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Wwft: #saaimaarnotfunny 

door de hond én de kat gebeten worden: 

 

 

 
• Tuchtklacht of bestuurlijke boete 

• Strafzaak 

• Civiele claim 



 

ECLI:NL:RBDHA:2018:4299,  

Rechtbank Den Haag, MK, 12 feb 2018 

 

 

 

Autohandelaar verkoopt twee auto’s en accepteert contanten 

van ieder meer dan € 25K. Verder geen bijzonderheden.  

 

150 uur taakstraf en € 4000 voorwaardelijk 

(eis OvJ: € 12000)  



 

ECLI:NL:CBB:2018:6, College van Beroep voor 

Bedrijfsleven, 24 januari 2018 

 

 

 

 

Transactie vindt plaats in december 2013 

Trustkantoor doet MOT-melding pas in april 2014 

 

Had ‘onverwijld’ binnen twee weken moeten melden 

 

Bestuurlijke boete: € 40.000  



Loopt het zo’n vaart? 

 

 

 

 

(Wob-verzoek naar stand van zaken Project Niet-melders, medio 2017) 

 

In totaal zijn sinds de start 49 zaken meegenomen in het project. De lopende zaken zijn gericht 

tegen dertien notarissen, vijf accountants, vijf belastingadviseurs, drie trustkantoren, twee 

makelaars, een wisselinstelling en 20 handelaren waarbij deze groep bestond uit handelaren van 

auto’s, goud, horloges en meubels. Door een breed spectrum aan beroepsgroepen aan te pakken 

wordt getracht een bewustzijn te creëren over de Wwft bij deze verschillende beroepsgroepen. 

 

Op 1 juni 2016 waren reeds tien veroordelingen uitgesproken. Een groot deel van de zaken lag 

echter nog bij de FIOD en het Functioneel Parket Amsterdam. Een viertal zaken is geseponeerd 

en in een tweetal zaken is het onderzoek gestopt.  

 

Elk half jaar wordt een nieuwe groep behandeld – zo zijn er ’tranches’ voor notarissen, 

handelaren, accountants  

 

…In ieder geval blijkt duidelijk uit dit rapport dat zelfs een melding waar acht partijen zich over 

buigen niet zonder meer betekent dat de Wwft is overtreden. Het is dus van groot belang om 

kritisch te zijn op verwijten die worden gemaakt dat de Wwft is overtreden. 

Bron:  Rijksoverheid 



Witwassen:  

plaatsen – versluieren – witten 

 

 



 

 

Schade door witwassen op jaarbasis 

17 triljoen dollar 

Grootste witwasoperatie afgelopen 30 jaar: Wachovia – 

330 miljard euro (onderzoek 2005-2010) 

 

 

 

 

 

• Drugsverkoop van Mexicaanse kartels in de US 

• Dollars cash over de grens en via Mexicaanse geldwisselkantoren op 

rekeningen gezet (geen compliance regels in Mexico) 

• Geld overgemaakt naar Wachovia rekeningen in de VS (geen cliënten-

check) 

• Cash die niet omgewisseld kon worden werd via bulkcash faciliteit 

van de bank terug verscheept naar de US en op de 

Wachoviarekeningen gezet  

• Met het geld op de rekeningen werden onder andere vliegtuigen 

gekocht om de drugs te verschepen 



 

 

 

 

 

Soms is het verhullen belangrijker 

dan de hoeveelheid geld - 

terrorismefinanciering 

 

 

Parijse aanslagen: gebruik  

gemaakt 

van anonieme debitcards 

 

 



Anti-witwasregelgeving op een rij 

 

 

 

1e Anti-witwasrichtlijn – 1990, gericht tegen witwassen van drugsgeld 

 

2e – 2001, banken, advocaten, notarissen en ‘high value’ handelaren 

 

3e – 2005, terrorisme financiering en risico-gestuurde compliance 

 

4e – 2015, uitvoerig regime aangepast aan nieuwe ww/ft risico’s, ingevoerd op 25 

juli 2018 

 

Uitvoeringsbesluit en –regeling Wwft op 17 juli 2018 aangenomen en op 25 juli 

2018 in werking getreden 

 

5e – 2018, gepubliceerd op 19 juni 2018, moet worden geïmplementeerd uiterlijk op 

10 januari 2020, wijzigingen naar aanleiding van Panama papers 



 

 

Voorstel van de Europese Commissie 

voor de 5e Richtlijn  - 19 april 2018  

 

 

 

 

 

• beperking gebruik van prepaid cards en virtual currency (i.v.m. 

terrorismefinanciering 

• versterking bevoegdheden van de FIU’s en  internationale 

harmonisering 

• uitwisseling van gegevens (i.v.m. Panama-papers)  

 

6e  Richtlijn: datum invoering nog onbekend: focus op justitiële 

samenwerking en harmonisering van strafbaarstellingen (22 feiten) in 

verschillende staten  

 

UBO-register: implementatiewet registratiewet uiteindelijk belang-

hebbenden wordt, in verband met de 5e anti-witwasrichtlijn, pas begin 

2019 bij de Tweede Kamer ingediend.  



Hoog-risico landen 

 

 

 

De Europese Commissie hanteert een lijst van hoog risico landen, welke 

richtinggevend is voor instellingen die onder de Wwft vallen – de EC 

neemt de FATF lijsten als uitgangspunt, maar de lijsten kunnen van 

elkaar afwijken. 

 

EC-lijst: Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Ethiopië, Guyana, Irak, 

Iran, Jemen, Laos, Noord-Korea, Oeganda, Sri Lanka, Syrië, Trinidad en 

Tobego, Tunesië en Vanuatu.  



De FATF onderzoekt en bevordert internationale 

samenwerking – brengt bijvoorbeeld rapporten uit 

over kwetsbaarheden in bepaalde sectoren 

 

 

 

 

 

 

Voor de OG-sector worden genoemd (onder meer): 

• (Onnodig) complexe (financierings-)structuren 

• Afwijkende taxatiewaarden 

• Hypotheekfraude 

• Cash en cheques, of ‘smurfen’ 

• Geld komt uit het buitenland 

• Tussenpersonen 

• Persoon of bedrijf woonachtig/gevestigd  in hoog risico landen of belastingparadijzen 

• Meerdere transacties die dezelfde persoon of entiteit betreffen 

• Plotseling volledig aflossen van probleemschulden 

 

 

Daarnaast stelt de FATF standaarden: 

• strengere eisen aan transparantie bij rechtspersonen en bij vormen van grensoverschrijdend 

betalingsverkeer;  

• meer eisen aan financieel onderzoek en de handhavingsmogelijkheden van opsporingsdiensten.  



Waar hebben we het concreet over? 
NRA (National Risk Assessment) van de WODC eind 2017 

 

 
 

Grootste risico’s op het terrein van ww en ft (OG-sector): 

 

• (Inter)nationale handelstransacties om waarde te verplaatsen of waardegroei-

/verlies te legitimeren.  

• ABC transacties binnen de vastgoedsector;  

• Aanschaf/verbouwen van OG met zwart geld of niet-traceerbare middelen 

 

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2689e-nra-terrorismefinanciering-1.aspx 



 

De NVM noemt in zijn handvat  

ongebruikelijke situaties 

 

 

 

De drie voornaamste indicaties voor witwassen met vastgoed zijn:  

• Opvallend grote prijsfluctuaties van het vastgoed  

• Vastgoed dat op naam staat van een buitenlandse eigenaar 

• Vastgoed dat op naam staat van een pas opgericht bedrijf 

 

Verder een overzicht van 

• Cliëntrisico’s 

• Product- of transactierisico’s 

• Taxatie 

 

Richtlijn belastingdienst november 2018 idem: cliëntrisico’s, product- of 

transactierisico’s, taxatie 



Wijziging Wwft in verband met implementatie 

4e anti-witwasrichtlijn (hierna Wwft 2018)  

Belangrijkste wijzigingen : 

 

 

 

 

1. Aantal instellingen uitgebreid met o.a. alle kansspelaanbieders (loterijen, 

speelautomatenhallen en online kansspelaanbieders) en handelaren die contante 

betalingen doen of ontvangen van € 10.000,= of meer (nu alleen voor verkopers en 

bedrag is verlaagd met € 5.000,=). Ook vallen alle aanbieders van 

geldwisseldiensten onder de Wwft, geen onderscheid meer in het soort wisseldienst; 

2. Instellingen moeten risicobeoordelingen opstellen om expliciet uitvoering te geven 

aan de risico gebaseerde benadering. Lidstaten moeten risicobeoordelingen 

documenteren en actualiseren. 

3. Instellingen moeten beleid (gedragsregels procedures en maatregelen) opstellen om 

risico’s op ww en ft te beperken en geïdentificeerde risico’s te beheren. Beleid moet 

worden goedgekeurd door persoon die db van de onderneming vormt.  

4. Minder mogelijkheden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek  

5. Geen onderscheid meer tussen binnenlandse en buitenlandse PEP’s. 



Wijziging 4e anti-witwasrichtlijn, ook wel 5 AMLD 

genoemd – 19 april 2018 aangenomen, te 

implementeren vóór 10 januari 2020 

Grootste uitdaging: ‘the need for more international consistency’  

 

 

1. Prepaid betaalkaarten en e-money – beperken anonimiteit en verlaging van 

het toegestane saldo 

2. Virtual currencies – toezicht op currency exchange providers en wallet 

providers 

3. Einde aan de anonimiteit van bank en spaarrekeningen, kluizen bij banken 

4. Harmonisering van CDD (client due diligence) met betrekking tot hoog risico 

derde landen 

5. Verdere verbetering van de transparantie van UBO-informatie – rechtstreekse 

toegang voor het grote publiek en connectie van registers 

6. Versterkt toezicht op kunsthandelaren 

7. Versterkt inzicht van autoriteiten in eigendom van onroerend goed 



U behandelt een ‘Wwft-zaak’, dan zijn er 

diverse acties verplicht 

 

 
1. Het risico-georiënteerd uitvoeren van het cliëntenonderzoek bij aanvang 

van de dienstverlening 

(art. 2a tot en met 10 Wwft); 

2. Het opstellen van een risicobeleid en het beoordelen van de effectiviteit 

ervan (art. 2b, c en d Wwft); 

3. Het melden van ongebruikelijke transacties 

(art. 16 – 18a Wwft);  

4. Zorgplicht: opleiding van medewerkers 

(art. 35 Wwft) 

 



Diensten die onder de Wwft vallen 

 

 

Voor makelaars: art 1a lid 4 sub h Wwft 

Beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen 

en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en 

rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen 

 

Voor taxateurs: art 1a lid 4 sub k Wwft 

Beroeps- of bedrijfsmatig taxaties uitvoeren van onroerende 

zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen 



Invulling: leidraad Belastingdienst  

november 2018 

 

 

 

 

 

Bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten 

inzake onroerende zaken of rechten waaraan onroerende zaken 

onderworpen zijn*. (*vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, recht van 

opstal, recht van gebruik en bewoning)  

• Het gaat uitsluitend om diensten die direct of indirect met aan- en verkoop van 

onroerende zaken te maken hebben.  

• Alles wat een makelaar in de functie van zijn beroep of bedrijf aan dienst 

verricht, gericht op aan- of verkoop van OG, waarvoor hij een vergoeding 

ontvangt, valt onder het begrip ‘bemiddeling’.  

• Ook als de bemiddeling zich beperkt het plaatsen van de woning op Funda. Het 

gaat tenslotte om het tot stand brengen van transacties die zonder zijn 

medewerking niet of moeilijker zouden ontstaan / leggen van verbindingen.  



Risicomanagement: stappen die u als 

makelaarskantoor moet nemen  

 

 

 

 

Art. 2b Wwft:  

Beoordelen van eigen risico’s op ww en ft en resultaten vastleggen 

opstellen van risicobeleid en risicoprofielen  

 

Art. 2c Wwft:  

gedragslijnen, procedures en maatregelen treffen om risico’s op ww en ft als vastgesteld 

bij (supra)nationale risicobeoordelingen te beperken en effectief te beheersen 

 

Art. 2d lid 2 Wwft: Onafhankelijke en effectieve compliance functie 

voor zover passend bij aard en omvang van het kantoor 

controle op naleving wettelijke en interne regels, doen van meldingen bij FIU 

 

Art. 2d lid 4 Wwft: onafhankelijke auditfunctie 

Voor zover passend bij aard en omvang van het kantoor 

Controle op naleving door de instelling van de wettelijke regels en uitoefening 

compliance functie 



 

Cliëntenonderzoek –  

know your client (KYC) 
 

Internationale publicaties: ‘In today’s context of increased terrorist 

threats and identified link with money laundering or other criminal  

activities, Beneficial Owner transparancy is key’. 

 

 
• Wie? 

• Welk moment? 

• Welke gevallen? 

• Wat te doen? 



Cliëntenonderzoek – wie? 

 

 

 • Makelaars dienen bij elke dienst een cliëntenonderzoek* te 

verrichten 

• Taxateurs zijn op grond van de Wwft niet verplicht een 

clientenonderzoek te verrichten  

 

(Achtergrond: taxateurs zijn niet apart genoemd in internationale 

regelgeving; hebben vaak geen persoonlijk cliëntencontact.  

Let op: zij moeten wel ongebruikelijke transacties melden) 

 

*cliëntenonderzoek mag uitbesteed worden aan een derde / de 

voortdurende monitoring van de relatie niet  



Cliëntenonderzoek – welk moment? 

 

 

 
In beginsel dient identificatie en verificatie en de cliënt en de 

(eventuele) uiteindelijk belanghebbende voorafgaand aan het 

starten van de zakelijke relatie te gebeuren (art. 4, lid 1 Wwft).  

Uitzondering: verificatie van identiteit van de cliënt en de 

(eventuele) uiteindelijk belanghebbende voltooien tijdens de 

zakelijke relatie. Deze uitzondering kan alleen wanneer aan twee 

voorwaarden wordt voldaan:   

• Het uitstellen van het moment van verificatie is noodzakelijk om 

de dienstverlening niet te verstoren 

• Er is weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme. 

Verificatie dient vervolgens zo spoedig mogelijk plaats te vinden. 



Cliëntenonderzoek – welke gevallen? 
Bij diensten waarop de Wwft van toepassing is (art. 3 lid 5 Wwft) 

 

 
Wwft schrijft niet voor hoe het cliëntenonderzoek moet plaatsvinden, wel waar het 

onderzoek toe moet leiden (art. 3 lid 2 Wwft) – een op risico gebaseerde benadering is 

het uitgangspunt (4AMLD): 

 

• Het moet gaan om een zakelijke relatie (bij het werk van de makelaar feitelijk in alle 

gevallen) 

• Incidentele transactie tbv cliënt van ten minste € 15K, of transacties met onderling 

verband met gezamenlijke waarde van meer dan € 15K  

• Indien makelaar twijfelt aan betrouwbaarheid van eerdere gegevens van de cliënt 

• Indien risico bestaande cliënt voor betrokkenheid bij ww en ft daartoe aanleiding 

geeft 

• Indien gelet op de staat waarin cliënt woont of gevestigd is, of een zetel heeft, een 

verhoogd risico op ww of ft aanwezig is (FATF-lijst en EC-lijst) 

• Indien zij in of vanuit Ned. incidentele transactie verricht t.b.v. cliënt of trust, 

inhoudende een geldovermaking van ten minste € 1.000,=. 



Cliëntenonderzoek – wat doen? 

 

 

 

Identificatie en verificatie van de cliënt: art 3.1 – art. 11 Wwft: 

 

Cliënt = natuurlijke persoon met wie u de opdracht tot dienstverlening aangaat. De 

wederpartij (van een gesloten koopovereenkomst) wordt ook gezien als cliënt. 

Geen onderscheid tussen formele en materiële partij.  

 

Cliënt moet zelf opgaaf doen van identiteit (zie definitie in art. 1.1 Wwft: 

identificeren: opgave van de identiteit laten doen) 

  

Ook mogelijk om identificatie door andere instelling over te nemen: 

• Overnemen identificatie andere dienstverlener: Kamer voor het notariaat: 

ECLI:NL:TNORSHE:2014:9 – moeder slecht ter been, niet in persoon 

verschenen maar dochter gevolmachtigd. Door notaris niet aangegeven dat 

persoonlijke aanwezigheid noodzakelijk was. Geen alternatieve manier van 

identificatie overwogen: waarschuwing 



 

Cliëntenonderzoek – bron van de 

middelen (source of wealth) 

Art. 3 lid 2 Wwft 

 

 

Makelaar heeft zakelijke relatie met de ‘eigen cliënt’ – risicoprofiel kan 

aanleiding geven om onderzoek te doen naar de bron van de middelen. 

Vragen stellen, documenten verzamelen.  

 

De wederpartij is ook ‘cliënt’ voor wat betreft cliëntenonderzoek, maar 

makelaar heeft geen zakelijke relatie met wederpartij. Daarom is geen 

SOW onderzoek verplicht, maar wel naar de wijze waarop de onroerende 

zaak wordt gefinancierd – als dat onduidelijk blijft, dan eventueel 

melden.  

 

NB: ook bij ‘Amsterdams model’ cliëntenonderzoek van de wederpartij. 

Zie voor details Leidraad fiscus nov 2018 



Welke documenten kunnen worden 

gebruikt bij verificatie?  
(Uitvoeringsregeling Wwft 2018)  

 Natuurlijke personen 

• Een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs 

• Een geldige identiteitskaart of rijbewijs uit een lidstaat 

• Reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen 

• Vreemdelingendocumenten 

 

Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen, in Nederland gevestigd 

• (Elektronisch) uittreksel handelsregister (optie: gewaarmerkt) 

• Een akte of verklaring van een Nederlandse notaris of een daarmee vergelijkbare functionaris uit een 

andere lidstaat 

Buitenlandse rechtspersonen, niet in Nederland gevestigd 

• Betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten uit onafhankelijke bron, 

gegevens of inlichtingen 

• Documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de 

staat van herkomst van de cliënt 

Overige cliënten 

• Aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. 

 

Pas op voor tussenpersonen! 



Identificeren op afstand  
(Leidraad Belastingdienst/bureau toezicht Wwft) 

 

 

 

 

 

Internetmakelaardij heeft grote vlucht genomen. Cliënt niet altijd aanwezig op kantoor 

van de makelaar.  

 

Standpunt fiscus: 

• Als cliënt zelf niet aanwezig, dan hoger risico op ww en ft 

• Moderne methoden van identificatie zijn niet voldoende om te voldoen aan de Wwft 

 

Aanvullende maatregelen zijn nodig: 

• Verificatie aan de hand van aanvullende documenten, gegevens of informatie (bijv. 

gewaarmerkte kopie van een paspoort/notaris ter plaatse later verifiëren) 

• Beoordeling van de documenten op echtheid 

• Eerste betaling via bank met rekening in EU-staat 

• Gebruik van eerder ingesteld cliëntenonderzoek  

• Electronische handtekeningen 



Soorten cliëntenonderzoek: 

regulier (art. 3-5 Wwft) 

 
Na vaststellen (en verifiëren) identiteit cliënt moet de identiteit van de UBO 

worden vastgesteld en waar mogelijk geverifieerd.  

 

Bepaling UBO = natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap 

heeft over de NV of BV door: 

• direct of indirect houden van méér dan 25% van de aandelen, stemrechten of 

eigendomsbelangen in de NV of BV, inclusief toonderrechten 

 

Bij overige rechtspersonen:  

• direct of indirect houden van méér dan 25% van de eigendomsbelangen in de 

vennootschap 

• het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de 

stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de 

rechtspersoon;  

• feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon 



Uitvoeringsbesluit Wwft 

 

 

 

 

• Nadere regels voor UBO’s  

• Nadere regels voor PEP’s 

• Vaststellen van risico-indicatoren 

 

Artikel 3 lid 1 onder 2° Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: 

Pseudo-UBO 

 

Indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen 

gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 

1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in 

subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de 

natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de 

natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger 

leidinggevend personeel van de vennootschap 



Soorten cliënten onderzoek: 

regulier (vervolg) 

 

 Als de UBO niet kan worden vastgesteld, geen zakelijke relatie 

aangaan! 

 

Bij cliëntenonderzoek is dossiervorming van groot belang, om 

goed te kunnen uitleggen waarom de dienstverlener niet gemeld 

heeft.  



 

 

 Vóór januari 2020 moeten de lidstaten een UBO register 

hebben aangelegd. Het UBO register is geregeld in artikel 30 en 

31 van de Richtlijn: in het register wordt informatie opgenomen 

over de uiteindelijk begunstigde van een in de desbetreffende 

staat opgerichte entiteit. Ook eventuele Pseudo-UBO’s worden 

in het register opgenomen.  

 

UBO register toegankelijk voor drie categorieën gebruikers:  

• FIU 

• Meldingsplichtige instellingen 

• Derden met een legitiem belang 



Legitiem belang (ook wel rechtmatig 

belang) niet nader gespecificeerd, 

daardoor groep gebruikers onbepaald.   

 

Informatie die voor alle drie de gebruikersgroepen toegankelijk 

dient te zijn, betreft op grond van art. 30 lid 5 Richtlijn 

• Naam 

• Geboortemaand en -jaar 

• Nationaliteit 

• Woonstaat 

• Aard en omvang van het economische belang 



Informatie in het niet-openbare 

gedeelte: 

 • Geboortedag, -plaats en -land 

• Adres 

• BSN, of in geval van een buitenlandse UBO het TIN (het 

buitenlandse identificatienummer) 

• Afschriften van documenten op grond waarvan de identiteit 

van de UBO kan worden geverifieerd 

• Afschrift van documenten waarmee wordt onderbouwd 

waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de 

aard en omvang van het belang kan worden aangetoond 

 

Dit deel alleen toegankelijk voor bevoegde opsporingsautoriteiten 

en de FIU.  



 

UBO in de 5e anti-witwasrichtlijn  

 

 

 

 

Op 19 april 2018 enkele wijzigingen van de Richtlijn voorgesteld door 

Europese Commissie, o.a. vanwege Panama Papers. Voorstel om UBO 

begrip te verruimen (belang van 10% i.p.v. 25%).  

NL is daar geen voorstander van, want onnodige lastenverzwaring en 

ontstaan van een vertekend beeld van uiteindelijk begunstigden.   

 

Wijzigingsvoorstel behelsde ook keuze voor openbaar register in plaats 

van besloten register. Lidstaten mogen zelf kiezen: NL kiest voor 

openbaar register en voor delen info met andere lidstaten.  

 

Eventuele wijziging van de Richtlijn zal in NL worden doorgevoerd met 

een separaat wetsvoorstel.  



UBO in de 5e anti-witwasrichtlijn  

 

 

 

• Probleem UBO register: schending privacy  

• Oplossing: vier maatregelen 

 

1. Registratie van iedere gebruiker van het register 

2. Vergoeding verschuldigd voor inzage 

3. Derden slechts inzage in beperkte set gegevens 

4. Informatie kan wegens bijzondere omstandigheden (risico op 

ontvoering , chantage of geweld) worden afgeschermd 

(behalve voor financiële instellingen die inzage wensen). 

Omstandigheden moeten jaarlijks opnieuw worden 

aangetoond  



 

 
• KVK zal register gaan beheren 

• Entiteiten en UBO’s worden zelf verantwoordelijk voor het 

vullen van het register en verplicht tot medewerking (art. 10a 

Wwft) - krijgen daarvoor 18 maanden de tijd 

• Wwft-instellingen, aangewezen bevoegde autoriteiten en FIU 

krijgen terugmeldingsplicht: melden aan KvK van twijfels over 

de juistheid van de geregistreerde informatie (art. 10b nieuw 

Wwft). KvK beslist over al dan niet wijzigen 

• Niet voldoen aan registratie- of terugmeldingsverplichtingen 

door UBO, entiteit of instelling is economisch delict 



Terug naar het cliëntenonderzoek 
Soorten cliënten onderzoek: regulier (art. 3-5 Wwft) (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

• Doel en beoogde aard zakelijke relatie vaststellen (waar komt cliënt vandaan, 

waarom komt cliënt bij deze makelaar, waarom komt cliënt bij mij, wat 

verwacht cliënt van mij?) 

• Voortdurende controle uitoefenen op de zakelijke relatie en de tijdens de duur 

van de relatie verrichte transacties; 

• Vaststellen vertegenwoordigingsbevoegdheid; 

• Treedt cliënt op voor zichzelf of voor een derde?; 

• In voorkomend geval de vertegenwoordiger identificeren en identiteit 

verifiëren. 

 

(Kamer voor notariaat: ECLI:NL:TNOKARN:2012:YC0896, notaris werkt mee aan 

verdachte aandelentransacties, cliënt buiten werkgebied notaris, woonde in Dld, 

vennootschap naar Luxemburgs recht, verdachte transactie niet gemeld, risico op 

benadeling derden – ontzetting uit ambt) 



 

 

 

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art.6-7 Wwft) is 

met invoering van 4 AMLD aanzienlijk beperkt 

 

 

 

Voor cliënten met laag risico op ww en ft: uit dossier laten blijken 

waarom risico laag wordt ingeschat. Gaat om type cliënten: 

 

• Kredietinstellingen en financiële ondernemingen in NL die onder 

financieel toezicht staan 

• Beursgenoteerde ondernemingen in de EU of in andere staat met 

vergelijkbare openbaarmakingseisen 

• Cliënten die tijdelijk gelden aanhouden op rekeningen van advocaten, 

notarissen waar informatie over de identiteit beschikbaar is 

• NL-overheidsinstanties 

• EU-instanties 

• 100% dochtermaatschappijen van beursgenoteerde instellingen 



 

 

 

Nu de 4e anti-witwasrichtlijn in de Wwft is geïmplementeerd, moet het 

vereenvoudigd onderzoek worden voorafgegaan door een risk assessment die een 

instelling zelf dient uit te voeren, alvorens een zakelijke relatie wordt aangegaan.  

 

De risicovariabelen die worden gebruikt voor het risk assessment bestaan uit drie 

pijlers: 

• cliëntgebonden risicofactoren; 

• product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren; 

• geografische risicofactoren. 

 

Voorbeelden van deze risicofactoren zijn opgenomen in een bijlage die deel 

uitmaakt van de 4e anti-witwasrichtlijn. Een instelling behoort zelf de 

risicovariabelen inzichtelijk te maken en te beoordelen, gevolgd door beperkende, 

beheersende of uitsluitende maatregelen. Dit biedt instellingen meer flexibiliteit, is 

de gedachte.  



Aard van risico’s: land, cliënt, dienst – 

voorbeelden 

 

 
• Rechtspersonen met ingewikkelde structuur 

• High value individuals 

• Branches waar witwassen voorkomt:horeca, massgesalons, 

autohandel, belwinkels, coffeeshops, seksbranche 

• Investeringen in moeilijk waardeerbare goederen: kunst, 

antiek, vastgoed 

• Makelaars in recreatiewoningen (beperkte financiering obv 

hypotheek mogelijk, daarom veel eigen geld nodig)  



Verscherpt cliëntenonderzoek 

(art 8. Wwft) 

 
Indien bijvoorbeeld cliënt niet fysiek aanwezig is: verhoogd risico. Dan extra maatregelen 

nemen (open norm). Soorten maatregelen 

• Identiteit verifiëren aan de hand van aanvullende gegevens 

(niet vormvrij: 9 augustus 2017: College van Beroep voor het Bedrijfsleven: 

ECLI:NL:CBB:2017:235 – dienstverlener zei cliënt al heel lang te kennen, 

identificeerde daarom niet, € 1.500 boete) 

• Overgelegde documenten laten beoordelen op echtheid 

• Eerste betaling door cliënt laten verrichten via een bank met een zetel in de EU – zie 

ook Leidraad DNB voor voorbeelden van maatregelen 

• 4AMLD: aan de hand van ‘passende risicobeheersystemen’ bepalen of de cliënt of de 

UBO een PEP is 

• Doe een Google-check 

• Aparte regeling voor PEP* 

• FATF en EC landenlijst 

• Ook hiervoor onder nieuwe wet lijst in de bijlage met voorbeelden van risicofactoren, 

onderverdeeld in de drie pijlers als hiervoor genoemd 



Waarom is een PEP reden tot nader onderzoek? 

 

 

 

FATF: PEP heeft meer mogelijkheden dan gewone burgers om op 

onwettige wijze bezittingen te vergaren door verduistering of 

het aannemen van steekpenningen en zal zich daardoor vaker 

schuldig maken aan witwassen.  

 

De term Politically Exposed Person ontstond eind jaren ‘90 naar 

aanleiding van een witwasschandaal in Nigeria dat zo schokkend 

was dat wereldwijd werd besloten tot  maatregelen om te 

voorkomen dat publieke figuren misbruik konden maken van het 

financiële systeem.  

 

PEP’s worden ingedeeld in verschillende risico-categoriën:  



Risicomanagement bij PEP’s 

 

 

 



 

Art. 2 Uitvoeringsbesluit 2018: 

opsomming PEP’s  

 

 

 

 

 

 

a) Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris 

b) Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan 

c) Lid van het bestuur van een politieke partij 

d) Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge 

rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke 

omstandigheden, geen beroep openstaat 

e) Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; 

f) Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten 

g) Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam 

van een staatsbedrijf 

h) Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of 

bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie 



Geen PEP  

Middelbare of lagere functionarissen 

 

 

 

Art 2 lid 3 Uitvoeringsbesluit 2018 

Familierelaties van PEP’s: 

• De echtgenoot van een politiek prominente persoon of een 

persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een 

politiek prominente persoon wordt aangemerkt 

• Een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot 

van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de 

echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt 

• De ouder van een politiek prominente persoon 



Art. 2 lid 3 Uitvoeringsbesluit 2018: 

Naaste geassocieerde van PEP’s 

 

 

 

 

 

 

a. Een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een 

politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk 

belanghebbende is van een juridische entiteit of een 

juridische constructie, of die met een politiek prominente 

persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft 

 

b. Een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk 

belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische 

constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten 

behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek 

prominente persoon 



Belangrijk bij PEP’s  

 

 

 

 

 

• Risicobeheerssysteem om een PEP te herkennen 

• Toestemming vragen vóór aangaan zakelijke relatie van 

iemand van hoger leidinggevend personeel van de instelling 

(art. 8 lid 5 sub b Wwft) 

• Adequate maatregelen treffen om bron van vermogen dat bij 

zakelijke relatie wordt gebruikt vast te stellen 

• Doorlopend zakelijke relatie monitoren 

• Ook in dossier noteren dat controle heeft plaatsgevonden 

• PEP-status is relevant in het kader van sancties/boycotten 

• Onder 4e anti-witwasrichtlijn geen verschil meer tussen 

buitenlandse en binnenlandse PEP’s  



RvD Amsterdam 25 januari 2016: 

(ECLI:NL:TADRAMS:2016:17) 

 

 Advocaat belegt zelf in OG, maar adviseert ook.  

Transactie ongebruikelijk. Pand WOZ 6 ton wordt verkocht voor 

4 ton 

 

Schending Wwft: schorsing 



Kamer Notariaat 18 oktober 2017 

(ECLI:NL:TNORARL:2017:44)  

 

 Overdracht aandelen van twee vennootschappen voor ieder 1 

euro, terwijl eigen vermogen volgens jaarstukken respectievelijk 

33K en 166K bedroegen  

Deze situatie staat beschreven in de richtlijnen, waarbij nader 

onderzoek verplicht is om witwassen uit te sluiten – schorsing 

twee weken  



 

 

 

 

Melden aan Fiu Nederland (art. 16 Wwft) – 

uitgebreide informatie verstrekken: naam, 

ID, aard transactie, omstandigheden 

waarom de transactie als ongebruikelijk 

wordt aangemerkt. 
 

 

 

  

 

 



Nota bene:  

 

 

 • Melding dient onverwijld te worden gedaan bij FIU, tipping off is verboden 

– je mag wel in de intake of in de opdrachtbevestiging aangeven dat je 

onder de bepalingen van de wwft valt en in voorkomend geval moet 

melden (accountantskamer ECLI:NL:TACAKN:2013:2 pas melden bij 

verhoor is te laat – berisping) 

• Als de melding te goeder trouw wordt gedaan, dan is melder gevrijwaard 

van strafvervolging (art. 19 Wwft) en vordering schadevergoeding (art. 20 

Wwft) 

• Een transactie tussen derden valt niet onder het transactiebegrip van art. 

1 lid 1 onder m Wwft; (als de makelaar geen dienst verleent, dan hoeft hij 

wetenschap over witwassen door zijn cliënt niet (te) melden 



 

Wwft van toepassing op de dienst: Ja!  

Ongebruikelijke transactie?  

 

 

 
Transactie die op grond van de indicatoren bedoeld in artikel 15 

lid 1 Wwft als ongebruikelijk is aan te merken. Art. 15 verwijst 

naar Amvb, die verwijst naar  het Uitvoeringsbesluit Wwft. 

Daarin staan voor iedere dienstverlener de toepasselijke 

indicatoren.  



 

Voor de makelaar en de taxateur 

 

 

 

 

 

 

• Iedere transactie waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat 

er sprake is van witwassen = subjectieve indicator = zelf controleren, 

documenteren , motiveren en dan beslissen om wel of niet te melden 

• Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die 

woonachtig is of zijn zetel heeft in een staat die door de Europese 

Commissie is aangewezen als een staat met een hoog risico op 

witwassen of financieren van terrorisme = objectieve indicator = 

altijd melden 

• Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of 

door tussenkomst van de instelling, cash, in cheques aan toonder, 

een prepaid card of soortgelijke betaalmiddelen = objectieve 

indicator = altijd melden 



Nota bene   

 

 

 • Ook melden als het cliëntenonderzoek niet voltooid kon worden, de zakelijke 

relatie om die reden beëindigd wordt en er indicaties zijn voor ww of ft (art. 16 

Wwft) 

• Ook voorgenomen, maar afgebroken ongebruikelijke transactie melden 

• Ook voorgenomen, maar afgebroken taxatieopdracht melden (bijv cliënt met 

een bepaalde prijs in zijn hoofd) 

• Ook melden als er al een fiscaal strafrechtelijk onderzoek loopt 

(accountantskamer ECLI:NL:TACAKN:2014:60) 

• Iedere ongebruikelijke transactie moet worden gemeld, niet alleen bij 

vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme. Dat volgt uit de 

strekking van art. 16 Wwft 



Wwft en AVG 

 

 

 
• AVG vormt het algemene kader voor verwerking van persoonsgegevens – dus 

ook van toepassing op verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 

Wwft 

• Gegevens: ID cliënt, UBO, doel en aard zakelijke relatie of incidentele 

transactie (welke gegevens bewaren? Zie: art 33 Wwft in combinatie met art. 4 

Uitv. Regeling) 

• Doelbinding 34a Wwft: gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het Wwft-

doel 

• Instelling moet de cliënt vooraf informeren dat zij ogv Wwft verplicht is 

persoonsgegevens te verwerken en informeren over de bewaartermijn, 

inzagerecht, en correctierecht 

• Bewaartermijn: 5 jaar (na einde zakelijke relatie of afronding transactie), 

daarna vernietiging, tenzij een ander voorschrift een langere bewaartermijn 

rechtvaardigt  



Let op, de fiscale inkeerregeling is 

afgeschaft 

 

 
Met ingang van 1 januari 2018 is de inkeerregeling afgeschaft. Bij 

buitenlands vermogen waarbij opzettelijk een onjuiste of 

onvolledige aangifte is gedaan, is na 1 januari 2018 te allen tijde 

sprake van belastingfraude, hetgeen voor de adviseur aanleiding 

geeft te veronderstellen dat de transacties/handelingen verband 

kunnen houden met witwassen – ECLI:NL:HR:2008:BD2774.  

Er is een meldplicht: ECLI:NL:TACAKN:2013:YH342 en 

ECLI:NL:TACAKN:2015:5) 

Voor overige inkomsten blijft van toepassing dat bij inkeer alleen 

hoeft te worden gemeld indien sprake is van een aanmerkelijke kans 

dat de bron van de gelden niet legaal is (zogenaamd fout-fout-geld).  



Sanctiewet 1977 

 

 

 

Sanctieregelingen: buitenlands en veiligheidsbeleid van de VN en de EU 

– economische sancties en bevriezingsmaatregelen 

Eigen verantwoordelijk: niet naleven is een economisch delict / ieder 

instelling moet maatregelen treffen om sanctieregelingen na te leven.  

 

De instelling moet administratie zo inrichten dat ze financiële middelen 

die onder een sanctie vallen kunnen bevriezen en een melding aan de 

toezichthouder kunnen doen (principle based) 

 

Meldplicht aan toezichthouder 

Check ook nationale en internationale  

terrorismellijsten 



 

 

 

 

 

Vragen?  

 

 

Bas Martens 

martens@delissenmartens.nl 

06 51 41 75 70 

 

 

 


