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Gedachtenwisseling n.a.v. aanscherping Wwft

Geachte heer Knot,

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de beroepsvereniging en vakbond van rechters
en officieren van justitie, heeft naar aanleiding van klachten van leden onder alle eindrechters in
Nederland een uitvraag gedaan over de werkwijze van Nederlandse banken in het kader van de
aanscherping in 2018 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft). Deze leden van de rechterlijke macht zijn als politiek prominent persoon (PEP) in de zin van
artikel 1, letter b, Wwft onderworpen aan verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen. Bovendien
zijn ook specifieke familieleden (partner, kinderen en hun partners, ouders) en naaste
geassocieerden van de PEP aan deze maatregelen onderworpen.

Gelet op de rol van De Nederlandsche Bank, die belast is met het toezicht op en de handhaving van
de Wwft, willen wij u graag informeren over de reacties.

Hoewel de NVvR de doelstelling van deze wet vanzelfsprekend onderschrijft, blijkt uit de reacties van
leden dat banken vaak erg ver gaan bij deze onderzoeken. Bovendien blijken aanzienlijke verschillen
van aanpak tussen de banken te bestaan. De informatie die wordt verlangd en de vragen die worden
gesteld grijpen diep in de persoonlijke levenssfeer in van niet alleen rechters en officieren, maar ook
van hun naasten die, anders dan rechters en officieren, niet hebben gekozen om een ambt te
vervullen waarmee zij aan verscherpte onderzoeksmaatregelen zijn onderworpen. Vaak worden
vragen gesteld waarvan de beantwoording tamelijk tijdrovend is (bijvoorbeeld belastingaangiftes van
de laatste vijf jaar). Voor onze leden is weinig inzichtelijk welke informatie om welke reden wordt
gevraagd en waarom de ene bank aanmerkelijk meer of andere informatie verlangt dan de andere.
Tussen verzoeken van verschillende banken kan soms een aanmerkelijke periode liggen. Als je bij de
ene bank klaar bent, dient geregeld de volgende zich alweer aan. Deze omstandigheden leiden tot
aanmerkelijke ergernis. Daar komt bij dat banken in telefonisch contact nauwelijks kunnen uitleggen
waarom zij bepaalde informatie nodig hebben en dat schriftelijke verzoeken vaak in ultimatieve
bewoording zijn gesteld. De ergernis bij onze leden doet zich in heftiger mate voor bij in het
bijzonder familieleden. De indruk ontstaat dat proportionaliteit ontbreekt of van ondergeschikte
betekenis is.
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Wij zouden het op prijs stellen als u kunt onderzoeken hoe de huidige praktijk kan worden verbeterd.
Mocht u hierover nader met ons van gedachten willen wisselen, dan zijn we daartoe natuurlijk graag
bereid.

Met vriendelijke groet,

mr. MA. Fierstra

voorzitter NVvR


