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Aanpak Money Laundering en Financiering van Terrorisme bij Geldovermakingskantoren. 

Geldovermakingskantoren worden gebruikt als instrument om flexibel, snel, gemakkelijk en wereldwijd 

geld te verzenden en te ontvangen. De klant is vaak genoeg bereid forse commissies te betalen en is 

zodoende verzekerd  dat de gelden binnen een mum van tijd waar ook ter wereld worden uitbetaald. De 

geldovermakingsmethoden  bieden veel voordelen zoals tijdsbesparing en eenvoudige procedures.  

Helaas wordt deze methode vaker zowel nationaal als internationaal misbruikt door individuen c.q. 

organisaties voor het witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten.  

De diensten van de geldovermakingskantoren bestaan uit inkomende- en uitgaande geldovermakingen. 

Geldovermakingskantoren kunnen aan de hand van  de objectieve en subjectieve indicatoren oordelen 

of er sprake is van een ongebruikelijk transactie. De ongebruikelijke transacties dienen ingevolge artikel 

12 lid 1 Wet MOT gemeld te worden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.  

De objectieve indicatoren zijn:  

 Transacties die in verband met een mogelijke overtreding van Wet Strafbaarstelling Money 

Laundering (S.B. 2002 no.64) en de Wet Strafbaarstelling terroristische misdrijven en 

financiering daarvan (S.B. 2011 no.96) aan politie of justitie worden gemeld. 

 Transacties met (rechts-)personen die zijn gevestigd in landen of jurisdicties die door de 

Minister van Justitie en Politie en de Minister van Financiën zijn aangewezen als landen of 

jurisdicties die niet of onvoldoende voldoen aan internationaal gangbare normen op het gebied 

van de voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorisme financiering. 

 Contante transacties met een waarde van USD 2.000,- of meer, waarbij de gelden ter 

beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een 

credit- of debetkaart, dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in 

cheques of door storting op een rekening. 

De subjectieve indicator is:  

 Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met 

Money Laundering of financiering terrorisme. 

 
Voorbeeld: Indien er sprake is van voorkeur door de cliënt voor transacties onder het grensbedrag 
waarbij het vermoeden bestaat dat de cliënt daarmee melding wilt voorkomen.  
 
 

 



Een voorbeeld waaruit blijkt dat geldovermakingskantoren kunnen worden misbruikt voor het 

witwassen van gelden vindt u in de uitspraak van de Rechtbank Haarlem LJN: AZ6970 (23 januari 2007). 

Aan verdachte werd ten laste gelegd dat hij meerdere keren geld had overgemaakt door middel van 
valselijk opgemaakte facturen (money transfers).   
 

 

De volgende editie verschijnt op vrijdag 31 juli 2015 en gaat over “Aanpak Money Laundering en 

Financiering van Terrorisme bij de Wisselkantoren.  
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