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IBM en NVL organiseerden op 13 juni tijdens de IBM Think 
Summit een debat over de Wet ter voorkoming van witwassen 
en terrorismefinanciering (Wwft) en met name de risk based 
approach die voorgeschreven wordt door de nieuwe Wwft. 
Ruim 50 professionals gingen in debat over de risico’s voor 
financiële dienstverleners in het algemeen, en de risico’s die 
specifiek voor de leasingsector gelden. 

Bij de invoering van de Wwft had de wetgever niet 
specifiek de leasing sector in gedachten, eerder de 
banken die dagelijks een enorme hoeveelheid transacties 
verwerken. De wet lijkt bij leasingmaatschappijen 
daarom ook niet voor acute hoofdbrekens te zorgen. 
Leaseovereenkomsten zetten voor witwassers immers 
geen zoden aan de dijk: daarvoor zijn de termijnen te 
lang en de transacties te voorspelbaar. Toch dienen 
aanbieders net als iedere andere financiële instelling aan 
dezelfde criteria te voldoen. Er moet dus hard gemaakt 
worden dat er voldoende gedaan is om mogelijke malver-
saties te voorkomen. Zijn de risico’s voor leasing echt zo 
laag als in eerste instantie gedacht wordt?

Met de nieuwe wwft, sinds afgelopen zomer van kracht, 
wordt gevolg gegeven aan de 4e Anti Money Laundering 
Richtlijn en is sterk de nadruk komen te liggen op een 
risk-based approach. De wet voorziet daarmee niet in 
specifieke regels over hoe cliëntenonderzoek verricht 
moet worden, maar wel over het eindresultaat dat bereikt 
dient te worden. Aanvankelijk hanteerde het landelijk 
meldpunt Financial Intelligence Unit (FIU) voor de Wwft 
objectieve criteria om de teugels bij transacties in verdachte 
landen strakker aan te halen. Dit werd echter deels 
teruggedraaid, naarmate deze maatregel vooral een 
wildgroei aan nutteloze transactiemeldingen tot gevolg 
had: banken zagen zich genoodzaakt alle pinbetalingen 
van toeristen in landen die op de zwarte lijst stonden  
te rapporteren. 

Nu de last bij financiële instellingen is komen te liggen, 
dienen zij de ‘checklist’ waar vanuit ze risico’s aanvliegen 
te vervangen voor een analyse die gebaseerd is op de reële 

risico’s. Dit vergt een risico-inventarisatie en -beoordeling 
voor klantsegmenten en producten, wat leidt tot het 
vaststellen van het beleid, dat vervolgens in de dagelijkse 
praktijk uitgevoerd dient te worden. Mochten er transacties 
door de mazen van de procedures glippen, dan zal de 
toezichthouder rekening houden met de kwaliteit van het 
beleid en de monitoring van de uitvoering. Van tijd tot tijd 
dient het beleid weer eens tegen het licht gehouden te 
worden en waar nodig geactualiseerd.

DNB heeft als toezichthouder nog geen definitieve richtlijnen 
gegeven over de risicocategorie waar de leasingsector zich in 
bevindt. Andere sectoren krijgen voorrang, maar dat 
weerhoudt DNB er niet van om een beroep te doen op de 
branche om input te geven voor deze richtlijnen: kunnen zij 
helpen om onderbouwing te geven voor het vermeende laag 
risicokarakter van leasing en indicatoren geven die op een 
verhoogd risico wijzen? Daarbij moet gezegd worden dat de 
leasingbranche veel varianten kent, die elk een eigen 
risicoprofiel hebben, wat een generieke beoordeling 
ingewikkeld maakt. Dat maakt overigens dat sommige 
nationale wetgevers - niet de Nederlandse wetgever overigens 
– bepaalde leasestructuren buiten beschouwing van ‘hun’ 
Wwft hebben gelaten, denk aan operationele leases.

Op het eerste gezicht lijken leasemaatschappijen niet veel te 
verschillen van andere financiële dienstverleners. Principes als 
het in zee gaan met betrouwbare klanten, aangaan van lange- 
termijn overeenkomsten en het vasthouden aan traceerbare, 
digitale geldstromen, staan voor meer branches in steen 
gebeiteld. Echter, het zijn juist de leasingovereenkomsten die 
soms voor jaren in de bureaula verdwijnen. En waar vaste, 
voorspelbare transactiepatronen ervoor zorgen dat ieder 
contract van tevoren uitgetekend kan worden, waardoor 
onachtzaamheid al snel op de loer ligt. Een te statisch beleid in 
een tijd waarin toezichthouders en overheden om initiatieven 
vragen die mee-evolueren met de huidige en op stapel 
staande richtlijnen, blijft vooralsnog het grootste risico waar 
de leasingsector mee rekening te houden heeft. 
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Leasing en de Wwft
In een ‘crowdstorming’ tijdens de IBM Think Summit werden indicatoren geïnventariseerd die wijzen op 
laag risico of juist een verhoogd risicokarakter in de leasingbranche.

Laag risico indicatoren Verhoogd risico indicatoren

Know Your Customer / UBO onderzoek 
Weten met wie je zaken doet, door vast te stellen of de 
klant ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Veranderende UBO’s 
Bedrijven krijgen een nieuwe eigenaar, wordt die ook 
onderzocht?

Objectfinanciering 
Leasing richt zich op één specifiek identificeerbaar object. 
In de meeste gevallen wordt de leverancier rechtstreeks 
betaald door de leasemaatschappij, op basis van een factuur.

Inwisselbare objecten 
Is er sprake is van niet-identificeerbare objecten zonder 
dat een derde partij – denk aan de leverancier zelf - hierop 
toezicht houdt.

Inzet van objecten in de bedrijfsvoering 
Over het algemeen is bekend met welk doel de objecten 
aangeschaft worden. Is dit logisch te verklaren binnen de 
bedrijfsvoering van de lessee?

‘Exotische’ objecten 
Objecten die op het eerste gezicht niets te maken hebben 
met de bedrijfsvoering van de lessee.

Langetermijn karakter 
Leasecontracten worden afgesloten voor de lange termijn, 
gemiddeld 36-48 maanden. Dat maakt het voor witwassers 
niet aantrekkelijk.

‘Herhaald openbreken’ van contracten 
Indien de lessee tegen de verwachtingen in herhaald 
verzoekt om een lopend contract open te breken en de 
objecten weer terugkoopt, kan dit een indicatie zijn van 
witwassen.

Vaste, voorspelbare patronen 
Doorgaans een vaste leasetermijn die maandelijks of per 
kwartaal betaald wordt. Afwijkingen kunnen daardoor snel 
herkend worden.

Betalingen vanuit meerdere bankrekeningen 
Vinden alle transacties vanuit één rekening plaats, of zijn er 
gaandeweg de looptijd mutaties in te zien?

Digitale geldstromen 
Er is bij leasing doorgaans geen sprake van cash 
transacties.

Cash transacties 
Het afwijken van de regel dat alles via een bankrekening 
loopt is een indicatie.

Kleine bedragen, lange termijnen  
Maakt van witwassen via leasecontracten geen lonende 
bezigheid.

Onduidelijke Waarderingsgrondslagen 
Hoe waardeer je een asset bij het afkopen/terugkopen van 
een overeenkomst/object.

Traceerbaarheid van objecten 
Verduistering wordt meestal snel gesignaleerd.

Digitale valuta 
De opkomst van (bepaalde) cryptocurrencies brengt risico’s 
met zich mee – worden die gebruikt?

Driepartijenovereenkomsten  
Bij veel leasingovereenkomsten is sprake van 
betrokkenheid van de leverancier (vendor), dat maakt 
witwassen ingewikkeld.
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