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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 30 juni jl. hebben ministers Grapperhaus en Hoekstra het Actieplan ‘Aanpak Witwassen’ met uw 

commissie gedeeld. Aanstaande dinsdag 3 december is het Actieplan onderdeel van het plenaire 

debat over onder andere de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. Met het oog op uw 

voorbereiding hierop geeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) u graag enkele punten mee ter 

overweging. De punten die wat ons betreft aandacht behoeven betreffen het onderdeel ‘Instellen 

verbod gebruik contante betalingen vanaf 3.000 euro’.  

 

Belang aanpak witwassen. 

KHN onderschrijft vanzelfsprekend het belang van het voorkomen en bestrijden van witwassen.   

Het is niet voor niets dat KHN deelneemt aan verschillende publiek-private initiatieven waar werk 

wordt gemaakt van de aanpak van ondermijning en criminaliteit tegen bedrijven. Als deelnemer in het 

Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is KHN betrokken bij de landelijke aanpak van 

criminaliteit tegen bedrijven, ‘ondermijning’ is ook op de agenda van het NPC een zeer belangrijk 

thema. En als deelnemer van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer volgt KHN de 

ontwikkelingen binnen en rond het betalingsverkeer op de voet. Veiligheid en integriteit van het 

betalingsverkeer zijn daarin cruciale elementen. Er is bovendien wetgeving, de wet Bibob, die 

overheden handvatten geeft om te voorkomen dat bij de financiering van bepaalde vormen van 

bedrijvigheid, onder ander de horeca, witwaspraktijken plaats vinden. 

 

Tegelijkertijd betekent het wat KHN betreft niet dat het doel, in dit geval de bestrijding van witwassen,  

alle middelen heiligt.   

 

Punten die aandacht behoeven 
 

Beperkingen in het gebruik van wettig betaalmiddel. Ondernemers hebben er last van, criminelen niet 

of nauwelijks  

Contant geld is een wettig betaalmiddel. Het bevreemdt KHN dat het kabinet het gebruik van een 

wettig betaalmiddel zodanig wil inperken dat het vooral bonafide ondernemers het ondernemen 

lastiger maakt. Niet alleen criminelen betalen met contant geld, maar ook ‘gewone’ mensen. Een 

verbod op contante betalingen zoals nu voorgesteld beperkt de keuzevrijheid van mensen. Zij kunnen 

niet zelf bepalen met welk wettig betaalmiddel zij een product of dienst willen aanschaffen. Dat zal 
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onoverkomelijk invloed hebben op de handel en daarmee ook op horecaondernemers. Een verbod 

zal criminelen niet tegen houden. Ze kunnen heel eenvoudig betalingen doen in kleinere stukjes 

(onder de te bepalen grens) of zullen domweg andere wegen kiezen om de tegenprestatie te 

verkrijgen voor hun activiteiten (bijv. cryptomunten-constructies). 

   
Kortom, met de voorgestelde maatregel wordt het fundamentele probleem niet opgelost terwijl het  
bonafide horecaondernemers moeilijker maakt om te ondernemen en  de privacy en 
keuzemogelijkheden beperkt van (internationale) gasten in onze horecagelegenheden. Dat  zou niet 
de bedoeling moeten zijn van wetgeving.  
KHN vindt dan ook het instellen van een grens voor het gebruik van contante betalingen, welke grens 
dan ook, een slecht idee. 
 

Als er een grens moet komen dan is de grens van 3.000 euro te laag 

Mocht het zo zijn dat er een politieke meerderheid is om toch een grens voor contante betalingen in 

te voeren dan is KHN van mening dat de voorgestelde grens van 3.000 euro te laag is. In het 

Actieplan wordt gesteld dat het bij de afweging voor de hoogte van het bedrag van belang is ‘dat het 

handelsverkeer, zeker in bepaalde branches waar contante betalingen nog te doen gebruikelijk zijn, 

niet onnodig worden beperkt. En dat de situatie in de ons omringende landen en met name België 

waarbij een verbod op contante betalingen bestaat vanaf 3.000 euro, met de ervaringen dienen te 

worden meegewogen’.  

 

Als het gaat om de ons omringende landen lijkt het er op dat slechts de situatie in België van belang 

is geweest voor de voorgestelde grens op contante betalingen. Dat is natuurlijk een te beperkte 

benadering. Zo is in Duitsland geen verbod waardoor de problematiek zich in de grensgebieden 

simpelweg verplaatst. Verder is in het Actieplan niet goed onderzocht wat de gevolgen van een 

hogere grens voor de effectiviteit van een verbod zijn. Wel is het zeer aannemelijk dat 

horecaondernemers met de lage grens van 3.000 euro veel betalingen niet meer mogen accepteren. 

De veronderstelling dat gasten eenvoudig en altijd met pinpas, creditcard of giraal kunnen betalen is 

hierbij misplaatst, zeker als het gaat om buitenlandse gasten die van onze horeca gebruik willen 

maken. Bij grotere feesten/partijen in de horeca of langere verblijven in luxere hotels kunnen de 

bedragen makkelijk meer bedragen dan € 3000. Neem daarbij verder in ogenschouw dat de horeca 

ook te maken heeft met ‘inkomende’ toeristen uit landen waar het gebruik van elektronische 

betaalmiddelen  veel minder gangbaar is dan in Nederland en het is duidelijk dat een grens van € 

3000 te belemmerend werkt in de horeca. 

 

KHN pleit er daarom voor dat als uw commissie instemt met een verbod op contante betalingen, de 

grens hiervan wordt vastgesteld op ten minste 10.000 euro. Een grens die nu ook geldt in 

bijvoorbeeld de wet melding ongebruikelijke transacties.  

 
Vanzelfsprekend is KHN te allen tijde bereid haar standpunten nader toe te lichten. 
 
 
Hoogachtend, 
Koninklijke Horeca Nederland  
 
Dirk Beljaarts 
Algemeen directeur 


