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1.  Inleiding

1.1 Verschillende artikelen in het Financieel Dagblad 
hebben in de Twee de Kamer geleid tot discussie over de 
witwasregels.2 Koppen die voorbijkwamen luidden on der 
meer ‘Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voor-
bij schieten’3 en ‘Rabobank sluit kleine autodea lers uit 
vanwege ri si co op witwassen’.4 Er zijn daarnaast voldoen-
de voorbeelden uit de praktijk waarbij fi nan ci ë le instellin-
gen zwaar zijn beboet voor het overtreden van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieringen van terro-
risme (hierna “Wwft”). Dit maakt dat fi nan ci ë le instellin-
gen aan bepaalde cliënten überhaupt geen diensten 
(meer) verlenen, omdat er bij hen een (hoog) ri si co be-
staat op witwassen en terrorismefinanciering. Wan neer 
een fi nan ci ë le instelling wegens een hoger ri si co op wit-
wassen of terrorismefinanciering be sluit om geen zakelij-
ke relaties meer aan te gaan, zakelijke relaties met cliën-
ten te beëindigen, of om een volledige categorie cliënten 
uit te sluiten, wordt er gesproken van “de-risking”. Omdat 
er volgens de  European Banking Authority (hierna “EBA”) 
grote ri si co’s verbonden zijn aan de-risking, heeft de EBA 
een opinie en rapport gepubliceerd omtrent de-risking en 
de impact daarvan op toegang tot fi nan ci ë le diensten.5 

1.2 In dit artikel zal worden ingegaan op deze opinie en 
dit rapport, waarbij ook EBA’s voorstellen besproken wor-
den. Vervolgens wordt het kader in Ne der land geschetst en 
zal worden ingegaan op mogelijkheden die in Ne der land ge-
introduceerd kunnen worden om de-risking te voorkomen.

2.  De opinie en het rapport van EBA

2.1 Om te voldoen aan de wettelijke ver plich tingen die 
volgen uit artikel 8 van Richtlijn (EU) 2015/849 (hierna 
“AMLD”) dienen fi nan ci ë le instellingen die on der wor pen zijn 
aan AMLD, beleid en procedures op te stellen om ri si co’s om-
trent witwassen en terrorismefinanciering te identificeren en 
te beoordelen, waarvan customer due diligence on der deel is. 
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Indien een instelling niet in staat is om customer due diligence 
voldoende af te ronden en de benodigde gegevens te verkrij-
gen, zal de instelling geen zakelijke relatie met de cliënt mo-
gen aangaan zoals is bepaald in artikel 14 lid 4 AMLD. Indien 
er sprake is van de-risking zal dit in overeenstemming zijn 
met het hiervoor genoemde artikel. Dit kan echter wel on ge-
recht vaar digd zijn en een teken zijn van ondoeltreffend ri si-
co be heer sing van witwassen en/of terrorismefinanciering, 
omdat er niet naar behoren rekening wordt gehouden met 
het ri si co pro fiel van individuele cliënten. Daarnaast staat 
de-risking haaks op verschillende EU-richtlijnen, zoals het 
recht van con su menten op een betaalrekening met basis-
functies6 of het recht van betaalinstellingen tot het op objec-
tieve, niet-discriminerende en evenredige basis toegang heb-
ben tot betaalrekeningdiensten van kre diet in stel lingen.7

2.2 EBA noemt verschillende redenen waarom fi nan ci-
e le instellingen aan de-risking doen. Ten eerste gaat het om 
si tu a ties waarin de ri si co’s op witwassen en terrorisme-
financiering of de reputatieri si co’s van een fi nan ci ë le instel-
ling de ri si cobereidheid van een fi nan ci ë le instelling te bo-
ven gaan. Ten tweede komt het voor dat een instelling niet 
over voldoende kennis of expertise beschikt om de ri si co’s 
gerelateerd aan een specifiek businessmodel te beoordelen. 
Tot slot geeft EBA aan dat er gevallen zijn waarbij de com pli-
ance kosten de winst overstijgen, waardoor de instelling be-
sluit geen verdere customer due diligence uit te voeren.

2.3 Er is een reeks aan cliënten aan te wijzen die veelal 
te maken krijgen met de-risking. EBA noemt cliënten die vol-
gens de AMLD aan verscherpt cliënton der zoek on der wor pen 
zijn, zoals cliënten die connecties hebben met hoogri si co-
landen en cliënten die worden aangemerkt als politiek pro-
minente per so nen. Daarnaast hebben cliënten waarop de US 
Forain Account Taks Com pli ance Act van toepassing is, te ma-
ken met de-risking, ook wel ‘toeval-Ame ri kanen’ genoemd. 
Ook fi nan ci ë le instellingen hebben te maken met de-risking 
door andere fi nan ci ë le instellingen, bij voor beeld een elek tro-
nisch geld in stel ling die standaard wordt geweigerd door ban-
ken wegens haar businessmodel, een betaalinstelling die 
wordt geweigerd om concurrentie te verminderen of een be-
leg gings on der ne ming die wordt geweigerd omdat zij cliën-
ten heeft met vermogen bui ten de EU. Ook cliënten die veel 
te maken hebben met contante transacties, zoals autohande-
laren, on dervinden de gevolgen van de-risking. Deze lijst is 
uiteraard niet li mita tief en er zijn meer voorbeelden te noe-
men van cliënten die te maken krijgen met de-risking.
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2.4 Volgens EBA is er in de gehele EU sprake van de- 
risking wat een nadelige invloed heeft op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de EU. het betreft met name het 
doeltreffend bestrijden van fi nan ci ë le criminaliteit, het be-
vorderen van fi nan ci ë le inclusie en het concurreren op de in-
terne markt. De-risking kan zelfs de stabiliteit van het fi nan-
ci ë le stelsel van een lidstaat aantasten. zo kan een afname 
van correspondentbankieren de na tio na le economie beïn-
vloeden, omdat dit on der andere de mogelijkheid tot in ter-
na tio na le transacties aantast. Indien een elek tro nisch geld in-
stel ling geen bankrekening meer kan houden, kan dit als 
gevolg hebben dat de mededinging en de mogelijkheden tot 
innovatie worden aangetast. Daarnaast kan het ontzeggen 
van particulieren tot fi nan ci ë le diensten, de marktin te gri teit 
en con su menten be scher ming aantasten. het bieden van 
toegang tot ten minste fi nan ci ë le basisproducten en -dien-
sten is immers een voorwaarde voor deelname aan het mo-
derne eco no mische en so ciale leven. Dit zal er on der andere 
in resulteren dat par tij en toevlucht moeten nemen tot alter-
natieve betalingskanalen in de EU om in hun fi nan ci ë le be-
hoeften voorzien te worden. hierdoor vindt er helemaal 
geen monitoring op deze cliënten en transacties plaats, 
waardoor het opsporen en melden van verdachte transac-
ties en, uiteindelijk, het voorkomen van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme worden bemoeilijkt. 
Aldus leidt de-risking juist tot het falen van wetgeving, nu 
de-risking het doel van de AMLD voorbijschiet. 

3.  Voor stellen EBA

3.1 Om bovenstaande redenen wordt de-risking als 
zeer onwenselijk geacht. De EBA doet dan ook verschillen-
de aanbevelingen aan de na tio na le toezichthouders, maar 
ook aan de  Europese Commissie, het Parlement en de Raad. 

3.2 Ten eerste verzoekt EBA de toezichthouders instel-
lingen en gebruikers te on der steu nen en fi nan ci ë le inclusivi-
teit te bevorderen. Daarom moedigt EBA toezichthouders aan 
om actief samen te werken met fi nan ci ë le instellingen die 
aan de-risking doen. Bij voor beeld door on der steu ning te bie-
den bij welke informatie moet worden aangeleverd on der 
AMLD of door fi nan ci ë le instellingen te begeleiden bij het be-
grijpen van innovatieve businessmodellen. Daarnaast is het 
van belang dat fi nan ci ë le instellingen erop worden gewezen 
dat zij er ook voor kunnen kiezen alleen fi nan ci ë le basispro-
ducten en -diensten aan te bieden aan cliënten om de moge-
lijkheden van gebruikers om deze producten en diensten 
voor fi nan ci ë le criminaliteit te misbruiken, te beperken.

3.3 Ten tweede doet EBA verschillende voorstellen voor 
de  Europese Commissie, het Parlement en de Raad. hierbij 
haalt EBA het voorstel van de  Europese Commissie aan voor 
de Verordening tot voorkoming van het gebruik van het fi-
nan ci ë le stelsel voor witwassen of terrorisme financiering.8 
zoals is vastgelegd in overweging 42 en artikel 17 lid 2 van 

8 COM(2021) 420 final.

deze verordening dient een fi nan ci ë le instelling die on der-
wor pen is aan AMLD en geen zakelijke relatie be sluit aan te 
gaan met een cliënt, de redenen voor die beslissing te ver-
melden. hiermee zouden toezichthouders kunnen nagaan of 
fi nan ci ë le instellingen het AMLD-beleid en procedures ade-
quaat hebben ingericht. Daarnaast vindt EBA het van belang 
dat AMLD in lijn wordt gebracht met PSD2 en PAD.

4.  De-risking in Ne der land

4.1 Ne der landse toezichthouders, zoals  DNB, AFM of de 
FIU, bieden nog weinig handvatten omtrent de-risking. Wel 
gaat  DNB hier in haar rapport kort ‘Good Prac tice Integrity 
Risk Appetite’ op in.  DNB geeft aan dat uit haar on der zoek 
blijkt dat uitsluiting om in te gri teitsredenen niet op grote 
schaal voorkomt in Ne der land.  DNB geeft daarbij aan dat als 
een instelling geen zakelijke relaties aangaat met cliënten of 
deze beëindigt, dit vaak plaatsvindt op basis van individuele 
afwegingen bij deze cliënten.  DNB erkent wel dat fi nan ci ë le 
instellingen wel lijsten met onacceptabele cliënten en activi-
teiten hanteren, welke grotendeels ingegeven zijn door wet- 
en regelgeving, contractuele ver plich tingen en andere rede-
nen dan in te gri teits ri si co’s. Verder maakt  DNB een verwijzing 
naar paragraaf 3.4 van de Leidraad Wwft en Sw van  DNB 
waarin zou worden aangegeven dat een inherent verhoogd 
ri si co niet automatisch betekent dat dit type cliënten auto-
matisch moet worden geweigerd. Er wordt dan ook van fi-
nan ci ë le instellingen gevraagd om op individueel geval te be-
oordelen of de in te gri teits ri si co’s verbonden aan een klant te 
mitigeren zijn. Alleen indien de ri si co’s te hoog zijn, is een 
weigering van een cliënt op zijn plaats. Dit is nu opgenomen 
in paragraaf 3.5. hierin wordt aangegeven dat bepaalde ty-
pen cliënten of producten een inherent verhoogd in te gri-
teitri si co met zich mee kunnen brengen, wat ervoor zorgt dat 
de instelling bij dit type cliënten extra maat re gelen moet 
treffen om het in te gri teitri si co te mitigeren. hierbij geeft  
DNB aan dat een verhoogd ri si co niet betekent dat dit type 
cliënten categoraal geweigerd moet worden. Paragraaf 3.6 
geeft aan dat er bij onacceptabele ri si co’s geen cliëntrelatie 
wordt aangegaan, of indien het cliënton der zoek mislukt.

4.2 De-risking lijkt ook de aandacht te hebben bij de 
toezichthouders en de Twee de Kamer. zo lijkt de AFM al 
een on der zoek te zijn gestart naar het weigeren van be-
taalrekeningen aan zogenoemde ‘toeval-Ame ri kanen’.9 
Daarnaast heeft de Minister van Financiën aangegeven dat 
is geconstateerd dat sectoren en klantgroepen worden ge-
confronteerd met strengere eisen vanuit banken dan voor-
heen door de bestrijding van witwassen en terrorisme-
financiering. Daarbij geeft hij aan voornemens te zijn om 
op korte termijn de Leidraad ter voorkoming van witwas-
sen en financieren van terrorisme zo aan te passen dat 
duidelijk wordt dat het feit dat bepaalde typen cliënten of 
producten een inherent verhoogd ri si co met zich mee-
brengen, geen reden kan zijn om dit type cliënten catego-

9 Aanhangsel Han delingen II 2020/21, nr. 1525. 
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raal te weigeren. Daarnaast neemt hij deel in de project-
groep van de Fi nan cial Ac tion Task  Force om de verhouding 
tussen de toegang tot het betalingsverkeer en anti-wit-
wasregelgeving te verdui de lij ken. Verder geeft hij aan de 
problemen waar par tij en tegenaan lopen aan te kaarten 
bij de  Europese Commissie, on der andere bij de on der han-
de lingen voor het nieuwe anti-witwaspakket.10 

4.3 het is positief dat de AFM en de Minister van Fi-
nanciën de-risking op de radar hebben en het zou wenselijk 
zijn als er vanuit de toezichthouders en/of het Ministerie 
van Financiën extra handvatten aangereikt worden om 
de-risking te verminderen. De eerste stap zal hierbij zijn om 
(opnieuw) vast te stellen in hoeverre er in Ne der land sprake 
is van de-risking. Daarnaast is het van groot belang dat er in 
verschillende leidraden meer wordt ingegaan op de- risking. 
het moet hierbij voor fi nan ci ë le instellingen duidelijk wor-
den dat het in het belang van de fi nan ci ë le markt is dat er 
sprake is van fi nan ci ë le inclusie. Daarnaast moet worden 
verduidelijkt dat een zogenaamde nultolerantie-aanpak, 
niet strookt met een ri si cogebaseerde benadering die fi-
nan ci ë le instellingen on der de Wwft moeten naleven. De fi-
nan ci ë le instelling moet namelijk een individuele be oor de-
ling maken, ri si co’s afwegen en  eventueel maat re gelen 
nemen die deze ri si co’s kunnen verkleinen. handvatten 
zijn hierbij vereist. het is daarbij van belang dat duidelijk 
wordt dat alleen indien de ri si co’s te hoog zijn, een weige-
ring van een cliënt op zijn plaats is. hierbij is ook een moti-

10 Ka mer stuk ken II 2020/21, 31477, nr. 62.

vering om geen cliëntrelatie aan te gaan of een zakelijke re-
latie te beëindigen van belang. De vraag is hierbij wel of 
deze ad di tionele handelingen voor fi nan ci ë le instellingen 
werkbaar zijn, gezien de hoge werklast die fi nan ci ë le in-
stellingen on der de Wwft op dit moment al ervaren. Daar-
naast kan het re le vant zijn om als toezichthouder fi nan ci ë le 
instellingen te hulp te schieten bij het begrijpen van inno-
vatieve nieuwe businessmodellen. 

5.  Conclusie

5.1 Waar een aantal jaar geleden nog gesproken 
werd over witwasschandalen in Ne der land, speelt nu 
de-risking een belangrijke rol. Er is namelijk een steeds 
grotere groep cliënten die geen gebruik kan maken van fi-
nan ci ë le diensten, waar on der ook fi nan ci ë le instellingen 
zoals elek tro nisch geld in stel lingen en be leg gings on der ne-
mingen. Dit zal de werking van de fi nan ci ë le markt en de 
effectiviteit van de AMLD dan ook niet ten goede komen. 
het is dan ook een goede ontwikkeling dat er hier vanuit 
EBA, maar ook vanuit de Twee de Kamer meer aandacht 
voor is. Wij kijken uit naar vervolgstappen die genomen 
zullen moeten worden op EU-niveau, maar ook vanuit de 
Ne der landse toezichthouder zodat de-risking zich niet 
verder ontwikkelt, maar juist zal afnemen in de toekomst. 

Informatie: Danielle.vandeVijver@twobirds.com en  
Gidget.Brugman@twobirds.com


