcriteria. Zij over-
woog kort gezegd dat de verboden gedragingen 
de vennootschap dienstig waren geweest in het 
door haar uitgeoefende bedrijf en hadden plaats-
gevonden binnen de sfeer van de vennootschap. 
De gedragingen konden om die redenen aan het 
melkveebedrijf worden toegerekend. Met betrek-
king tot de vaststelling van het opzet van de rechts-
persoon volstond de rechtbank met de zinsnede 
dat het opzettelijk handelen van de vennoot, gelet 
op de genoemde omstandigheden, aan verdachte 
kon worden toegerekend. De rechtbank kwam tot 
een bewezenverklaring voor valsheid in geschrift, 
meermalen gepleegd. Hoewel de verweten gedra-
gingen zich eveneens in 2015 hadden afgespeeld, 
werd het tijdsverloop in deze zaak niet in de straf-
oplegging meegewogen, althans daarvan is in het 
vonnis geen melding gemaakt. Wel zag de recht-
bank in het feit dat aan de verdachte in bestuurs-
rechtelijke procedures forse geldboetes waren op-
gelegd, grond slechts het voorwaardelijke gedeelte 
van de strafeis van de officier van justitie op te leg-
gen: een geldboete ter hoogte van € 4.500 met een 
proeftijd van één jaar.
De hiervoor genoemde vennoot werd aangemerkt 
als feitelijke leidinggever aan de verboden gedra-
gingen, begaan door het melkveebedrijf. De recht-
bank veroordeelde de vennoot tot een taakstraf van 
180 uren, waarvan 80 uren voorwaardelijk met een 
proeftijd van één jaar (ECLI: RBOVE: 2019: 1453).
De zaak ECLI: RBOVE: 2019: 1442 verschilde in die 
zin van de voorgaande zaken dat de rechtbank 
oordeelde dat de vennootschap, die in deze zaak on-
derwerp van strafrechtelijk onderzoek was, voor-
nemens was om de in gebruik gegeven percelen 
ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Deze zouden 
worden bemest zodra de percelen daarvoor waren 
gereedgemaakt. De vennoten waren daarnaast 
ter plaatse gegaan om de percelen te bekijken. Tot 
slot had de persoon die de percelen zou klaarma-
ken voor bemesting, medegedeeld dat die nog niet 
gereed waren. Deze achtergrond kon volgens de 
rechtbank niet zonder meer als onaannemelijk 
terzijde worden geschoven en de onjuistheid ervan 
kon bovendien op grond van de inhoud van het 
dossier niet worden uitgesloten. Het oogmerk van 
misleiding kon derhalve ten aanzien van de eerste 
twee feiten niet worden bewezen. Ten aanzien van 
de overige feiten had de rechtbank geen aanleiding 
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om aan de verklaring van de vennoten te twijfelen. 
De eis van de officier van justitie tot bewezenver-
klaring werd niet gevolgd; beslist werd tot integra-
le vrijspraak. Dit bracht met zich dat de verdachte 
vennoten die door het openbaar ministerie als fei-
telijke leidinggever werden aangewezen, eveneens 
werden vrijgesproken (ECLI: RBOVE: 2019: 1439 en 
1447).

Rechtbank Rotterdam van 13 maart 2019, ECLI: NL: 
RBROT: 2019: 2409
Het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 13 
maart 2019, ECLI: NL: RBROT: 2019: 2409 is alleen al 
het vermelden waard, omdat de rechtbank door de 
vingers zag dat de tenlastelegging alleen het com-
mune delict van valsheid in geschrift behelsde, 
maar de zaak door het openbaar ministerie was 
aangebracht bij de economische kamer. De recht-
bank verklaarde zich niet onbevoegd, maar ging er-
van uit dat het hier om een kennelijke misslag ging 
en behandelde, mede om redenen van procesecono-
mie, de zaak als gewone (commune) straf kamer.
In deze zaak ging het om het verwijt aan een rechts-
persoon, een afvalinzamelaar en -verwerker, dat 
schippers die bij haar in dienst waren, formulieren 
voor de overdracht van scheepsafvalstoffen, zoge-
heten S-formulieren, valselijk hadden ingevuld. 
Deze S-formulieren moeten worden opgemaakt bij 
de inzameling van afvalstoffen die op zeeschepen 
zijn ontstaan. Op die formulieren werden, aldus de 
tenlastelegging, opzettelijk voor van zeeschepen 
af komstig waswater onjuiste UN-nummers en ver-
pakkingsgroepen vermeld. 
De rechtbank verklaarde dit bewezen onder ver-
werping van alle op vrijspraak gerichte verweren 
van de verdediging. Voor zover de verdediging had 
beoogd te betogen dat de schippers – en (dus) niet 
de rechtspersoon – als daders hadden moeten wor-
den aangemerkt, faalde dit verweer. De schippers 
waren in dienst van de rechtspersoon. Het invullen 
van de S-formulieren gebeurde in het kader van de 
normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon en 
het handelen van de schippers was de rechtsper-
soon dienstig geweest. Dit handelen van de schip-
pers kon dan ook aan de verdachte rechtspersoon 
worden toegerekend. 
Ook oordeelde de rechtbank dat de op de S-formu-
lieren ingevulde UN-code en de daarop vermelde 
verpakkingsgroepen telkens onjuist waren. De 
schipper kende in de tenlastegelegde gevallen de 
samenstelling en eigenschappen van de door hem 
ingenomen stoffen (waswater) niet en hij stelde 
daaromtrent niets door meting of berekening vast. 
Hij beschikte wel over een door het afgevende schip 
verstrekte ‘material safety data sheet’ (MSDS) dat 
onder andere de UN-code en de verpakkingsklasse 
van de afgegeven stof vermeldde. Dat was steeds 
een andere UN-code en een andere verpakkings-
groep dan de UN-code en de verpakkingsgroep die 
door de schipper op het S-formulier werden ver-
meld. Dat de rechtspersoon, zoals door de verdedi-
ging betoogd, mocht afwijken van de UN-codes en 
verpakkingsgroepen die volgden uit de desbetref-
fende MSDS, omdat de stoffen in de opslagtanks 

met residu daarin vermengd zou zijn geraakt, was 
(voor zover een dergelijke vermenging al had plaats 
gevonden) rechtens onjuist. Op de S-formulieren 
hadden de UN-code en verpakkingsgroep moeten 
worden ingevuld zoals die vermeld stonden op het 
MSDS.
De verdachte rechtspersoon had desondanks in 
strijd met het bepaalde in de ADN en in weerwil 
van de instructie van de Havendienst Rotterdam 
aan haar schippers per e-mail laten weten dat bij 
waswater de UN-code 3295 en verpakkingsgroep III 
moesten worden vermeld. De schipper van een van 
de schepen had daarbij ook diverse malen aangege-
ven dat het gebruik van de UN-code 3295 volgens 
hem niet correct was. Met dit alles was ook het op-
zet van de verdachte rechtspersoon op de valsheid 
in geschrift gegeven.
Ten slotte was ook het oogmerk gegeven om de 
S-formulieren als echt en onvervalst te gebruiken, 
omdat deze door schippers van de rechtspersoon 
waren gepresenteerd aan de inspecteurs van het 
Havenbedrijf Rotterdam en van de Inspectie Leef-
omgeving en Transport tijdens een toezichthou-
dende controle. 
Ook een beroep op rechtsdwaling baatte de verde-
diging niet. Onbekendheid met de regelgeving (in 
dit geval de ADN) of vergissingen in de toepasse-
lijkheid van (op zichzelf bekende) regelgeving, le-
veren volgens bestendige jurisprudentie geen ver-
ontschuldigbare dwaling op, aldus de rechtbank. 
Het was de verantwoordelijkheid van de verdachte 
om haar werknemers zodanig te instrueren dat zij 
werkten in overeenstemming met de geldende wet- 
en regelgeving. Bovendien wist een van de schip-
pers dat de instructie die hij van de rechtspersoon 
kreeg, niet juist was en had hij dit ook aan haar me-
degedeeld.
Ten aanzien van de strafmaat overwoog de recht-
bank dat de verdachte rechtspersoon een professi-
onele marktspeler was, van wie bij uitstek mocht 
worden verwacht dat zij zich aan de regels hield. 
Dat zij ter terechtzitting had geprobeerd om haar 
verantwoordelijkheid af te schuiven op de schip-
pers die bij haar in dienst waren, woog de recht-
bank in het nadeel van de verdachte mee. Zij legde 
de rechtspersoon een boete op van € 30.000.

Rechtbank Overijssel 1 april 2019, ECLI: NL: RBOVE: 
2019: 1219, 1221 en 1224
In drie samenhangende vonnissen van de Recht-
bank Overijssel van 11 april 2019 (ECLI: NL: RBOVE: 
2019: 1219, 1221 en 1224) ging het om illegale schel-
penwinning in de Waddenzee. Dergelijke winning 
behoeft een vergunning op grond van de Ont-
grondingenwet, te verlenen door Rijkswaterstaat. 
Twee bedrijven (in de zaken met nrs. 1219 en 1221) 
beschikten over een vergunning, maar wonnen 
buiten de vergunde kavels en verhulden dit door 
ladingsbonnen valselijk op te maken. Zij werden 
veroordeeld voor opzettelijk ontgronden zonder 
vergunning en – in de zaak met nr. 1219 – gebruik 
maken van valse geschriften. De straf was in het 
ene geval een geldboete van €  50.000 waarvan 
€ 25.000 voorwaardelijk en in het andere een geld-
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boete van € 40.000 waarvan € 20.000 voorwaarde-
lijk. Interessant is de bewezenverklaring in de zaak 
tegen het derde verdachte bedrijf (in de zaak met 
nr. 1224), dat de illegaal gewonnen schelpen, al dan 
niet na verwerking tot een ander product, verhan-
delde. Dit bedrijf werd namelijk veroordeeld voor 
gewoontewitwassen. De opgelegde straf was een 
geldboete van €  40.000, waarvan € 20.000 voor-
waardelijk. 

Financieel strafrecht

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. W.M. Shre-
ki en mr. dr. M.T. van der Wulp

Jurisprudentie Terrorismefinanciering

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI: NL: 
RBROT: 2019: 2481  
Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI: NL: 
RBROT: 2019: 2482
Veroordelingen voor terrorismefinanciering en overtre-
dingen van de Sanct iewet 1977
De Rechtbank Rotterdam heeft twee broers veroor-
deeld tot (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf-
fen en werkstraffen wegens het financieren van 
terrorisme en het overtreden van de Sanctiewet 
1977 (hierna: Sanctiewet). 
In 2015 zijn twee broers van de verdachten vanuit 
Nederland naar het strijdgebied van de Islamitische 
Staat (IS) afgereisd, waar zij werkzaamheden voor 
IS hebben verricht. Op verzoek van hun broers heb-
ben de verdachten afzonderlijk van elkaar bij een 
Western Union kantoor meerdere geldbedragen 
naar tussenpersonen in Turkije en Libanon over-
gemaakt. De broers wilden terugkeren naar Neder-
land en met dat geld konden mensensmokkelaars 
worden betaald om hen uit IS-gebied te krijgen. 
De verdediging heeft vrijspraak bepleit en namens 
de verdachten aangevoerd dat niet wettig en over-
tuigend bewezen kan worden dat het geld direct 
of indirect ter beschikking is gesteld of ten goede 
is gekomen aan IS. Het geld zou zijn overgemaakt 
naar tussenpersonen, die volgens het dossier geen 
banden hebben met IS. Het geld zou zijn gebruikt 
voor de vlucht van één van de broers en de pogin-
gen daartoe van de andere broer uit Syrië. Beide 
broers zouden ten tijde van het overmaken van de 
geldbedragen geen deel meer hebben uitgemaakt 
van IS. 
In de zaak van één van de verdachten heeft de ver-
dediging voorts afwezigheid van alle schuld (avas) 
bepleit op grond van dwaling ten aanzien van de 
wederrechtelijkheid van het feit. De verdediging 
heeft aangevoerd dat de raadsman van de broer 
van de verdachte de verdachte zou hebben verzocht 
om geldbedragen op de rekening van de PI Vught 
te storten, waar verdachte zijn broer na zijn terug-
komst in Nederland gedetineerd zat op de terroris-
tenafdeling. Er zou sprake zijn van verontschul-
digbare rechtsdwaling, omdat de verdachte heeft 
gehandeld op verzoek van een advocaat. 
De rechtbank verwerpt de verweren en overweegt 
dat de straf baarstelling van het verlenen van gelde-
lijke steun ook meer in het algemeen het financieel 
steunen van een persoon of organisaties die zich 
bezighouden met het plegen van daden van terro-
risme kan betreffen, indien daarmee door de ver-
dachte bewust de aanmerkelijke kans wordt aan-
vaard dat de verstrekte gelden worden aangewend 
voor het plegen van dergelijke daden. De verstrek-
ker van de geldelijke steun moet wel wetenschap 
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hebben van de betrokkenheid bij terroristische ac-
tiviteiten van de ontvanger van de geldelijke steun. 
Nu de verdachten wisten dat hun broers zich had-
den aangesloten bij de terroristische organisatie 
IS en ongeveer driekwart jaar in IS-gebied hadden 
verbleven, hebben zij,  door het overmaken van de 
geldbedragen naar door de broers voorgestelde per-
sonen, bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat 
het geld direct dan wel indirect ten gunste van IS 
zou kunnen komen en dat zij daarmee aldus gel-
delijke steun verleenden aan de gewapende Jihad-
strijd in Syrië. Dat het geld niet of niet volledig bij de 
broers van verdachten is terechtgekomen, maakt 
dit niet anders. Het betreft een feitelijk gegeven, 
waarop de verdachten geen invloed hebben gehad 
en doet niet af aan het (voorwaardelijk) opzet van 
de verdachten dat het geld uiteindelijk direct dan 
wel indirect bij IS terecht zou komen. 
Het ter beschikking stellen van geld aan IS levert 
een overtreding van de Sanctiewet op. Dit geldt ook 
voor het indirect ter beschikking stellen van geld 
aan deze organisatie, bijvoorbeeld aan een persoon 
die strijdt voor IS. De rechtbank overweegt dat de 
verdachten meerdere keren, door tussenkomst van 
derden, geld hebben overgemaakt ten behoeve van 
hun broers, van wie verdachten wisten dat zij aan-
hangers waren van IS, aldus hebben zij volgens de 
rechtbank gehandeld in strijd met de artikelen 2 en 
3 van de Sanctiewet. 
De (deels) voorwaardelijke gevangenisstraffen die 
de rechtbank de verdachten in combinatie met 
werkstraffen oplegt, wijken in strafmatigende zin 
af van de eis van het Openbaar Ministerie om de 
verdachten gevangenisstraffen voor de duur van 
24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk met een 
proeftijd van drie jaren op te leggen. De rechtbank 
overweegt daartoe dat de verdachten ogenschijn-
lijk hebben gehandeld vanuit de zorgen die zij om 
hun broers en familie hadden en niet uit ideologi-
sche motieven. Verder acht de rechtbank het zeer 
aannemelijk dat de geldbedragen daadwerkelijk 
(mede) zijn aangewend voor de vlucht(pogingen) 
van de broers vanuit IS-gebied. 

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI: NL: 
RBROT: 2019: 2505
Veroordeling voor terrorismefinanciering en overtre-
ding van de Sanct iewet 1977
Ook in deze zaak komt de Rechtbank Rotterdam 
tot een bewezenverklaring van het financieren van 
terrorisme en het overtreden van art. 2 Sanctiewet 
1977. 
Op 13 september 2014 heeft de verdachte via Wes-
tern Union een bedrag van € 90,- naar een tussen-
persoon in Turkije overgemaakt ten behoeve van 
zijn broer die in IS-gebied verbleef. Deze tussenper-
soon zou bekend staan als ‘de bankier van westerse 
IS-strijders.’
Nu de verdachte bekend zou zijn geweest met de 
betrokkenheid van zijn broer bij terrorisme, is de 
rechtbank van oordeel dat de verdachte voorwaar-
delijk opzet heeft gehad op het financieren van 
terrorisme. De verdachte zou in ieder geval hebben 
geweten dat een aanmerkelijke kans bestond dat 

zijn broer zich als uitreiziger richting oorlogsge-
bied had aangesloten bij de gewapende Jihadstrijd. 
Door onder die omstandigheden in te gaan op het 
verzoek van zijn broer om geld over te maken naar 
een tussenpersoon zou de verdachte volgens de 
rechtbank welbewust de aanmerkelijke kans heb-
ben aanvaard dat dit bedrag ten goede zou komen 
aan het verblijf van zijn broer in Syrisch strijdge-
bied en daarmee (indirect) aan zijn deelname aan 
de gewapende Jihadstrijd in Syrië. 
Bij de straftoemeting weegt de rechtbank mee dat 
het een eenmalige overboeking van een gering be-
drag betreft. Daarnaast houdt de rechtbank er in 
strafmatigende zin rekening mee dat hij niet heeft 
gehandeld uit ideologische overwegingen, maar 
uit invoelbare loyaliteitsgevoelens naar zijn broer 
en schoonzus. In voormelde omstandigheden ziet 
de rechtbank aanleiding om een lagere straf op te 
leggen dan de geëiste voorwaardelijke gevangenis-
straf voor de duur van vier maanden met een proef-
tijd van drie jaren. Aan de verdachte wordt derhal-
ve een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de 
duur van één maand met een proeftijd van twee 
jaren opgelegd. 
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Fiscaal sanctierecht

Deze rubriek is verzorgd door K.M.G. Demandt

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 2 april 2019, ECLI: 
NL: GHSHE: 2019: 1242
In een zaak bij het Hof Den Bosch ging het om het 
meermalen indienen van onjuiste aangiften om-
zetbelasting. De verdachte is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 21 maanden. Van belang is de 
wijze van tenlastelegging en de beoordeling van het 
hof van de geldigheid van de dagvaarding. In de ten-
lastelegging was opgenomen dat onjuiste aangiften 
waren gedaan ‘over een (groot) aantal aangif tet ijd-
vakken, waaronder juni 2011 (D-854) en/of september 
2011 (D-857) en/of december 2011 (D-860) en/of maart 
2012 (D-863) en/of juni 2012 (D-866)’. Het hof verwijst 
naar de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad in 
kinderpornozaken (HR 12 december 2017, ECLI: NL: 
HR: 2017: 3124 en HR 17 november 2015, ECLI: NL: HR: 
2015: 3322). Nu de officier van justitie niet duidelijk 
heeft gemaakt of het de bedoeling was om meer-
dere aangiften in de tenlastelegging te betrekken, 
dan wel dat de vijf genoemde aangiften een repre-
sentatieve selectie zijn en de overige aangiften bij 
de strafmaat worden betrokken, verklaart het hof 
de tenlastelegging met betrekking tot het onderdeel 
‘waaronder’ partieel nietig. Bij de strafmaat houdt 
het hof echter rekening met veertien aangiften om-
zetbelasting, in plaats van de vijf die in de tenlaste-
legging zijn genoemd. De verdachte heeft ten aan-
zien van alle aangiften een bekennende verklaring 
afgelegd. Daarom kan het nadeel van alle aangiften 
betrokken worden in de straftoemeting. Het is de 
vraag of de vergelijking van belastingfraudezaken 
met kinderpornografiezaken kan worden gemaakt 
met betrekking tot de tenlasteleggingstechniek, 
aangezien aan het indienen van elke aangifte een 
wilsbesluit ten grondslag ligt. Bij maandaangiften 
omzetbelasting zijn dat maximaal twaalf aangif-
ten in een jaar. Bij kinderpornografie af beeldingen 
gaat het vaak om een veelvoud daarvan. Daarnaast 
heeft ook te gelden dat het belastingnadeel onder-
deel uitmaakt van de delictsomschrijving, aan-
gezien het dient te gaan om een straf baar feit dat 
ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven 
(gevolgbestanddeel). Als aangiften in de beoorde-
ling worden betrokken zonder dat deze in de ten-
lastelegging zijn opgenomen, is dat een wezenlijk 
verschil met kinderpornozaken. Het argument van 
een ‘representatieve selectie’ gaat dan niet op.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 januari 2019 
(gepubliceerd op 15 april 2019), ECLI: NL: RBZWB: 
2019: 326
Op 29 januari 2019 heeft de Rechtbank Zeel-
and-West-Brabant zich uitgelaten over de samen-
loop van de boetes uit art. 10a en 67fc AWR. Aan een 
fiscale eenheid omzetbelasting is verzocht om in-
zage te geven in de verschuldigde omzetbelasting, 
hetgeen ertoe heeft geleid dat de belastingplichtige 
een suppletiemelding heeft ingediend. Naar aanlei-
ding daarvan legt de inspecteur een boete op van 

25% op grond van art. 10a AWR en een boete van 
25% op grond van art. 67f AWR wegens het niet (tij-
dig/volledig) betalen van de belasting; in totaal € 
29.597. In bezwaar worden de boetes gematigd tot 
totaal € 10.000. De rechtbank acht de inspecteur ge-
slaagd in het bewijs dat sprake is van grove schuld 
wegens het niet (tijdig/volledig) betalen van de 
belasting en dat sprake is van grove schuld bij het 
nakomen van de informatieverplichting. Er is geen 
sprake van een schending van het ne bis in idem-be-
ginsel, want beide artikelen beboeten een andere 
normschending (het niet tijdig informeren van de 
Belastingdienst, in art. 10a AWR, en het niet (tijdig/
volledig) betalen, in art. 67f AWR). Dit dient wel te 
worden meegewogen in de strafmaat. Het totaal 
aan opgelegde boetes moet passend zijn. Daaraan 
is volgens de rechtbank voldaan, na de matiging 
in de bezwaarfase van de beide boetes tot totaal € 
10.000. Het is overigens nog maar de vraag of aan 
een fiscale eenheid omzetbelasting een boete kan 
worden opgelegd (zie o.a. P.J. van Hagen en A.C.M. 
Klaasse, ‘Alle boetes fiscale eenheid OB van tafel(?)’, 
BTW-Bullet in 2018/28 en C. Hofman en G.J.M.E. de 
Bont, ‘De fiscale eenheid als (medeplegende) boete-
ling’, WFR 2018/119).
Een ander punt dat in deze uitspraak nog aan de 
orde kwam, is het beroep van de belastingplichtige 
op het ontbreken van grove schuld, aangezien hij 
een accountant had ingeschakeld. De belasting-
plichtige stelt dat de onduidelijkheid en de miscom-
municatie over het indienen van de suppletie aan 
zijn adviseur moet worden toegerekend. Belang-
hebbende diende zelf de aangiften in en was zelf 
verantwoordelijk voor de betaling van de verschul-
digde omzetbelasting. Dit kan volgens de rechtbank 
dan ook niet aan de adviseur worden toegerekend. 
De onduidelijkheid omtrent het indienen van de 
suppletiemelding, wordt ook aan belanghebbende 
toegerekend, omdat het volgens de rechtbank op 
diens weg had gelegen om die onduidelijkheid weg 
te nemen. De boetes van totaal € 10.000 blijven der-
halve in stand.
Zie ook Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019, ECLI: 
NL: RBROT: 2019: 2026 voor een beroep van een ver-
dachte belastingplichtige op het vertrouwen op 
zijn adviseur bij het indienen van de aangiften om-
zetbelasting. Dit verweer wordt niet gehonoreerd, 
aangezien de verdachte zelf inzicht had in de finan-
ciën en dus zo kon weten dat de aangiften onjuist 
waren.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2019, 
ECLI: NL: GHARL: 2019: 1244
Per 1 januari 2014 is art. 69a AWR in werking getre-
den, waarin het opzettelijk niet (tijdig) betalen van 
belasting straf baar is gesteld. Hof Arnhem-Leeu-
warden heeft zich over dit artikel gebogen. Het gaat 
om ingediende aangiften loonheffing en omzetbe-
lasting, waarvan de verschuldigde belasting (ad € 
129.321) niet is voldaan. De verdachte betwist niet 
dat de belasting niet is voldaan, maar stelt dat geen 
sprake is van opzet. In twee zinnen oordeelt het hof 
dat sprake is van opzet: ‘er is sprake van (voorwaarde-
lijk) opzet op het niet voldoen van belast ingaangiften 
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als verdachte zich bewust is van (de aanmerkelijke kans 
op) het gevolg van zijn gedrag’. Bij de vraag of er een 
beperking is van de straf baarheid van verdachte, 
volgt (wel) een uitgebreide motivering van het hof. 
Onder verwijzing naar de parlementaire geschie-
denis, oordeelt het hof dat het de bedoeling van de 
wetgever is geweest om kwaadwillende belasting-
plichtigen te bestraffen en goedwillende belasting-
plichtigen te beschermen. De verdachte heeft op 
enig moment een melding betalingsonmacht ge-
daan. Het hof merkt dit aan als een geldige melding 
betalingsonmacht voor de tijdvakken die nog niet 
waren verstreken. Dat er een formele tekortkoming 
was (geen tijdvak vermeld in de melding) doet daar 
volgens het hof niet aan af. Daarnaast is tijdens het 
invorderingsonderzoek voor de Ontvanger van de 
Belastingdienst komen vast te staan dat sprake is 
van betalingsonmacht. Als geen aanleiding is om 
aan te nemen dat sprake is van een kwaadwillen-
de belastingplichtige, mag het strafrecht volgens 
het hof niet worden gebruikt om invordering af te 
dwingen. De verdachte is dan ook niet straf baar 
voor het onbetaald laten van de aangiften waar-
van de betaling ná dat invorderingsonderzoek ver-
schuldigd is. Voor de onbetaald gebleven aangiften 
vóór die datum, is de verdachte wel straf baar. Om-
dat de Belastingdienst over voldoende instrumen-
ten beschikt om belastingschuldigen aan te pak-
ken, wordt geen straf of maatregel opgelegd. Het 
strafrecht is een ultimum remedium en is bedoeld 
voor andere gevallen waarin het instrumentarium 
van de Belastingdienst tekortschiet.

Rechtbank Overijssel 4 maart 2019, ECLI: NL: 
RBOVE: 2019: 1009
In deze strafzaak was de verdenking dat de ver-
dachte opdracht of feitelijk leiding heeft gegeven 
aan zijn vennootschap tot het niet/onjuist/onvol-
ledig verstrekken van informatie en het niet ter 
beschikking stellen van de administratie. Voor de 
Rechtbank Overijssel werd bepleit dat het Open-
baar Ministerie niet-ontvankelijk moest worden 
verklaard, aangezien sprake is van détournement 
de pouvoir. Het Openbaar Ministerie zou van haar 
strafvorderlijke bevoegdheden gebruik hebben ge-
maakt, terwijl de aan verdachte opgelegde infor-
matiebeschikkingen nog niet onherroepelijk vast-
stonden. Zo zou informatie zijn verkregen waarvan 
de verdachte meende niet tot afgifte gehouden te 
zijn (waaronder klantdossiers) ten behoeve van 
haar fiscale verplichtingen. De officier van justitie 
stelt dat art. 47 AWR niet is nagekomen en dat dit 
een straf baar feit oplevert ex art. 68 en 69 AWR. De 
rechtbank laat zich allereerst uit over het belang 
van de verzochte klantdossiers (waarvan verdachte 
had geweigerd om tot afgifte over te gaan) voor de 
vaststelling van de fiscale verplichtingen. De recht-
bank beantwoordt die vraag ontkennend. Wat daar 
verder ook van zij, nu de informatiebeschikkingen 
nog niet onherroepelijk vaststaan had het Open-
baar Ministerie in beginsel niet door het aanwenden 
van strafvorderlijke bevoegdheden hierover toch 
de beschikking mogen krijgen. Het uitgangspunt 
is dat het Openbaar Ministerie naast een lopende 

fiscale procedure wel een strafrechtelijk onderzoek 
kan starten, maar volgens de rechtbank is niet ge-
bleken dat er omstandigheden zijn dat dit hier een 
strafrechtelijk onderzoek geoorloofd zou zijn. Het 
Openbaar Ministerie had de informatiebeschik-
kingsprocedure moeten afwachten. Nu dat niet is 
gebeurd en het Openbaar Ministerie is overgegaan 
tot het aanwenden van strafvorderlijke bevoegd-
heden, is de bevoegdheid gebruikt voor een ander 
doel dan waarvoor deze is gegeven. Het Openbaar 
Ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Rechtbank Noord-Holland 5 december 2017 
(gepubliceerd 5 april 2019), ECLI: NL: RBNHO: 2017: 
11702
De uitspraak van Rechtbank Noord-Holland is in-
teressant vanwege wie wordt aangemerkt als de 
normadressaat van het doen van onjuiste aangifte 
inkomstenbelasting en het niet nakomen van de 
informatieverplichting jegens de Belastingdienst. 
De rechtbank stelt vast dat het adviseursbedrijf 
‘in de hoedanigheid van gevolmacht igd belast ingad-
viseur’ de normadressaat is. Zij heeft ‘als zodanig’ 
de verplichting om correcte aangiften te doen en 
de gevraagde inlichtingen te verstrekken aan de 
Belastingdienst. Vervolgens oordeelt de rechtbank 
dat deze handelingen kunnen worden toegerekend 
aan de rechtspersoon, omdat het doen van aangif-
ten en het verstrekken van informatie aan de Belas-
tingdienst valt binnen de normale bedrijfsvoering 
van het belastingadvieskantoor. Er is sprake van 
opzet volgens de rechtbank, omdat – kort gezegd – 
sprake is van een professioneel advieskantoor met 
voldoende expertise en ervaring en zodoende weet 
hoe op correcte wijze aangiften moeten worden in-
gediend. Datzelfde geldt voor het niet verstrekken 
van informatie aan de Belastingdienst, aangezien 
het advieskantoor in reactie op de vragenbrief van 
de Belastingdienst wel tweemaal om uitstel heeft 
verzocht. Hieruit kan volgens de rechtbank worden 
afgeleid dat het bedrijf zich bewust was van welke 
informatie werd verlangd en dat het desalniette-
min toch niet heeft gereageerd. De rechtspersoon 
is aldus straf baar. De rechtbank acht vervolgens 
bewezen dat sprake is van feitelijk leidinggeven en 
komt tot een veroordeling. Er wordt een straf op-
gelegd van vier maanden voorwaardelijke gevan-
genisstraf (met een proeftijd van twee jaar) en een 
onvoorwaardelijke geldboete van € 25.000.

Hoge Raad 26 maart 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 435
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij de 
veroordeling van verdachte ten aanzien van het on-
juist doen van aangiften inkomstenbelasting voor 
de op te leggen straf aansluiting gezocht bij de fis-
cale vergrijpboete die door de Belastingdienst zou 
zijn opgelegd voor dit vergrijp. Het hof heeft een 
boete opgelegd van € 100.000, terwijl het belast-
baar inkomen (in box 2) waarover de belasting niet 
is betaald € 400.000 bedraagt. In cassatie wordt 
namens de verdachte tegen dit oordeel opgekomen. 
In het middel wordt beargumenteerd dat een fisca-
le vergrijpboete wordt gebaseerd op het bedrag aan 
niet betaalde belasting en dus niet op basis van het 
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belastbare inkomen. Het middel slaagt. De Hoge 
Raad overweegt dat op grond van art. 67d AWR een 
fiscale boete wordt berekend als percentage van 
‘het bedrag van de aanslag’. Volgens art. 2.12 Wet IB 
is het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang 
(box 2) 25%. Uitgaande van een verzwegen inkomen 
van € 400.000, bedraagt de verschuldigde belasting 
€ 100.000 (25% van € 400.000). In geval van opzet 
wordt een boete opgelegd van 50%, of 100% indien 
sprake is van strafverzwarende omstandigheden. 
Het oordeel van het hof is volgens de Hoge Raad niet 
begrijpelijk. Als het hof uit is gegaan van 25% boete 
van het verzwegen inkomen, heeft het hof miskend 
dat de boete wordt berekend over de verschuldigde 
belasting. Als het hof dit niet heeft miskend, heeft 
het hof verzuimd te motiveren waarom het is uitge-
gaan van een boete van 100%. De Hoge Raad wijst 
de zaak terug naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Rechtbank Amsterdam 4 april 2019, ECLI: NL: 
RBAMS: 2019: 2457
De rechtbank heeft zich gebogen over de zaak van 
een Amsterdamse vastgoedhandelaar ten aanzien 
van de verkoop van een evenementencomplex voor 
een te lage c.q. onzakelijke prijs. Naast hem worden 
ook zijn ex-vrouw (ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2459), de 
vennootschap waarmee het onroerend goed is ge-
kocht (ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2462), twee taxateurs 
(ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2460 en ECLI: NL: RBAMS: 
2019: 2461) en hun werkgever (ECLI: NL: RBAMS: 2019: 
2458) als verdachten aangemerkt. Zij zijn allen door 
de rechtbank vrijgesproken.
De verkoopprijs van het onroerend goed is geba-
seerd op de twee taxatierapporten van een van de 
medeverdachten. De rechtbank buigt zich dan ook 
eerst over de vraag of sprake is van valse taxatie-
rapporten. Het oordeel is dat hiervan geen sprake 
is. De rechtbank heeft hierbij oog voor de vrijheid 
van een taxateur en de variabelen waarmee reke-
ning kan en moet worden gehouden bij het bepa-
len van de waarde. Daarvoor gelden bandbreedtes, 
maar het is mogelijk dat verschillende taxateurs 
tot verschillende waarden komen. Dat bijvoorbeeld 
enige onzekerheid bestond over de bestemming 
van het onroerend goed (met de bestemming ‘leisu-
re’ of kantoorruimte), betekent niet per definitie dat 
het taxatierapport daardoor vals is. De rechtbank 
heeft hierbij aan de hand van de herontwikkelings-
mogelijkheden, de kostenposten en variabelen en 
de andere taxatierapporten uitgebreid gemotiveerd 
dat geen sprake is van valse taxatierapporten, om-
dat niet kan worden bewezen dat onjuiste informa-
tie is opgenomen in de taxatierapporten.
Naast de valsheid in geschrift komen ook belas-
tingfraude en witwassen aan bod. Deze feiten han-
gen nauw samen met de valsheid, omdat het verwijt 
wordt gemaakt dat in de belastingaangiften een te 
lage winst is opgenomen. Hoewel de rechtbank uit-
gaat van de juistheid van de taxaties, kunnen wel 
vraagtekens worden geplaatst bij de zakelijkheid 
van de verkoop. Het pand was immers voor € 2,5 
miljoen getaxeerd en is per saldo voor minder dan 
€ 500.000 verkocht vanwege een badwill-vergoe-
ding. De verdachte heeft verklaard dat deze bad-

will-vergoeding is gedeeld met de Belastingdienst 
voordat de transactie had plaatsgevonden. Dit is 
door de officier van justitie niet of onvoldoende 
weersproken. Bovendien zijn er meerdere biedin-
gen geweest voor het onroerend goed en varieerde 
de prijs daarin stevig. De in de aangiften opgeno-
men verkoopprijs was € 2,35 miljoen. Nu volgens de 
rechtbank geen sprake is van een onzakelijke prijs 
komt de rechtbank tot het oordeel dat de aangiften 
vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en 
overdrachtsbelasting niet onjuist zijn. Ook van wit-
wassen is volgens de rechtbank dan geen sprake, 
omdat daarvoor een criminele herkomst vereist is. 
De verdachten worden allen vrijgesproken.

Rechtbank Amsterdam 5 april 2019, ECLI: NL: 
RBAMS: 2019: 2493, ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2495 en 
ECLI: NL: RBAMS: 2019: 2496
Een dag later volgde het vonnis in de KPMG-fraude 
zaak. De Belastingdienst had een onderzoek inge-
steld naar de bouw van het pand van KPMG in Am-
stelveen. Hieruit kwam naar voren dat de kosten 
voor een inbouwpakket aan een andere vennoot-
schap zouden worden toebedeeld en dat een rea-
lisatievergoeding zou worden toegekend aan een 
medeverdachte. Deze zouden als kostenpost zijn op-
genomen in de aangifte vennootschapsbelasting, 
hetgeen volgens het Openbaar Ministerie als ver-
kapte winstuitdeling moest worden aangemerkt, 
waarbij de realisatieovereenkomst en de bijbeho-
rende facturen valselijk zouden zijn opgemaakt.
De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of de 
inbouwkosten en de realisatievergoeding op za-
kelijke gronden zijn gebaseerd. Wil bij de inbouw-
kosten sprake zijn van een winstuitdeling, dan 
moet sprake zijn van een bevoordeling van de ene 
vennootschap als aandeelhouder van de andere 
vennootschap. In de uitspraak wordt diepgaand en 
zeer feitelijk op dit onderwerp ingegaan. De recht-
bank concludeert uiteindelijk dat de ene vennoot-
schap zich geen winst heeft laten ontgaan door 
de kosten voor haar rekening te nemen. Dit is dus 
geen verkapte winstuitdeling, waardoor de aangif-
ten vennootschapsbelasting dus niet onjuist zijn. 
Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat als 
dit onzakelijk zou zijn,  van opzet geen sprake zou 
zijn, omdat in het dossier informatie is opgenomen 
waaruit een pleitbaar standpunt blijkt. Hetzelfde 
geldt voor de realisatievergoeding. Ook de valsheid 
van de overeenkomst en de facturen kan niet wor-
den bewezen, aldus de rechtbank. Partijen hadden 
niet het oogmerk om de Belastingdienst te mislei-
den. In tegendeel, partijen hadden de bedoeling 
om de overeenkomst aan de Belastingdienst voor 
te leggen. Daarom is geen sprake van het valse-
lijk opmaken. De rechtbank concludeert dan ook 
tot vrijspraak. Hierbij wordt nog een overweging 
gewijd aan de overschrijding van de redelijke ter-
mijn, maar nu strafvermindering niet mogelijk is, 
volstaat de rechtbank met de enkele constatering 
daarvan.
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Ontneming

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. L.M.J. Backx 
en mr. R.T.C.N. Jeuken
In deze rubriek wordt in chronologische volgorde 
de lezenswaardige ontnemingsjurisprudentie van 
de Hoge Raad besproken, verschenen tussen 15 fe-
bruari en 15 mei 2019.

Hoge Raad 19 maart 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 385
Betrokkene is in de strafzaak veroordeeld voor 
het medeplegen van de uitvoer van negentien kilo 
hennep en zestig kilo amfetamine. Het hof heeft in 
de ontnemingszaak het voordeel dat is verkregen 
door middel van of uit de baten van die straf bare 
feiten geschat op € 87.320. Dit is gelijk aan het be-
drag dat betrokkene op 2 juli 2013 had gekregen van 
een aantal Engelsen met het oog op de levering van 
drugs. Vervolgens werd op 11 juli 2013 een aantal 
dozen met drugs (die door een andere betrokkene 
werden vervoerd) in beslag genomen. Betrokkene 
had verklaard dat het geld voor de drugs vooruit 
was betaald en dat hij voor € 84.550 aan kosten had 
gemaakt voor inkoop van de hennep. Het hof ging 
daar echter niet in mee en achtte de door de betrok-
kene gestelde aanschaf kosten van hennep niet aan-
nemelijk. Dat maakt het oordeel van het hof, dat het 
gehele geldbedrag van € 87.320 moet worden aange-
merkt als wederrechtelijk verkregen voordeel, niet 
zonder meer begrijpelijk. Het hof heeft daarmee 
immers niet vastgesteld dat de betrokkene het door 
hem ontvangen bedrag in het geheel niet zou heb-
ben aangewend voor de aanschaf van drugs met het 
oog op de overeengekomen levering aan de Engel-
sen, terwijl een dergelijke vaststelling evenmin op 
een andere wijze in de overwegingen van het hof 
besloten ligt, aldus de Hoge Raad. Het middel slaagt.   

 Hoge Raad 2 april 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 381
De Hoge Raad stelt hoge motiveringseisen aan het 
opleggen van een hoofdelijke betalingsverplichting 
op grond van art. 36e lid 7 Sr. Uitgangspunt bij de 
bepaling van het wederrechtelijk verkregen voor-
deel is immers steeds het voordeel dat de betrok-
kene daadwerkelijk heeft behaald. Oplegging van 
de hoofdelijke betalingsverplichting tast alleen 
dan het reparatoire karakter van de ontnemings-
maatregel niet aan, wanneer het wederrechtelijk 
verkregen voordeel kan worden aangemerkt als 
‘gemeenschappelijk voordeel’ waarover ieder van 
de mededaders kan of kon beschikken. Dit ‘gemeen-
schappelijk voordeel’ kan dan aan ieder van de 
mededaders voor het geheel worden toegerekend. 
Aan het enkele feit dat twee of meer personen een 
straf baar feit hebben gepleegd dat wederrechtelijk 
voordeel heeft opgeleverd, kan niet zonder meer 
de conclusie worden verbonden dat sprake is van 
‘gemeenschappelijk voordeel’. Dit hangt af van de 
omstandigheden van het geval (vgl. HR 7 april 2015, 
ECLI: NL: HR: 2015: 884).
In onderhavige zaak had het hof het totale weder-
rechtelijk verkregen voordeel uit soortgelijke fei-
ten als die in de strafzaak zijn bewezenverklaard 

geschat op € 129.055,76 en aan de betrokkene een 
hoofdelijke betalingsverplichting opgelegd ter ont-
neming van dat bedrag. Het hof had dit oordeel ten 
aanzien van de hoofdelijkheid echter niet gemoti-
veerd. Redenen waarom de Hoge Raad casseert.  

Hoge Raad 9 april 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 553
De verdediging had tijdens de behandeling ter zit-
ting van de ontnemingszaak in hoger beroep een 
voorwaardelijk verzoek gedaan tot het horen van 
een aantal getuigen. De Hoge Raad overweegt dat 
dit verzoeken zijn als bedoeld in art. 315 juncto art. 
328 Sv, zodat een uitdrukkelijke beslissing op die 
verzoeken was vereist. Dat geldt ook voor zover de 
verzoeken voorwaardelijk zijn gedaan, nu de daar-
aan gestelde voorwaarden zijn vervuld. Uit het pro-
ces-verbaal van de zitting in hoger beroep en uit de 
bestreden uitspraak blijkt echter niet dat het hof op 
de verzoeken heeft beslist. Dat verzuim leidt inge-
volge art. 330 juncto art. 415 Sv tot nietigheid.
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Toezichthouders

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. A.S.M.L. 
Prompers, mr. drs. M.J. Blotwijk en mr. P.L. Reeser 
Cuperus

Nieuws 
 
AFM 

Nationaal verbod op verbod op binaire opties en 
beperkingen op CFD’s 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) treft in navol-
ging van ESMA twee nationale productinterventie-
maatregelen: het verbod op binaire opties en de ver-
koopbeperking aan contracts for difference (CFD’s). 
De maatregelen traden op 19 april 2019 in werking. 
Zij gelden voor beleggingsondernemingen in Ne-
derland en voor beleggingsondernemingen in een 
andere EU-lidstaat die met een bijkantoor of Euro-
pees paspoort actief zijn in Nederland. De maatre-
gelen wijken inhoudelijk niet af van de tijdelijke 
ESMA-maatregelen die al eerder in Europa werden 
ingevoerd.

AFM stuurt wetgevingswensen naar Financiën en 
SZW
AFM pleit in haar jaarlijkse wetgevingsbrief aan 
de Ministers van Financiën en Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid voor aanpassingen in toezicht-
wetgeving op het terrein van consumptief krediet, 
accountantsorganisaties en pensioenen. De brief 
van AFM is te vinden op www.afm.nl.

AFM en DNB pleiten voor cryptoregulering op 
internationaal niveau
AFM en DNB pleiten voor een nationaal vergun-
ningsstelsel voor crypto-omwisselplatformen en 
aanbieders van cryptobewaarportemonnees. Dit 
om witwassen en terrorismefinanciering effectie-
ver tegen te gaan. Aanpassingen van de Europese 
regels voor ondernemingsfinanciering zijn volgens 
beide toezichthouders nodig om kleinschalige on-
dernemingsfinanciering via blockchaintechnolo-
gie ruimte te bieden. Het internationale karakter 
van crypto’s vergt internationale afstemming om 
Nederlandse consumenten effectief tegen de groot-
ste risico’s te beschermen. Dat stellen AFM en DNB 
in een gezamenlijk advies, dat de Minister van Fi-
nanciën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. AFM 
en DNB hebben regelmatig gewaarschuwd tegen 
crypto’s en ICO’s, vanwege de risico’s op misleiding, 
oplichting, cybercrime en manipulatie. Die risico’s 
zijn er nog steeds maar vanwege de internationale 
dimensie heeft nationale wetgeving volgens beide 
toezichthouders geen zin. 

AFM

CBb 7 mei 2019  ECLI: NL: CBB: 2019: 177
Hoger beroep. Boete wegens onduidelijke en misleiden-
de reclame-uit ing. Schending nemo tenetur-beginsel. 
Appellant is met toepassing van art. 5:16, Awb gevor-

derd om berekeningen te maken die als bewijs voor de 
overtreding zijn gebruikt. Matiging boete. Art. 4:19 lid 
2 Wft
Hoger beroep tegen Rechtbank Rotterdam 20 fe-
bruari 2018 (ECLI: NL: RBROT: 2018: 1308. De AFM 
heeft met toepassing van art. 5:16 Awb aan A drie 
informatievorderingen opgelegd die onder andere 
strekten tot het overleggen van gemiddelde cumu-
latieve cliëntrendementen, grafieken en histo-
grammen. Die informatie heeft de AFM vergeleken 
met cliëntrendementen die A in reclames gebruik-
te. Op basis daarvan heeft de AFM geconcludeerd 
dat de reclame-uitingen onduidelijk en misleidend 
zijn. AFM heeft A een boete opgelegd van € 750.000 
voor overtreding van art. 4:19 lid 2 Wft.  In hoger 
beroep stelt A dat zij de verstrekte gemiddelde cu-
mulatieve rendementen van de cliëntportefeuilles 
heeft moeten berekenen en deze informatie niet al 
beschikbaar was op een gegevensdrager. Derhalve 
is de boete gebaseerd op onder dwang verkregen 
wilsaf hankelijk materiaal. Dat is volgens A in strijd 
met het nemo tenetur-beginsel. Het College volgt A 
in haar betoog. Het College acht aannemelijk  dat de 
gemiddelde cumulatieve cliëntrendementen in de 
grafieken en histogrammen op het moment van het 
vorderen van deze gegevens niet als zodanig waren 
vastgelegd op een gegevensdrager. Het College acht 
ook aannemelijk dat de data op basis waarvan ap-
pellante de cumulatieve gemiddelde rendementen 
diende te berekenen niet voor alle portefeuilles 
over dezelfde periode beschikbaar waren, omdat 
appellante, naar zij heeft gesteld, pas in 2011 was 
begonnen met het opslaan van rendementsgege-
vens van klanten. A heeft om de door AFM gevor-
derde cumulatieve gemiddelde rendementen van 
klanten vanaf 2008 te kunnen leveren, naar zij 
onweersproken heeft gesteld, een rekenmethode 
ontwikkeld en gebruikt om de ontbrekende cijfers 
bij benadering te reconstrueren op basis waarvan 
zij vervolgens de cumulatieve gemiddelde rende-
menten heeft berekend. De omstandigheid dat A de 
gegevens beschikbaar had om die berekeningen te 
maken betekent niet dat daarmee ook kan worden 
gezegd dat de gemiddelde cumulatieve rendemen-
ten in fysieke zin bestonden. De door AFM gemaak-
te vergelijking met door de fiscus  gevorderde ban-
kafschriften of portfolio-overzichten – gegevens 
die door middel van een systeem kunnen worden 
verkregen – miskent dat het in die gevallen ging om 
overzichten die al (door de bank) waren opgesteld 
en in fysieke zin bestonden. AFM wijst er op dat 
A zich bij de boeteprocedure van adequate rechts-
bijstand had voorzien, hem  voor aanvang van de 
hoorzitting naar aanleiding van de voorgenomen 
boete de cautie was gegeven en hij de kans heeft ge-
had om het bewijsmateriaal dat AFM aan de boete 
ten grondslag heeft gelegd, ter discussie te stellen 
en ontlastend bewijsmateriaal over te leggen. Ge-
let daarop is volgens AFM geen sprake van schen-
ding van het nemo tenetur-beginsel. Het College 
verwerpt dat betoog. Volgens hem valt niet in te 
zien hoe, gelet op alle informatie die de AFM al had 
verkregen, voor A in de procedure naar aanleiding 
van de (voorgenomen) boete een reële mogelijkheid 
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bestond om de bewijskracht van de al verstrekte 
wilsaf hankelijke gegevens op een geloofwaardige 
wijze te ontkrachten.  Het College concludeert dat 
deze informatie dan ook niet gebruikt had mogen 
worden voor oplegging van de boete. Evenwel blijft 
er voldoende ander bewijs over voor de conclusie 
van AFM dat de in de reclame-uitingen getoonde 
informatie niet duidelijk en misleidend was. Het 
College ziet in de gebleken schending van het ne-
mo-teneturbeginsel wel reden de opgelegde boete 
te matigen met 25% van het basisboetebedrag tot € 
625.000.

ACM

Gerechtshof Den Haag 12 februari 2018, ECLI: NL: 
GHDHA: 2019: 470
Hoger beroep naar aanleiding van kort geding uit-
spraak van de Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, 
ECLI: NL: RBDHA: 2018: 12722. Bedrijfsbezoek van de 
ACM is rechtmatig
De ACM heeft een onaangekondigd bedrijfsbezoek 
bij onderneming X afgelegd conform de Awb en 
‘ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gege-
vens 2014’ (hierna: de Digitale Werkwijze). Onder-
neming X heeft vervolgens per brief bezwaren naar 
voren gebracht en daarna ook een kortgeding en 
hoger beroep ingesteld. De Digitale Werkwijze han-
teert de volgende getrapte procedure. Tijdens het be-
drijfsbezoek kopieert de ACM de digitale gegevens 
die worden aangetroffen bij de doelwitten van het 
onderzoek. Deze ‘veiliggestelde dataset’ wordt be-
veiligd en afgeschermd opgeslagen. Onderzoekers 
hebben geen inzage in deze gegevens. Door middel 
van zoektermen wordt uit de veiliggestelde dataset 
een ‘binnen-de-reikwijdte dataset’ geselecteerd. De 
betrokken onderneming krijgt vervolgens de gele-
genheid om aan te geven welke gegevens in deze 
binnen-de-reikwijdte dataset niet-zakelijk en/of 
geprivilegieerd zijn. Na verwijdering daarvan res-
teert de ‘onderzoeksdataset’ waarin de onderzoe-
kers van de ACM inzage krijgen. In deze uitspraak 
stond onder andere ter discussie het ontbreken van 
een out of scope procedure, het hanteren van on-
voldoende gerichte zoektermen en de gevolgen van 
temporele reikwijdte van de doelomschrijving voor 
de zoekslagen. De klacht van onderneming X over 
de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de sa-
menstelling van de binnen-de-reikwijdte dataset, 
treft geen doel. Het Hof stelt dat onderneming X 
haar bezwaren naar voren kan brengen bij de ACM 
en zich zo nodig kan wenden tot de civiele rechter 
d.m.v. een kort geding. Doordat de mogelijkheid be-
staat dat de bezwaren door de civiele rechter wor-
den beoordeeld, is een voldoende kenbare en met 
waarborgen omklede procedure gegeven, waar-
door de ACM niet is gehouden om een op voorhand 
kenbare en met voldoende waarborgen bestuurs-
rechtelijke werkwijze in te richten. Wat betreft het 
hanteren van onvoldoende gerichte zoektermen 
oordeelt het Hof dat het enkele feit dat de termen 
niet in combinatie worden gebruikt met [rechtsper-
soon], een medewerker van [rechtspersoon] of een 
specifieke gedraging, onvoldoende is om aan te ne-

men dat sprake is van een schending van het even-
redigheidsbeginsel of andere uit de grondrechten 
en bestuursrechtelijke regels voortvloeiende eisen. 
Met betrekking tot de temporele reikwijdte stelt het 
Hof dat documenten voor de datum die is genoemd 
in de doelomschrijving, wel relevante informatie 
kan bevatten over handelingen na die datum. Een 
datumfilter hoefde daarom in dit geval niet te wor-
den toegepast. De uitspraak gaat ook uitgebreid in 
op het debat of het Nederlandse wettelijke systeem 
en de Nederlandse rechterlijke controle voldoende 
waarborgen biedt conform de jurisprudentie van 
art. 8 EVRM en 7 Handvest. Onderneming X stelt 
namelijk dat de Nederlandse wetgeving en de Digi-
tale Werkwijze geen afdoende waarborgen bieden 
tegen misbruik en willekeur. Reden hiervoor zou 
zijn dat het Nederlandse recht bij een bedrijfsbe-
zoek geen rechterlijke machtiging of aanwezigheid 
van een onaf hankelijke partij is vereist. Het Hof 
oordeelt dat het ontbreken van die vormen van con-
trole geen schending van grondrechten oplevert, 
omdat het Nederlandse recht wel andere adequate 
en effectieve waarborgen biedt tegen misbruik en 
willekeur, onder meer in de vorm van de mogelijk-
heid van rechterlijke controle achteraf in een pro-
cedure zoals dit kort geding. Dat partijen voor die 
rechterlijke controle ‘zijn aangewezen op’ de civiele 
rechter doet niet af aan de adequaatheid of de effec-
tiviteit van de geboden rechtsbescherming. Wat be-
treft de omvang van de rechterlijke controle merkt 
het Hof op dat een rechter in een kort geding, net 
zoals onderneming X stelt, zowel de wetmatigheid 
als de noodzaak van de inmenging moet toetsen. 
Dat betekent echter niet dat de rechter zijn eigen 
oordeel over de opportuniteit, omvang en inrich-
ting van het onderzoek in de plaats moet stellen 
van de keuzes van ACM, maar dat de rechter moet 
beoordelen of de ACM bij die keuzes de grenzen 
van haar beoordelingsruimte heeft overschreden. 
Daarnaast stelt onderneming X dat de ACM een 
verboden fishing expedit ion heeft ondernomen. Ten 
tijde van het bedrijfsbezoek zou de ACM over onvol-
doende ernstige aanwijzingen beschikken voor een 
verdenking van een inbreuk op de mededingings-
regels. Dat zou blijken uit de manier waarop het 
onderzoek is verricht en de zoektermen die de ACM 
hanteerde. Het Hof stelt echter dat onderneming 
X dit onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. De 
ACM heeft namelijk toegelicht dat zij in het kader 
van een onderzoek naar [handeling] door [rechts-
persoon] in het digitale materiaal op documenten is 
gestuit die een voldoende ernstig vermoeden recht-
vaardigen dat er in contacten tussen onderneming 
X en [rechtspersoon] is gesproken over (prijs)strate-
gieën. Daarnaast heeft onderneming X aangevoerd 
dat zij al jaren in een felle concurrentiestrijd is ver-
wikkeld met [rechtspersoon X]. Het Hof stelt echter 
dat het niet uitgesloten is dat juist concurrerende 
ondernemingen prijsafspraken maken of concur-
rentiegevoelige informatie uitwisselen. Daarnaast 
hoeft ACM ook geen inzicht te geven in documen-
ten waarop zij haar vermoeden van inbreuk heeft 
gebaseerd. Een dergelijke verplichting zou af breuk 
doen aan het evenwicht tussen behoud van de doel-
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treffendheid van het onderzoek en de bescherming 
van de rechten van verdediging van de betrokken 
onderneming. Het Hof oordeelt ook dat geen spra-
ke is van onvoldoende nauwkeurige doelomschrij-
ving. De doelomschrijving wordt voldoende nauw-
keurig geacht door de specificatie van bepaalde 
gedragingen, van onderneming X in relatie met één 
andere onderneming in een bepaalde periode. Als 
laatste slaagt ook het incidentele appèl van de ACM. 
Het Hof vernietigt het verbod dat de kortgeding-
rechter aan de ACM had opgelegd om een deel van 
het materiaal van de targets niet te gebruiken, tot-
dat de bodemrechter een uitspraak heeft gedaan. 
De ACM had back-up tapes meegenomen met als 
doel het digitaal materiaal van vijf voormalig CEO’s 
en CCO’s veilig te stellen. Volgens onderneming X 
had de ACM slechts drie namen van de ‘targets’ ge-
noemd tijdens het bedrijfsbezoek. Volgens het Hof 
is echter niet van belang of de vijf namen expliciet 
genoemd zijn. Volgens het Hof moet het onderne-
ming X duidelijk zijn geweest dat de back-up tapes 
zijn meegenomen door de ACM, omdat de digitale 
gegevens van voormalig CEO’s en CCO’s niet meer 
direct digitaal raadpleegbaar waren. Daarmee 
heeft de ACM volgens het Hof niet in strijd met art. 
2.1 lid 4 Digitale Werkwijze gehandeld. Het niet na-
leven van deze bepaling betekent volgens het Hof 
ook niet dat ieder verder gebruik van die informa-
tie onrechtmatig en daarom verboden is. Onderne-
ming X heeft cassatie beroep ingesteld.

Rechtbank Rotterdam 21 februari 2019, ECLI: NL: 
RBROT: 2019: 1255
Plicht tot betaling wettelijke rente na oplegging boete. 
Betalingstermijn van de boete is verstreken zes weken 
nadat de beschikking van ACM op de voorgeschreven 
wijze is bekendgemaakt
Daisycon is op 4 oktober 2013 door de ACM beboet 
wegens overtreding van de Telecommunicatiewet.  
Bij besluit van 12 april 2019 heeft de ACM vastge-
steld dat Daisycon over de periode van 16 november 
2013 tot 27 april 2018 een bedrag aan wettelijke ren-
te van € 80.141,42 verschuldigd is en heeft Daisycon 
verzocht het totale bedrag (boete van € 770.000,- 
en de verschuldigde wettelijke rente daarover van 
€ 80.141,42) over te maken. Tegen dit besluit heeft 
Daisycon rechtstreeks beroep bij de rechtbank 
Rotterdam ingesteld. Primair stelt Daisycon dat zij 
geen wettelijke rente verschuldigd is, aangezien zij 
niet in verzuim is geweest, nu het CBb het boetebe-
sluit waarbij de boetes zijn opgelegd heeft herroe-
pen.  Subsidiair acht Daisycon het in rekening bren-
gen van wettelijke rente voor besluiten die door het 
CBb zijn vernietigd onredelijk. De rechtbank is met 
de ACM van oordeel dat de betalingstermijn van de 
boete gelet op art. 4:87 lid 1 Awb is verstreken op 16 
november 2013 en dat Daisycon vanaf die datum in 
verzuim is en wettelijke rente is verschuldigd. De 
ACM heeft volgens de rechtbank ook geen aanlei-
ding hoeven zien om geheel of gedeeltelijk af te zien 
van het in rekening brengen van wettelijke rente. 
Dat er gedurende de bezwaar- en (hoger)beroeps-
procedure wettelijke rente is verschuldigd, heeft 
ACM terecht aangemerkt als een omstandigheid die 

binnen de risicosfeer van eiseres ligt. Eiseres had er 
immers ook voor kunnen kiezen om in afwachting 
van de uitkomst van de procedure al wel het boe-
tebedrag te voldoen. Dat eiseres door de opgeleg-
de boetes in haar bedrijfsbelang zou zijn geraakt, 
doet niet af aan de verschuldigdheid van wettelij-
ke rente. Het vaststellen van wettelijke rente heeft 
bovendien, anders dan eiseres heeft gesteld, geen 
sanctionerend doel bovenop de reeds opgelegde 
boetes, maar dient te voorkomen dat een schulde-
naar rentevoordeel heeft van het niet betalen van 
een aan hem opgelegde boete. Hiertegen is geen 
hoger beroep ingesteld. In deze zaak was het oude 
regime nog van toepassing, waarbij een boete en de 
wettelijke rente daarover pas werden ingevorderd 
nadat de boete onherroepelijk vast kwam te staan. 
Inmiddels hanteert de ACM een ander regime. Te-
genwoordig worden boetes geïnd binnen zes weken 
na bekendmaking van het sanctiebesluit. Indien 
partijen bezwaar maken, worden boetes geïnd op 
de dag na bekendmaking van het besluit op be-
zwaar en uiterlijk na verloop van 24 weken (zie art. 
12p lid 1 en 2 Instellingswet Autoriteit Consument 
en Markt dat van toepassing is op boetes die zijn 
opgelegd op grond van rapporten van na 1 augustus 
2014). Deze uitspraak is onherroepelijk. 

Rechtbank Rotterdam 1 oktober 2018, ECLI: NL: 
RBROT: 2018: 8263; 13 december 2018, ECLI: NL: 
RBROT: 2018: 10113 en ECLI: NL: RBROT: 2018: 10118
Posit ie van de concurrent als derde-belanghebbende. 
Verzoek tot toelat ing na afronding bezwaarfase. Strijd 
met de goede procesorde nu tweemaal ingrijpend van 
standpunt is gewisseld
In juni 2017 heeft de ACM vastgesteld dat NS bij de 
aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer 
in Limburg misbruik heeft gemaakt van haar eco-
nomische machtspositie. Daarom heeft de ACM 
NS een boete van circa 41 miljoen euro opgelegd. 
Arriva wilde als directe concurrent van NS wor-
den toegelaten als derde-belanghebbende bij de 
bezwaarschriftprocedure van NS tegen dit sanctie-
besluit. De ACM heeft Arriva niet toegelaten tot de 
bezwaarfase. Hiertegen is Arriva in beroep gegaan 
bij de rechtbank. De rechtbank heeft het beroep 
van Arriva niet-ontvankelijk verklaard wegens het 
ontbreken van procesbelang. De rechtbank wijst 
erop dat de bezwaarfase in de NS zaak inmiddels 
is afgerond met het nemen van de beslissing op be-
zwaar op 29 maart 2018. De bezwaarfase in deze 
zaak zal, ook niet na een eventuele vernietiging van 
de beslissing op bezwaar, niet herleven. Arriva had 
tegen deze uitspraak verzet ingesteld. De rechtbank 
oordeelde dat het beroep van Arriva ten onrechte 
kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard. Arriva 
had op een zitting gehoord moeten worden over 
haar beroep. In de tussenuitspraak van 13 december 
2018 heeft de rechtbank definitief geoordeeld dat 
Arriva niet wordt toegelaten tot de procedure.  Het 
is de rechtbank toegestaan op grond van art. 8:26 
lid 1 Awb (ambtshalve) te toetsen of een partij als 
belanghebbende moet worden toegelaten. De recht-
bank acht het toelaten van Arriva tot de procedure 
in strijd met de goede procesorde, aangezien Arriva 
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haar proceshouding tot twee maal toe ingrijpend 
heeft gewijzigd. In eerste instantie wenste Arriva, 
op grond van een uitgebreid gemotiveerd verzoek, 
dat handhaving van art. 24 Mw zou plaatsvinden. 
Vervolgens trok zij dat verzoek in. Nadat ACM in 
een later stadium aan de hand van gedragingen, die 
Arriva in haar uitgebreide verzoek om handhaving 
had genoemd, toch tot handhaving was overge-
gaan, heeft Arriva haar proceshouding weer volle-
dig gewijzigd in die zin dat zij in bezwaar en vervol-
gens in beroep als partij (met tegengesteld belang) 
wilde deelnemen.  De rechtbank is niet ingegaan op 
de vraag of Arriva als concurrent belanghebbende 
bij het sanctiebesluit betrokken moet worden. Het 
beroep van Arriva zelf heeft de rechtbank in een 
aparte uitspraak niet-ontvankelijk verklaard. Te-
gen deze uitspraak is hoger beroep uitgesloten tot-
dat de rechtbank heeft geoordeeld over het beroep 
van NS tegen opgelegde sanctie, maar deze proce-
dure loopt nog.

CBb 16 april 2019, ECLI: NL: CBB: 2019: 158
Boete wegens in rekening brengen te hoge pandbele-
ningsvergoeding, art. 8.10 Whc en art. 137 Boek 7, BW.
De ACM had in 2016 zeven boetes opgelegd aan ze-
ven Cash Converters ondernemingen die maanden-
lang een te hoge pandbeleningsvergoeding in reke-
ning brachten bij consumenten. Het CBb heeft alle 
hoger beroepen ongegrond verklaard.
In hoger beroep bestond discussie over de ver-
wijtbaarheid van de pandhuizen. De pandhuizen 
stelden namelijk dat de Pandhuiswet een onge-
rechtvaardigde inbreuk op hun eigendomsrecht 
behelsde (art. 1 EP EVRM) en tot strijd met het ge-
lijkheidsbeginsel had geleid (art. 14 EVRM). Ook 
bestond discussie over de hoogte van de opgeleg-
de boetes en de betalingsregeling die de ACM met 
zes van de zeven pandhuizen had getroffen. Het 
CBb oordeelt dat de overtredingen de pandhuizen 
te verwijten zijn. Strijd met het eigendomsrecht 
uit art. 1 EP EVRM ziet het CBb niet, aangezien de 
verminderde verdiencapaciteit die de pandhuizen 
naar voren brachten toekomstige inkomsten be-
treft, die niet door dit artikel worden beschermd. 
Ook ziet het CBb geen strijd met het gelijkheidsbe-
ginsel uit art. 14 EVRM nu de Pandhuiswet voor 
ieder pandhuis gelijkelijk geldt.  Het CBb verwijst 
hierbij naar het arrest van de Hoge Raad van 16 de-
cember 2016 (ECLI: NL: HR: 2016: 2888). Ten aanzien 
van de hoogte van de boetes vindt het CBb de 10% 
boeteverhoging gerechtvaardigd. Deze verhoging 
was toegepast omdat het pandhuis de overtreding 
doelbewust heeft laten voortduren na het bedrijfs-
bezoek. Verdergaande medewerking of gelijkheid 
tussen de verschillende pandhuizen als het gaat om 
boetehoogte ziet het CBb niet. Ten aanzien van de 
betalingsregeling merkt het CBb ten slotte op dat 
de ACM zorgvuldig heeft gehandeld en de regeling 
zelf redelijk is. Dat de DGA hiervoor een hypotheek 
op zijn privéwoning heeft gelegd, doet daaraan niet 
af. Tot slot hadden de pandhuizen ter zitting naar 
voren gebracht dat de ACM voor een ander hand-
havingsinstrument had moeten kiezen dan het 
opleggen van een boete, zoals het opleggen van een 

last onder dwangsom. Het CBb oordeelt dat de ACM 
bevoegd is om boetes op te leggen en geen last onder 
dwangsom hoeft op te leggen. Na het onderzoek wa-
ren de overtredingen immers beëindigd.

Rechtbank Rotterdam 17 januari 2019, ECLI: NL: 
RBROT: 2019: 226
Boete voor oneerlijke handelsprakt ijken door handelen 
in strijd met de professionele toewijding en vanwege 
agressieve handelsprakt ijken door hardnekkig en on-
gewenst aandringen bij consumenten door incassobu-
reaus
De ACM heeft incassobureau Credit Invest beboet 
voor twee overtredingen, namelijk voor handelen 
in strijd met de professionele toewijding door con-
sumenten niet adequaat te woord te staan en voor 
ongeoorloofd hardnekkig en ongewenst aandrin-
gen bij consumenten. De ACM heeft voor deze twee 
overtredingen van de Wet handhaving consumen-
tenbescherming een boete opgelegd van € 375.000. 
De directeur is als feitelijk leidinggevende aange-
merkt en beboet met € 40.000. Ten aanzien van de 
overtreding  met betrekking tot de professionele 
toewijding verwerpt de rechtbank het beroep op 
het legaliteitsbeginsel dat de NVI-gedragscode geen 
wettelijke norm is. De bepaling over professionele 
toewijding is voldoende duidelijk. De rechtbank 
verwijst daarbij ook naar de MvT waarin staat 
dat een gedragscode als referentie kan worden ge-
bruikt bij het bepalen of wordt gehandeld in strijd 
met de professionele toewijding. De rechtbank 
vindt dat de ACM terecht aansluiting heeft gezocht 
bij de NVI-gedragscode: deze kan worden gezien als 
een uiting van wat in de branche als een normaal 
niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvul-
digheid wordt gezien. Namelijk dat incassobureaus 
daadwerkelijk inhoudelijk ingaan op klachten en 
vragen van debiteuren. De rechtbank vindt met 
de ACM dat Credit Invest dat niet heeft gedaan en 
dat het voor haar duidelijk moest zijn dat zij zich 
gedroeg in strijd met de vereisten van professione-
le toewijding. Ten aanzien van de overtreding met 
betrekking tot het hardnekkig en ongewenst aan-
dringen bij consumenten stond de vraag centraal of 
de overeenkomsten die consumenten waren aange-
gaan wel of niet rechtsgeldig waren. De rechtbank 
oordeelt met de ACM dat de overeenkomsten kwa-
lificeren als ‘overeenkomsten tot het geregeld ver-
richten van diensten’, en dat die schriftelijk moeten 
worden aangegaan. Omdat aan dat vormvereiste 
niet was voldaan, waren de overeenkomsten niet 
rechtsgeldig en was het hardnekkig, ongewenst 
aandringen niet gerechtvaardigd. De rechtbank 
verwerpt het beroep op verwijtbaarheid, de verge-
lijking met boetes in andere zaken en de negatieve 
publiciteit. Ook het beroep op draagkracht wordt 
verworpen. Het niet verstrekken van alle financi-
ele gegevens wordt in het nadeel van Credit Invest 
uitgelegd. Van Credit Invest mag worden verlangd 
dat zij bij de onderbouwing van haar financiële 
positie een accountantsverklaring overlegt. Een 
verklaring van de eigen administrateur is niet vol-
doende. Uitspraak is onherroepelijk. 
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DNB

CBb 16 april 2019  ECLI: NL: CBB: 2019: 156 
CBb 16 april 2019  ECLI: NL: CBB: 2019: 157
Hoger beroep, samenhangende zaken. Lasten onder 
dwangsom tot verstrekken informatie. Boete wegens 
niet verlenen medewerking in strijd met art. 5:20 Awb. 
Aan lasten onder dwangsom na tussenuitspraak als-
nog restrict ie verbonden ten aanzien van wilsafhan-
kelijk materiaal. Boete ambtshalve gematigd wegens 
eerder ontbreken restrict ie. Art. 5:20 Awb
Hoger Beroep tegen Rb. Rotterdam 15 december 
2017, ECLI: NL: RBROT: 2017: 9881 (boete); resp. tegen 
Rb. Rotterdam 5 januari 2016, ECLI: NL: RBROT: 2016: 
112 en ECLI: NL: RBROT: 2016: 117 na eerdere tussen-
uitspraak van het CBb van 10 januari 2018, ECLI: NL: 
CBB: 2018: 3 (lasten onder dwangsom).

Lasten onder dwangsom (CBb 16 april 2019, ECLI: 
NL: CBB: 2019: 157)
Deze uitspraak van het CBb hangt nauw samen met 
de uitspraak van het CBb van 10 januari 2018, ECLI: 
NL: CBB: 2018: 3. In de uitspraak van 10 januari 2018 
overwoog het CBb dat DNB met inachtneming van 
deze uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar 
diende te nemen. DNB heeft een nieuwe beslissing 
genomen, waarbij opnieuw informatie is gevorderd 
op straffe van de verbeurte van een dwangsom. Dit-
maal is bij de last de door het CBb voorgeschreven 
restrictie opgenomen dat verkregen wilsaf han-
kelijk materiaal niet zal worden gebruikt voor be-
stuurlijke beboeting of strafrechtelijke vervolging. 
Zo een restrictie was nodig omdat het CBb van oor-
deel was dat niet vast is komen te staan dat de door 
DNB gevorderde dienstroosters wilsonaf hankelijk 
materiaal zijn en deze met toepassing van dwang 
(middels de last) werden gevorderd. De geadresseer-
den hebben niet voldaan aan de gewijzigde last en 
hebben opnieuw dwangsommen verbeurd. 
Overeenkomstig de uitspraak van 10 januari 2018 is 
rechtstreeks beroep bij het CBb ingesteld tegen de 
nieuwe beslissingen op bezwaar. In geding was of 
DNB bevoegd was om de betreffende informatie te 
vorderen. Het CBb oordeelt – onder verwijzing naar 
zijn eerdere uitspraak – dat de gevorderde inlich-
tingen een geschikt middel vormen voor DNB om 
vast te stellen of een overtreding is begaan én DNB 
in redelijkheid van die bevoegdheid gebruik heeft 
gemaakt. De beroepen zijn ongegrond verklaard.

Bestuurlijke boetes (CBb 16 april 2019, ECLI: NL: 
CBB: 2019: 156)
Naar aanleiding van de CBb-uitspraak van 10 janu-
ari 2018 over de lasten onder dwangsom heeft DNB 
besloten ambtshalve de aan deze partijen opgeleg-
de boetes van € 75.000 te matigen tot € 65.000. Op 
basis van deze uitspraak kwam het verwijt dat zij 
niet hebben meegewerkt door de bij de lasten on-
der dwangsom gevorderde dienstroosters niet te 
verstrekken te vervallen, bij afwezigheid van een 
restrictie. Daarmee werd de omvang van de over-
treding waarvoor de boetes zijn opgelegd kleiner, 
hetgeen aanleiding vormde om de boetes te ma-
tigen.   Dit wijzigingsbesluit is hangende de hoger 

beroepsprocedure genomen en daarmee onderdeel 
van het geding geworden. 
In geding was of art. 6 EVRM (het recht op een eer-
lijk proces) in de weg staat aan het opleggen van 
onderhavige boetes. Het CBb overweegt dat DNB 
bevoegd was om een boete op te leggen, de door 
DNB gevorderde informatie, buiten de genoemde 
dienstroosters, was niet verstrekt. Het CBb wijst 
erop dat in zijn uitspraak van 10 januari 2018 is ge-
oordeeld dat DNB art. 6 EVRM heeft geschonden 
omdat bij de opgelegde lasten, voor zover het de 
dienstroosters betreft, geen restrictie was opge-
nomen dat wilsaf hankelijk materiaal slechts zal 
worden gebruikt voor toezichtdoeleinden. Uit deze 
uitspraak volgt echter volgens het CBb niet dat de 
inlichtingenvorderingen, die vooraf gingen aan 
de lasten onder dwangsom, in strijd zijn met art. 6 
EVRM. Ook anderszins ziet het CBb daarvoor geen 
aanknopingspunten. De beroepen zijn ongegrond 
verklaard.
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Witwassen

Deze rubriek is verzorgd door mr. J.F. Rense,  
mr. E.R van Rhijn, mr. S. Allertz, mr. E. Neve,  
mr. C.J. Roosen en mr. M.P.C. Rozenbroek

Jurisprudentie

Afkomst ig uit enig misdrijf

Conclusie A-G F.W. Bleichrodt 19 februari 2019, 
ECLI: NL: PHR: 2019: 137
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de ver-
dachte veroordeeld voor gewoontewitwassen van 
geldbedragen die af komstig zijn uit enig misdrijf, 
namelijk geldbedragen die de verdachte gewonnen 
heeft met illegale pokerspellen. De middelen in cas-
satie klagen over het oordeel van het Gerechtshof 
dat met illegale pokerspellen gewonnen geldbedra-
gen ‘af komstig zijn uit enig misdrijf ’. 
In het middel stelt de verdediging zich op het stand-
punt dat de opbrengsten uit de pokerspellen niet 
af komstig zijn uit enig ‘misdrijf ’, want af komstig 
zijn uit overtreding van art. 1 lid 1 onder c Wet op de 
kansspelen, maar zonder dat sprake is van opzet-
telijke overtreding van dat artikel. Dit verbod ziet 
immers op degenen die zonder vergunning aan an-
deren gelegenheid geven deel te nemen aan kans-
spelen, terwijl de verdachte in onderhavige zaak 
enkel gebruik maakte van zo een gelegenheid. 
De A-G concludeert dat het oordeel van het hof, dat 
de geldbedragen die de verdachte heeft gewonnen 
met illegale pokerspellen af komstig zijn uit ‘enig 
misdrijf ’, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsop-
vatting en evenmin onbegrijpelijk is. Hierbij wijst 
de A-G op de memorie van toelichting behorend 
bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in 
verband met de straf baarstelling van het witwas-
sen van opbrengsten van misdrijven (26 mei 2000, 
27159, nr. 3), waarin staat vermeld: 

‘Voor de strafwaardigheid van het witwassen 
maakt het niet uit of de witwasser eigen crimi-
neel voordeel witwast dan wel de opbrengst van 
andermans misdrijf. In beide gevallen is sprake 
van een schending van de door de strafbaarstel-
ling van witwassen beschermde rechtsgoederen 
(namelijk aantast ing van de integriteit van het 
financieel en economisch verkeer en van de 
openbare orde), die op zichzelf voldoende grond 
is voor bestraffing.’ 

Het is voldoende dat wordt (tenlastegelegd en) be-
wezen dat het voorwerp af komstig is uit enig mis-
drijf, aldus de A-G. Niet vereist is dat de rechter 
identificeert uit welk misdrijf dit precies af komstig 
is. Voor de strafwaardigheid van het witwassen 
maakt het niet uit of de witwasser eigen crimineel 
voordeel witwast dan wel de opbrengst van ander-
mans misdrijf. 
Daarbij neemt de A-G in aanmerking dat het hof 
heeft vastgesteld dat de verdachte geldbedragen 
heeft gewonnen door te pokeren in illegale gokhui-

zen. Daarin ligt besloten dat de winsten zijn gege-
nereerd als gevolg van het opzettelijk aanbieden 
van het pokerspel zonder vergunning. De omstan-
digheid dat het deelnemen aan dergelijke illegale 
pokerspellen slechts een overtreding is, laat on-
verlet dat de met de illegale pokerspellen behaalde 
winsten af komstig zijn uit een door (een) ander(en) 
gepleegd misdrijf, te weten het aanbieden van die 
pokerspellen. Het organiseren van de illegale po-
kerspellen gaat vooraf aan het witwassen, terwijl 
causaal verband bestaat tussen dat misdrijf en de 
door de verdachte door middel van de illegale po-
kerspellen gegenereerde geldbedragen. Het oordeel 
van het hof dat de geldbedragen die de verdachte 
heeft gewonnen met illegale pokerspellen af kom-
stig zijn uit enig misdrijf, geeft in zoverre dus geen 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De A-G con-
cludeert dan ook tot verwerping van het beroep. 
Verbergen en verhullen

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 474 
In dit arrest herhaalt de Hoge Raad de belangrijkste 
overwegingen uit zijn eerdere arrest van 14 febru-
ari 2017 (ECLI: NL: HR: 2017: 236) met betrekking tot 
de betekenis van ‘verbergen’ en ‘verhullen’ zoals 
genoemd in art. 420bis lid 1 sub a Sr. 
In dit arrest staat de vraag centraal of het Gerechts-
hof Den Haag terecht heeft geoordeeld dat de ver-
dachte en zijn medeverdachte schuldig zijn aan 
het medeplegen van gewoontewitwassen door her-
haaldelijk contante, uit misdrijf af komstige, geld-
bedragen van in totaal ruim € 4,5 miljoen aan te 
nemen, te vervoeren en vervolgens in een afgeslo-
ten kluis in een afgesloten kamer van een woning 
te bewaren. Deze woning werd door de verdachte 
ondershands gehuurd; blijkens de gemeentelijke 
basisadministratie stonden er andere personen 
op dit adres ingeschreven. Het geld in de kluis was 
verpakt in acht tassen. In deze tassen zaten (onder 
andere) 4.241 brie�es van € 500, een type biljet dat 
veel wordt gebruikt in het criminele circuit. Daar-
naast zijn in de woning twee geldtelmachines aan-
getroffen. Na de inbeslagname van de geldbedra-
gen heeft niemand zich als rechthebbende gemeld 
bij de justitiële autoriteiten. Op basis van diverse 
telefoontaps, observaties en aangetroffen voorwer-
pen bij de verschillende doorzoekingen oordeelde 
het hof dat de volgende typologieën van witwassen 
op onderhavige zaak van toepassing zijn:
i. het fysiek vervoeren (en in een woning bewaren) 
van grote contante bedragen brengt een aanzien-
lijk veiligheidsrisico met zich;
ii. het voorhanden hebben van grote hoeveelheden 
contant geld zonder noodzaak daartoe op grond 
van bedrijf of beroep;
iii. het niet kunnen terugvinden dan wel verant-
woorden van de contante geldbedragen van zeer 
grote omvang in (officiële) boeken en/of stukken 
van reguliere handelsactiviteiten; en
iv. er is geen of slechts een summiere administratie, 
waarin namen ontbreken. 
Gelet hierop acht het hof een vermoeden van wit-
wassen jegens de verdachte en zijn medeverdachte 
gerechtvaardigd. Dit vermoeden wordt bovendien 



128 Nr. 2/3 juni 2019Tijdschrif t voor  SANCTIERECHT & ONDERNEMING

 

versterkt door telefoongesprekken waarin ver-
dachte deelnam en waarbij versluierd taalgebruik 
werd gehanteerd.
Het hof overweegt dat het blijkens de wetsgeschie-
denis bij de in art. 420bis lid 1 sub a Sr straf baar 
gestelde gedraging gaat om alle handelingen die 
tot doel hebben én geschikt zijn om de werkelijke 
aard, herkomst, vindplaats (enz.) van een voorwerp 
te verhullen. Hierbij is het effect van het handelen 
bepalend voor de straf baarheid ervan. ‘Verbergen’ 
en ‘verhullen’ impliceren een zekere doelgericht-
heid. Dit houdt in dat het objectieve handelen – en 
dus niet de subjectieve gesteldheid of bedoeling van 
de verdachte – is gericht op het bemoeilijken van 
het zicht op de aard, herkomst, vindplaats (enz.) van 
voorwerpen en ook geschikt is om dit doel te berei-
ken. Van het volstrekt onzichtbaar maken van de 
werkelijke aard, herkomst, vindplaats (enz.) hoeft 
geen sprake te zijn. Het gaat vaak om een reeks van 
handelingen die samen witwassen oplevert. Dit be-
tekent dat om verbergen of verhullen te bewijzen, 
uit de bewijsmiddelen duidelijk moet blijken dat 
met geld is geschoven op een manier die geschikt 
is het spoor aan de waarneming te onttrekken. 
Het is juist deze ondoorzichtigheid van opeenvol-
gende transacties waardoor de werkelijke aard, 
herkomst, vindplaats (enz.) buiten beeld blijven. 
Hierbij wordt opgemerkt dat dit niet uitsluit dat on-
der omstandigheden ook een enkele – op zichzelf 
staande – handeling verbergen of verhullen zou 
kunnen opleveren, hoewel dit dan waarschijnlijk 
niet onder art. 420bis lid 1 sub a Sr valt.
Onder verwijzing naar dezelfde wetsgeschiedenis 
bevestigt de Hoge Raad het oordeel van het hof en 
herhaalt de Hoge Raad de overweging uit zijn eer-
dere uitspraak (Hoge Raad 14 februari 2017, ECLI: 
NL: HR: 2017: 236) dat ‘verbergen’ en ‘verhullen’ be-
trekking hebben op “gedragingen die erop zijn ge-
richt het zicht te bemoeilijken op – voor zover hier van 
belang – wie de rechthebbende op een voorwerp is. Die 
gedragingen moeten tevens geschikt zijn om dat doel te 
bereiken”. 
De Hoge Raad is het met het hof eens dat verdachte 
en medeverdachte door op de hierboven beschre-
ven wijze de geldbedragen te bewaren, hebben ‘ver-
borgen’ dan wel ‘verhuld’ wie de rechthebbende op 
die geldbedragen was, en zich derhalve schuldig 
hebben gemaakt aan gewoontewitwassen.
Wederrechtelijk verkregen voordeel

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI: NL: HR: 2019: 475
De Hoge Raad herhaalt in dit arrest zijn eerdere 
rechtspraak dat baten uit bewezenverklaard wit-
wassen niet zonder meer wederrechtelijk verkre-
gen voordeel zijn.
In een samenhangende strafzaak is bewezenver-
klaard dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt 
aan het telkens overdragen van een geldbedrag 
(in totaal € 16.417,15) waarvan hij wist dat dit van 
enig misdrijf af komstig was. Het Gerechtshof Den 
Haag was in onderhavige zaak van oordeel dat het 
door middel van of uit de baten van het bewezen-
verklaarde witwassen verkregen voordeel, kon 
worden geschat op € 16.417,15 en stelde dat dus ge-

lijk aan het bedrag dat voorwerp was van het be-
wezenverklaarde witwassen. In cassatie klaagde 
betrokkene onder andere over deze motivering van 
de schatting van het wederrechtelijk verkregen 
voordeel. 
De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van het hof 
kennelijk is gebaseerd op de opvatting dat de con-
tante betalingen en stortingen tot een bedrag van 
€ 16.417,15, nu zij voorwerp waren van het bewezen-
verklaarde witwassen, reeds daardoor wederrech-
telijk verkregen voordeel vormen. Deze opvatting 
is volgens de Hoge Raad niet juist, waarbij wordt 
verwezen naar zijn eerdere uitspraak van 19 febru-
ari 2013 (ECLI: NL: HR: 2013: BY5217). Zonder nadere 
motivering, die ontbreekt, is niet begrijpelijk dat 
de betrokkene daadwerkelijk tot een bedrag van € 
16.417,15 wederrechtelijk verkregen voordeel heeft 
verkregen uit het bewezenverklaarde witwassen. 
De Hoge Raad vernietigt daarom de bestreden uit-
spraak en wijst de zaak terug naar het hof. 

Conclusie A-G F.W. Bleichrodt 16 april 2019,  
ECLI: NL: PHR: 2019: 388 
De conclusie van A-G Bleichrodt in deze zaak be-
treft – net als de hierboven behandelde zaak (ECLI: 
NL: HR: 2019: 475) en zijn conclusie daarbij – een be-
vestiging dat baten uit bewezenverklaard witwas-
sen niet zonder meer wederrechtelijk verkregen 
voordeel inhouden. 
De betrokkene is in een samenhangende strafzaak 
veroordeeld voor schuldwitwassen, meermalen ge-
pleegd. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeel-
de ten aanzien van het hieruit wederrechtelijk ver-
kregen voordeel onder andere dat de verkoop van 
een voorwerp van het bewezenverklaarde schuld-
witwassen – een Mercedes auto – wederrechtelijk 
verkregen voordeel genereerde ter hoogte van de 
verkoopprijs van € 15.500. In cassatie klaagde be-
trokkene dat dit oordeel van het hof niet voldoende 
begrijpelijk was gemotiveerd.
De A-G concludeert dat de opvatting dat bedragen 
die voorwerp zijn van het bewezen verklaarde mis-
drijf witwassen reeds daardoor wederrechtelijk 
verkregen voordeel vormen, niet juist is. Wanneer 
het hof de hoogte van het wederrechtelijk verkre-
gen voordeel baseert op het bewezen verklaarde 
witwassen, dient het hof nader te motiveren waar-
om de betrokkene daadwerkelijk voordeel heeft 
verkregen door middel van of uit baten van dat 
feit. De enkele overweging dat die geldbedragen 
vermogensbestanddelen vormen die de betrokkene 
tot voordeel (kunnen) strekken, vormt nog niet een 
toereikende motivering. De conclusie van de A-G 
strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak 
en terugwijzing van de zaak naar het hof. 
Wetenschap criminele herkomst geldbedragen

Conclusie A-G T.N.B.M. Spronken 24 april 2019, 
ECLI: PHR: 2019: 402
De verdachte is eerder bij het Gerechtshof Amster-
dam veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee 
maanden voor het medeplegen van witwassen. In 
deze conclusie besteedt A-G Spronken aandacht 
aan de vraag of het hof heeft kunnen oordelen dat 
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de verdachte de vereiste wetenschap had van de cri-
minele herkomst van een aantal geldbedragen. 
Verdachte wordt verweten dat hij via (ondergrond-
se) geldtransacties, hetgeen wordt aangeduid als 
hawala-bankieren, contante geldbedragen zou 
hebben ‘verplaatst’ door het inleveren van geldbe-
dragen bij de ‘buitenlandse bankier’ om vervolgens 
via een ‘binnenlandse bankier’ in een ander land 
te worden uitgekeerd aan de begunstigde en vice 
versa. Tussen de ‘bankiers’ vindt geen fysiek trans-
port van gelden plaats, maar de bedragen worden 
onderling verrekend. Deze manier van bankieren 
wordt in de Pakistaanse gemeenschap veelvuldig 
gebruikt. De verdachte in deze zaak, een Pakistaan-
se hawala-bankier, zou driemaal contante geldbe-
dragen hebben laten inleveren in Nederland en la-
ten uitkeren in Engeland.
Het hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte 
zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, nu hij 
‘de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de con-
tante gelden van misdrijf af komstig zijn’. Het hof 
overwoog hiertoe:

 – Het ging om zeer grote contante geldbedragen, 
af komstig uit Nederland en bestemd voor Enge-
land.

 – Deze contante bedragen werden in drie aparte 
zendingen (respectievelijk € 60.000, € 20.000 
en € 100.000) door de medewerkers van de ver-
dachte vervoerd in plastic tassen (met alle risi-
co’s van dien).

 – Het ging om geldbedragen af komstig uit Ne-
derland die bestemd waren voor Engeland; lan-
den die beide een veilig en betaalbaar bancair 
systeem voor legale betalingen hebben. Bij het 
hawala-bankieren zijn, naar aanleiding van het 
onderzoek naar het girale systeem tussen Ne-
derland en Engeland, geen evidente voordelen 
naar voren gebracht of gebleken ten opzichte 
van de snellere en goedkopere wijze van trans-
fers via een gewone bankoverschrijving. 

In cassatie voert de verdediging meerdere cassa-
tiemiddelen aan. Een van de klachten richt zich 
op de motivering van het oordeel van het hof dat 
de verdachte ‘bewust de aanmerkelijke kans heeft 
aanvaard dat de contante geldbedragen van een 
misdrijf af komstig waren’. Gesteld wordt, kort sa-
mengevat, dat het hof bij de motivering van zijn 
oordeel slechts heeft gerefereerd aan algemene 
kenmerken van het hawala-bankieren en daardoor 
hawala-bankieren feitelijk ten onrechte gelijk stelt 
aan witwassen. 
A-G Spronken concludeert dat deze klacht slaagt. 
De A-G overweegt dat het hof de conclusie dat de 
verdachte ‘bewust de aanmerkelijke kans heeft 
aanvaard dat de geldbedragen van misdrijf af kom-
stig waren’, slechts heeft gebaseerd op bovenstaan-
de drie algemene omstandigheden die betrekking 
hebben op hawala-bankieren. Dit oordeel is vol-
gens de A-G zonder enige (andere) nadere motive-
ring omtrent de wetenschap van de verdachte over 
de herkomst van de geldbedragen, niet begrijpelijk. 
Dat het ging om (aanzienlijke) contante geldbedra-
gen is volgens de A-G immers inherent aan het ha-
wala-bankieren. Ook het oordeel dat hawala-ban-

kieren geen evidente voordelen biedt ten opzichte 
van giraal bankieren, zegt nog niets over de we-
tenschap van de verdachte met betrekking tot de 
herkomst van het geld dat is overgedragen, aldus 
de A-G. 
Cryptovaluta

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019,  
ECLI: NL: RBROT: 2019: 2408 
In deze zaak gaat het om een verdachte die een jaar 
lang optrad als ‘geldezel’ en zich daarmee (samen 
met anderen) schuldig heeft gemaakt aan gewoon-
tewitwassen. In die hoedanigheid van geldezel ont-
ving hij grote hoeveelheden geld (tot een totaalbe-
drag van meer dan € 1 miljoen), af komstig van een 
bitcoinbeurs. 
In de periode van 16 september 2014 tot en met 28 
augustus 2015 ontving de verdachte, verdeeld over 
vier verschillende bankrekeningen, in totaal een 
bedrag van € 1.207.905,66 van bitcoinbeurs Kra-
ken. Het is een feit van algemene bekendheid dat 
bitcoins veel worden gebruikt in het criminele 
circuit (zoals bijvoorbeeld in de drugshandel). Ten 
aanzien van de bijschrijvingen van Kraken op de 
rekening van verdachte valt op dat alle uitbetalin-
gen, waarvan er soms meerdere op één dag plaats-
vonden, niet hoger waren dan € 8.999,91. Hiermee 
bleven deze bijschrijvingen steeds onder het bedrag 
waarvoor de banken een meldplicht hebben. De 
bijgeschreven bedragen werden vrijwel direct na 
ontvangst contant opgenomen, zonder dat hiervoor 
een kennelijke legale economische noodzaak of 
verklaring was. Ook werd soms een (gedeelte van 
een) bijschrijving na ontvangst overgeboekt naar 
bankrekeningen van familieleden van de verdach-
te. (Het totaal van) de bijschrijvingen stond(en) niet 
in verhouding tot de inkomsten uit arbeid van ver-
dachte. De verdachte heeft zich zowel tijdens zijn 
verhoor bij de FIOD als ter zitting op zijn zwijgrecht 
beroepen, waardoor de herkomst van de bijschrij-
vingen niet kon worden geverifieerd. 
Gelet op de hierboven genoemde feiten en omstan-
digheden en het ontbreken van een aannemelijke 
verklaring voor een legale herkomst van de bij-
schrijvingen, oordeelt de rechtbank dat het niet an-
ders kan dan dat deze bijschrijvingen op de bankre-
keningen van verdachte onmiddellijk of middellijk 
uit enig misdrijf af komstig zijn en dat de verdachte 
dit heeft geweten. Bij de strafoplegging heeft de 
rechtbank rekening gehouden met de omstandig-
heid dat de verdachte een betrekkelijk onderge-
schikte rol heeft vervuld en zelf geen substantieel 
geldelijk voordeel heeft gekregen. 

Derde-hoogrisico landen
In de vorige rubriek schreven wij al dat de Europe-
se Commissie op 13 februari 2019 een nieuwe lijst 
heeft vastgesteld van derde landen met strategi-
sche tekortkomingen in hun regelgevingskader 
ten aanzien van de bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering. Voor deze landen zou gaan 
gelden dat instellingen niet alleen verscherpt cliën-
tenonderzoek moeten verrichten bij een cliënt uit 
een dergelijk land, maar ook dat zij alle transacties 
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moeten melden van of ten behoeve van een (rechts)
persoon die woonachtig of gevestigd is in één van 
de landen. 
De lidstaten van de Europese Unie hebben de lijst 
unaniem afgewezen, omdat de lijst niet zou zijn 
vastgesteld aan de hand van een transparant en 
veerkrachtig proces dat de specifieke landen sti-
muleert om actie te ondernemen en tegelijkertijd 
hun recht op wederhoor respecteert. De Europese 
Commissie zal een nieuwe lijst moeten opstellen, 
waarna deze weer ter goedkeuring voorgelegd zal 
moeten worden aan het Europees Parlement en de 
Europese Raad.
De landen die door de Europese Commissie zijn 
aangewezen als landen met strategische tekortko-
mingen, ook wel derde-hoogrisicolanden, staan op 
dit moment nog als objectieve indicator in het Uit-
voeringsbesluit Wwft 2018. Op grond van deze ob-
jectieve indicator moeten Wwft-instellingen trans-
acties melden, van of ten behoeve van een (rechts)
persoon die woonachtig of gevestigd is in zo een 
derde-hoogrisicoland. 
Op 25 februari 2019 is de  concept-regeling Wijzi-
gingsbesluit financiële markten 2019  ter consul-
tatie gepubliceerd. Eén van de voorgestelde wijzi-
gingen ziet op het verwijderen van de objectieve 
indicator ten aanzien van derde-hoogrisicolanden 
in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.  Reden hier-
voor is dat de objectieve indicator heeft geleid tot 
een forse toename (wel 96%) van meldingen aan 
de FIU. De enorme hoeveelheid meldingen zou ten 
koste gaan van de capaciteit om andere meldingen 
te onderzoeken, waardoor de FIU minder effectief 
zou zijn.
In navolging hierop hebben het BFT en BT Wwft be-
richt dat zij een coulant handhavingsbeleid zullen 
hanteren ten aanzien van de objectieve landenindi-
cator, totdat de wijziging van het Uitvoeringsbesluit 
2018 is gerealiseerd. Dit betekent dat Wwft-instel-
lingen ten aanzien van mogelijke overtredingen 
van de objectieve landenindicator (waarschijnlijk, 
meer specifiek de bedoelde derde-hoogrisicolan-
den) bij hun meldingen, door het BFT of BT Wwft 
hoogstwaarschijnlijk niet (of minder zwaar) zullen 
worden gesanctioneerd. Voorwaarde is wel dat de 
transactie niet óók kwalificeert als ongebruikelijk 
op grond van andere indicatoren, zoals de subjec-
tieve indicator, namelijk transacties waarbij naar 
het oordeel van de Wwft-instelling aanleiding is 
om te veronderstellen dat deze transacties verband 
kunnen houden met witwassen of financiering van 
terrorisme.

Brief Minister van Financiën aan Tweede Kamer 
over een aantal recente casussen gerelateerd aan 
corruptie en witwassen
‘Het borgen van de integriteit van ons financiële stel-
sel vergt constante aandacht. Daarvoor zijn financiële 
instellingen primair zelf verantwoordelijk.’ Met deze 
woorden in een brief aan de Tweede Kamer van 26 
maart 2019 illustreert de Minister van Financiën 
aan de hand van enkele recente casus gerelateerd 
aan corruptie en witwassen (de zaak Odebrecht, 
Troika Laundromat en het boek Moneyland), hoe fi-

nanciële instellingen – en banken in het bijzonder – 
tekort zijn geschoten in hun verantwoordelijkheid 
om witwassen te voorkomen. Om witwassen te 
voorkomen is het van groot belang dat banken hun 
Wwft-verplichtingen, zoals het uitvoeren van een 
cliëntonderzoek, het monitoren van transacties en 
het eventueel melden van ongebruikelijke transac-
ties, adequaat uitvoeren. DNB zal hierop toezicht 
houden, waar nodig handhavingsinstrumenten 
inzetten en jaarlijks uitgebreid rapporteren over 
de vervulling van de poortwachtersfunctie door 
banken en over het toezicht dat door DNB daarop 
uitgeoefend wordt.
In de brief wordt aangekondigd dat het kabinet 
vóór deze zomer met een plan van aanpak zal ko-
men om witwassen op nationaal, Europees en mon-
diaal niveau effectiever tegen te gaan, waarbij de 
versterking van de poortwachtersrol van financië-
le instellingen centraal zal staan. Belangrijke tra-
jecten daarin zijn het onder meer i) het UBO-regis-
ter dat een grote rol zal spelen in het vergroten van 
de transparantie rondom wie achter juridische en-
titeiten schuilgaat, ii) het vergroten en effectiever 
maken van de samenwerking en informatiedeling 
tussen publieke partijen, en iii) het versterken van 
Europees toezicht op financiële instellingen.
In de brief pleit de minister ook voor een geharmo-
niseerde aanpak van witwassen binnen Europa. De 
minister denkt daarbij aan meer mogelijkheden 
voor informatie-uitwisseling in Europees verband 
en ook aan toezicht op witwassen op Europees ni-
veau. In dit kader benadrukt de minister de pro-
minentere rol die de European Banking Authority 
(EBA) zal krijgen voor het toezicht op financiële in-
stellingen op het gebied van witwassen, naar aan-
leiding van het politiek akkoord dat het Europees 
Parlement en de lidstaten op 21 maart 2019 hebben 
bereikt over de belangrijkste onderdelen van de 
hervorming van het toezichtkader voor Europese 
financiële instellingen. Om witwasrisico’s in de fi-
nanciële sector te voorkomen kan de EBA binnen-
kort informatie inwinnen bij nationale bevoegde 
autoriteiten, gemeenschappelijke normen ontwik-
kelen, risicobeoordelingen uitvoeren en de samen-
werking met landen buiten de Europese Unie in 
grensoverschrijdende gevallen bevorderen. Deze 
nieuwe wetgeving draagt volgens de Europese Com-
missie bij aan coherent toezicht en rechtshandha-
ving binnen de Europese Unie. De definitieve tekst 
van het pakket voorstellen tot herziening van het 
functioneren van het Europees Systeem voor Fi-
nancieel Toezicht is inmiddels formeel aangeno-
men door het Europees Parlement. Op dit moment 
dient de Raad van de Europese Unie de definitieve 
tekst nog goed te keuren.

Financiële Europol tegen witwassen en 
belastingfraude
In maart 2018 heeft het Europees Parlement de Bij-
zondere commissie Financiële misdrijven, belas-
tingontduiking en belastingontwijking (de TAX3 
commissie) opgericht die een jaar lang heeft ge-
werkt aan een beleidsplan met aanbevelingen ten 
aanzien van financiële misdaden, belastingont-
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duiking en -ontwijking. Het beleidsplan bespreekt 
onder meer dat Nederland, Luxemburg, Ierland, Cy-
prus en Malta worden aangemerkt als ‘belasting-
paradijs’. Deze lidstaten zouden onvolkomenhe-
den in hun belastingsystemen hebben die de deur 
openzetten voor agressieve belastingplanning, 
waarmee zij de integriteit van de Europese interne 
markt ondermijnen.
In haar beleidsplan pleit de TAX3 commissie 
voor een Europese financiële politiemacht, een 
EU-waakhond tegen witwassen, een EU-financiële 
inlichtingeneenheid en een wereldwijd VN-belas-
tingorgaan. Door samenwerking tussen de betrok-
ken autoriteiten te verbeteren en nieuwe organen 
op EU- en mondiaal niveau op te zetten verwacht 
de TAX3 commissie witwassen en belastingfraude 
effectiever te kunnen aanpakken. Het beleidsplan 
is op 26 maart 2019 aangenomen middels een reso-
lutie door het Europees Parlement.


