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Uw brief (kenmerk) 

Bijlagen 

Woensdag 23 december 2009 vond er een gesprek plaats tussen Maarten Hage, 
afdelingshoofd Accountancy, Organisatie en Integriteit bij DNB en Eric Ligthart, 
plaatsvervangend hoofd afdeling Integriteit bij het ministerie van Financiën. In dit 
gesprek is de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en het 
financieren van terrorisme  (Wwft)  aan de orde geweest,  met name de mate 
waarop deze wet betrekking heeft op de leasemaatschappijen. Afgesproken is dat 
het ministerie van Financiën haar standpunt ten aanzien van de 
leasemaatschappijen en de Wwft schriftelijk aan DNB zou doen toekomen. 

 
Het standpunt van het ministerie van Financiën is dat "operational leasing" niet 

onder de reikwijdte van de Wwft valt. Ten aanzien van leasing wordt een 
onderscheid gemaakt tussen "financial leasing" enerzijds en "operational leasing" 

anderzijds. Dit onderscheid wordt tot uitdrukking gebracht in de Engelse versie van 
richtlijn 2005/60/EG en in de FATF definitie van "Financial institutions". 

 
Het ministerie van Financiën is van mening dat de "financial leasing" 

maatschappijen aan de Wwft moeten voldoen, maar dat het toezicht daarop van 
een lage intensiteit kan zijn gelet op het lagere risico op witwassen of het 

financieren van terrorisme in vergelijking met andere soorten dienstverlening die 
worden aangewezen in de Wwft. 

 

Het ministerie van Financiën zou DNB daarom willen vragen  zich in  te  spannen 
voor de totstandkoming van een gedragscode voor de leasebranche. Een dergelijke 
code zou bij de leasemaatschappijen bewustwording  van hun wettelijke 
verplichtingen kunnen stimuleren zonder dat dit grote toezichtinspanning van DNB 
vergt. 
Desgewenst kunt u deze brief openbaar maken. 
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