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De aanpak van Witwassen
Actualiteiten & verdieping voor de signalering, 
opsporing en vervolging van witwassen

• Wwft vanuit de praktijk
• Witwassen kun je leren: kruip in de huid van 

een witwascrimineel
• 1 jaar Wet toezicht trustkantoren (Wtt 2018) 
• Nationale aanpak witwassen: voortgang van 

de beoogde maatregelen

• Witwassen en corporate social responsibility 
• Witwassen en de banken
• Witwasrisico’s bij cryptovaluta
• Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen 
• Gastcolumn ´Paarlberg versus Endstra: wiens 

waarheid is geloofwaardiger?’

Aandachtspunten dit jaar zijn:



WITWASSEN JAARCONGRES

09.00 - 09.50 Inschrijving, uitreiking documentatie, koffie

10.00 - 10.05  
Opening en welkom door de dagvoorzitter
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA

10.05 - 11.05 
Wwft vanuit de praktijk 
• Invoering vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5)
•  Cliëntenonderzoek: onderzoek naar herkomst van de gelden
• Formuleer risicobeleid
• Frauderen en de Wwft 
• Bepaal uw UBO!
• UBO-register en terugmeldplicht
• Wwft en AVG
mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers en mr. Dirk Kolkman CFE  

11.05 - 11.15 
Witwassen kun je leren! 
Kruip in de huid van een witwascrimineel 
mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers en mr. Dirk Kolkman CFE

11.15 - 11.45 Pauze

11.45 - 12.15 
1 jaar Wet toezicht trustkantoren (Wtt 2018)
In de nasleep van diverse geruchtmakende affaires is de regulering 
van trustkantoren fors aangescherpt en uitgebreid. Deze 
poortwachters hebben daardoor veel en kostbare aanpassingen 
in hun organisatie moeten doorvoeren. Bijna een jaar na de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet bestaan in de markt over de 
uitleg daarvan nog veel vragen, zoals:  
• Hoe ver gaat de inspanningsverplichting?
• Wanneer is de witwasvoorkoming voldoende beheerst?
• Hoe om te gaan met de pseudo-UBO?
• Zijn we er nu dan eindelijk? 
mr. drs. Michiel van Eersel

12.15 - 12.45 
 Nationale aanpak witwassen: voortgang van de beoogde 
maatregelen
Nederland wil internationaal tot de koplopers in de aanpak van 
witwassen behoren. Deze zomer presenteerde de minister van Justitie 
en Veiligheid en de minister van Financiën een plan van aanpak om 
witwassen nog beter tegen te gaan. 
Wat behelst het plan, welke specifieke maatregelen staan erin 
beschreven en hoe staat het met de voortgang ervan?
mr. drs. Zosha Zuidema

12.45 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.15  
Witwassen en corporate social responsibility
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over waar het fout loopt 
in de aanpak van witwassen en wie het allemaal niet goed doen. Als sa-
menleving moeten we een modus vinden om constructiever met elkaar 
samen te werken. Dit inzicht wordt ook uitgedragen in de kabinets-
plannen voor de aanpak van witwassen en in het ondermijningsdos-
sier. De ernst van fraudezaken, witwassen en corruptie dringt hiermee 
steeds meer door in de samenleving en bij de politiek. Een moreel appèl 
aan alle meldplichtigen om leiderschap te tonen.
prof. dr. Bob Hoogenboom

Tijdens het 11e jaarcongres De aanpak 
van witwassen komen de relevante 
ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, 
opsporing en vervolging van witwassen aan 
bod. Bestemd voor iedereen die in de keten 
van witwasbestrijding actief is.

Aanpak Witwassen op de agenda!

Bij de aanpak van witwassen zijn banken 
de afgelopen jaren een aantal keren ernstig 
tekortgeschoten. Banken investeren in 
maatregelen om witwassen beter tegen te 
gaan. U hoort de laatste stand van zaken. 
Ook is er aandacht voor de Nationale aanpak 
witwassen en de voortgang van de beoogde 
maatregelen. Een belangrijk doel van dit plan is 
een effectievere aanpak en betere bescherming 
van het Nederlandse financiële stelsel.

Actualiteiten en verdieping

Naast bespreking van actuele Wwft-casuïstiek 
is er deze editie onder meer aandacht voor 
de ervaringen met de aanscherping van de 
regulering van trustkantoren (Wtt2018) en 
witwasrisico’s bij cryptovaluta. De jaarlijks 
op het actualiteitencongres te bespreken 
stroom witwasjurisprudentie laat zien dat ook 
de opsporings- en vervolgingsinstanties niet 
stilzitten en dat het normatief kader inzake 
witwassen continu wordt aangescherpt.

Na het volgen van deze bijeenkomst is uw 
kennis van de meldplicht en strafrechtelijke 
bestrijding van witwassen optimaal en 
actueel. U kent de laatste jurisprudentie en 
bent nog beter voorbereid op uw lopende en 
nieuwe zaken.

De aanpak van 
Witwassen

11e
JAARCONGRES



SPREKERS 

14.15 - 14.45 
Witwassen en de banken
Nederlandse banken kwamen de laatste tijd negatief in het 
nieuws omdat de controle op witwassen onvoldoende op 
orde bleek. Welke “lessons learned” zijn getrokken uit de 
afgelopen incidenten? Hoe ervaren banken de verplichtingen 
en hun poortwachtersrol, hoe gaan zij daarmee om en hoe 
richten zij hun organisatie erop in? En welke beweging 
zit er, mede vanuit de nieuwe kabinetsplannen, in de 
mogelijkheden voor banken om verbeteringen door te voeren 
in het voorkomen en aanpakken van witwassen? Het is 
de bedoeling dat het nationale plan van aanpak leidt tot 
een versterking van de poortwachtersfunctie door banken. 
Vanwege het grensoverschrijdende karakter van witwassen en 
terrorismefinanciering wordt een Europese (AML/CFT) centrale 
toezichthouder nodig geacht om het toezicht effectiever te 
maken. 
Vijf Nederlandse banken hebben inmiddels hun krachten 
gebundeld in de strijd tegen witwassen. Het komende 
half jaar gaan ze onderzoeken of de oprichting van een 
gezamenlijke transactiemonitoring utillity haalbaar is en hoe 
de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen 
worden aangegaan.
Chris Buijink

Tevens gelegenheid tot discussie met de zaal onder leiding 
van de dagvoorzitter.

14.45 - 15.15   
Witwasrisico’s bij cryptovaluta
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties met 
Bitcoins en andere cryptovaluta neemt toe. Vanaf 2020 vallen 
cryptoplatforms voor het omwisselen van virtuele valuta en 
bewaarportemonnees binnen de reikwijdte van de vijfde anti-
witwasrichtlijn (AMLD5). Hoe kijkt een vertegenwoordiger 
vanuit de sector aan tegen diens rol in de aanpak van 
witwassen?
• Witwasrisico’s: wat gebeurt er en welke maatregelen zijn 

mogelijk?
• Maatschappelijke dilemma’s: transactiemonitoring goed of 

slecht?
Daan Kleiman

15.15 - 15.40 Theepauze

15.40 - 16.15 
 Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen 
mr. Cor Kok 

16.15 - 16.45  
Gastcolumn ´Paarlberg versus Endstra: wiens 
waarheid is geloofwaardiger?’
Harry Lensink

16.45 - 16.55 Afsluiting door de dagvoorzitter

16.55  Napraten tijdens de borrel

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Kandidaat-notaris, 
De Brauw Blackstone Westbroek
Universitair docent vakgroep privaatrecht en 
notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en 
fellow Radboud Universiteit Nijmegen. 

mr. drs. Zosha Zuidema
Senior beleidsmedewerker, 
Ministerie van Justitie en Veiligheid

mr. Dirk Kolkman CFE  
Toezichthouder, 
Bureau Financieel Toezicht (BFT)

mr. drs. Michiel van Eersel
Advocaat, Viotta Advocaten 
Co-auteur ‘Toezicht trustkantoren in 
Nederland’ (3e druk, 2019)

mr. Cor Kok 
Witwasofficier, Functioneel Parket, 
Amsterdam

Daan Kleiman
Strategy, Bitonic 

Harry Lensink 
Onderzoeksjournalist

Chris Buijink
Voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB)  

  

Dagvoorzitter: 

prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA 
Hoogleraar Accountancy
Nyenrode Business Universiteit
Hoogleraar Forensische Accountancy
Universiteit Leiden

prof. dr. Bob Hoogenboom
Hoogleraar Forensic Business Studies, 
Nyenrode Business Universiteit
  



11e Jaarcongres

DE AANPAK VAN 
WITWASSEN
Datum
Donderdag 28 november 2019

Locatie 
Hotel Breukelen

Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Vragen: 030-698 4222 / klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217 / svanderlinden@kerckebosch.nl

Wat is mijn investering?
€  595,- per persoon excl. btw
€  545,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding 
van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde 
organisatie. 

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Dit jaarcongres is bestemd voor 
(academisch niveau):
•  Advocaten
•  Notarissen
•  Toezichthouders
•  Leden OM en ZM 
•  Overheidsjuristen
•  Bedrijfsjuristen
•  Belastingadviseurs
•  Accountants
•  Compliance analisten
•  Compliance officers
•  Fiscalisten
•  Fraude-analisten
•  Juristen
•  Legal counsels
•  Juridisch adviseurs
•  Klantmonitoring
•  Leden Opsporingsteams
•  Coördinatoren fraudebeheersing
•  Handhavers

Actuele informatie / Aanmelden    www.jaarcongreswitwassen.nl
Volg ons ook op twitter!   @kkbfinfraude  #witwassen19

ZO MELDT U ZICH AAN:
Meld u snel en gemakkelijk aan op 
www.jaarcongreswitwassen.nl.
Spoedig na ontvangst van uw aanmelding sturen wij 
u een bevestiging van uw deelname en een (digitale) 
factuur; ongeveer tien dagen voor dato ontvangt u 
uw inschrijfbewijs en een routebeschrijving.
Eventueel kunt u zich aanmelden via e-mail: 
klantenservice@kerckebosch.nl

Ik ben verhinderd
Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie 
weken voor dato; na deze datum is annulering niet 
meer mogelijk. U kunt zich echter te allen tijde laten 
vervangen door een collega. Bij tijdige annulering 
wordt € 75,- exclusief btw administratiekosten in 
rekening gebracht.

Accreditatie
• NOvA Nederlandse Orde van Advocaten: 5 PO- 

punten
• Nevoa Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch 

adviseurs: 5 PE- punten
• RB Register Belasting Adviseurs: in aanvraag
• KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: in 

aanvraag
• Holland Quaestor: in aanvraag
• NIVRE: in aanvraag
• NOB: Dit congres voldoet aan de voorwaarden 

voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van 
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en 
kan voor 5 uur worden ingebracht voor de PE-
verplichting van NOB-leden.

• NBA: Dit congres kan van belang zijn voor de 
dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. 
In dat geval kan deze in aanmerking komen voor 
toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de 
regelgeving van de NBA.

Voor concrete puntentoekenning kunt u kijken op 
www.jaarcongreswitwassen.nl of contact met ons 
opnemen via klantenservice@kerckebosch.nl.

Alle deelnemers krijgen kort na het jaarcongres een 
digitaal deelnamecertificaat toegestuurd.


