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Aan het ministerie van BZK

' Afdeling Politieke Ambtsdragers

t.a.v. W. Brants, hoofd

via wynand.brants@minbzk.nl

Assen, 14 december 2022

Onderwerp: impact Wwft volksvertegenwoordiging

Geachte heer Brants,

De kring van Statengriffiers vraagt via deze brief uw aandacht voor het voigende.

De afgelopen tweejaarzijn in verschillende provincies afsplitsingen ontstaan van

fracties in de Provinciale Staten. Hieruit vloeit soms het ontstaan van een nieuwe fractie

voort. Evenals de andere, hebben ook deze groeperingen recht op ondersteuning

(artikel 33 Provinciewet).

Onsis duidelijk geworden dat de nieuwste fracties bij de formalisatie van hun

organisatie, bij de banken aanlopen tegen een termijn van maanden voordat de

opening van een zakelijke rekening een feit is. Wij kennen — helaas — meerdere

voorbeelden van fracties die bij hun bank hierop zeer lang hebben moeten wachten.

E.e.a. lijkt relatie te houden met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft).

Om in een dergelijke situatie de Statenfractie tijdig de (financiéle) middelen (i.c. de

fractievergoeding) ter beschikking te kunnenstellen waaruit zij hun ondersteuning

kunnen bekostigen, moeten provinciaal ‘noodgrepen’ worden gepleegd.Bijvoorbeeld

hettijdelijk door de provincie voldoen van nota’s of hettijdelijk overmaken van de

middelen op een privérekening van een Statenlid.

Watonsbetreft zijn dit ongewenste situaties. Het (langere tijd) niet kunnen beschikken

overfractieondersteuning, bij gebrek aan middelen om deze te kunnen bekostigen,

belemmert volksvertegenwoordigers in hun functioneren. Tevens bemoeilijkt dit de

rechtsmatigheidscontrole van de accountant op de uitgaven.

Wij kunnen onsvoorstellen dat niet alleen fracties in Provinciale Staten maar ook

fracties uit gemeenteraden hier tegenaan lopen.



Om verbetering in deze situatie te brengenis het 0.1. nodig en gewenst eencollectief

signaal af te geven richting de bankensector, al dan niet via het ministerie van

financién. Er is 0.i. een gesprek nodig over de uitwerking van de Wwft op specifiek deze

groep personen, medein relatie tot de genoemde bepalingenuit de Provinciewet.

Het ministerie van BZKis in onze ogen de aangewezenpartij om het gesprek over dit

landelijke probleem op de agendate zetten en aan te gaan. Wij hopen daarom datu

het door ons genoemdeoverleg op u wilt nemen, in het belang van een goed

functionerende democratie. In het licht van de aanstaande verkiezingen en de nieuwe

statenperiode is het wat ons betreft zeer wenselijk hierover op korte termijn in gesprek

te gaan methet ministerie van financién en de bankensector.

Wij horen graag van u.

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Namensdekring van Statengriffiers,
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SimoneBuissink ~~ Kirsten ten Cate

Statengriffier Drenthe Statengriffier Noord-Brabant

i.a.a. IPO, StatenlidNU, VNG en RaadslidNU


