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Programma

• De theorie van de Wwft in vogelvlucht

• Risicobeleid en risicomanagement voor het makelaarskantoor

• De praktische invulling van het cliëntenonderzoek 

• De toekomst: Wwft 2020 en het UBO-register



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.



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

acties verplicht

1. (Voor makelaars, niet voor taxateurs:) 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)



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



Concrete invulling van het risicomanagement:

Bouw een handboek risicobeleid op aan de hand van het 
model dat door de Belastingdienst is gepubliceerd
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/risicomatrix-wwft-makelaars-tax-
tz0041b1fd.pdf

Voeg daarbij: 
- Leidraad Wwft Belastingdienst november 2018
- Prominente publieke functies in de definitie van politiek 

prominente personen
- Een eigen analyse risico’s Ww&Ft en vaststelling risico-

factoren bij type cliënt, product en geografische gebieden
Bronnen:
➢ https://www.fatf-

gafi.org/publications/privatesector/documents/riskandtrendsreportsandguidance.html?hf=10&b=0&s=
desc(fatf_releasedate)

➢ https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2689c-nra-witwassen-1.aspx
➢ Wwft handvat ongebruikelijke situaties van de juridische dienst van de NVM
➢ Bijlagen bij 4e anti-witwasrichtlijn

- Beheersmaatregelen en meldprocedure
➢ Interne procedures/routing
➢ Wie meldt bij de FIU?
➢ Beschrijving bewaarplicht Wwft
- Art 38 Wwft overgangsrecht

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/risicomatrix-wwft-makelaars-tax-tz0041b1fd.pdf
https://www.fatf-gafi.org/publications/privatesector/documents/riskandtrendsreportsandguidance.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2689c-nra-witwassen-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



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



Verder nog: onafhankelijke compliance- en audit 

functie

Niet voor de eenmanszaak

Of een compliancefunctie nodig is, is afhankelijk van een afweging van een combinatie van

factoren, zoals omzet, type, cliënten, aard dienstverlening, internationale cliënten, aantal

medewerkers.

Makelaar met hoog percentage cliënten die verhoogd risico met zich meebrengen: wel

Lokaal kantoor met enkele medewerkers die slechts laag risico cliënten bedient: niet

Los daarvan: 2 van deze 3 criteria:

- >50 medewerkers

- > 12 miljoen euro omzet

- > 6 miljoen aan activa



Cliëntenonderzoek – wie?

• Makelaars dienen bij elke dienst een cliëntenonderzoek* te verrichten

• Taxateurs zijn op grond van de Wwft niet verplicht een cliëntenonderzoek 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; en

• 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.



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 

• Elektronische 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 Wwft 2020

• 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 worden

afgeschermd – gaat alleen gelden voor mensen die door justitie

beveiligd worden.



• 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.



Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art.6-7 Wwft)

Voor cliënten met laag risico op ww en ft. Eerst risico-analyse: 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



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;

• 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.



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.

Invulling voor Nederland: PEP lijst belastingdienst, gepubliceerd in september 2019



Geen PEP:

Middelbare of lagere functionarissen

Ook PEP:

(Uitvoeringsbesluit 2018)

➢ Familierelaties van PEP’s: echtgenoot, kind en ouder van een politiek

prominente persoon

➢ Naast-geassocieerden van een PEP



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



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

• Cliënten informeren in algemene informatie over verplichtingen uit de Wwft



Tenslotte: uitbreiding naar bemiddeling bij 

verhuur

Wetsvoorstel Wwft 2020: de reikwijdte van de Wwft wordt uitgebreid voor (rechts)personen

die bemiddelen bij de verhuur van onroerend goed, met betrekking tot transacties waarvoor

de maandelijkse huurprijs 10.000 euro of meer bedraagt.

Vanaf dit bedrag gaan de verplichtingen van de Wwft gelden, zoals het doen van

cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke

transacties bij de FIU-Nederland.



Vragen? 

Bas Martens

martens@delissenmartens.nl

06 51 41 75 70



Actualiteiten 

Privacyrecht

Mark Krul

Advocaat privacyrecht



33 lid 1 Wwft

Per categorie moeten de ondergenoemde documenten en gegevens 
op opvraagbare wijze worden vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 33 
eerste lid, Wwft. 

Natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden

• de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres 
en de woonplaats, dan wel de plaats van vestiging van de cliënt 
alsmede van degene die namens die natuurlijke persoon optreedt, 
of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend
nummer bevat en aan de hand waarvan de verificatie van de 
identiteit heeft plaatsgevonden 

• de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het 
document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd.







Opslaan BSN niet verplicht o.b.v. art. 33 Wwft dus geen 
wettelijke grondslag voor verwerking BSN.

Uitvoeringswet AVG:



33 lid 1 Wwft

Natuurlijke personen, zijnde uiteindelijk 
belanghebbenden

• de identiteit, waaronder ten minste de geslachtsnaam 
en voornamen van de uiteindelijk belanghebbende

• de gegevens en documenten die zijn vergaard op basis 
van de redelijke maatregelen die zijn genomen om de 
identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te 
verifiëren.



Art. 13 AVG: informeren van betrokkene

Instelling moet de cliënt vooraf informeren dat zij ogv
Wwft verplicht is persoonsgegevens te verwerken en 
informeren over:

• Identiteit van verwerkingsverantwoordelijke;
• Contactgegevens FG (indien aangesteld);
• Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond(en);
• De rechten van betrokkenen;
• Bewaartermijnen;
• Etc. 







Bewaartermijn is gekoppeld aan de grondslag van de 
verwerking!

Persoonsgegevens moeten worden verwijderd als er 
geen grondslag voor de verwerking meer is.





Recht op inzage (art. 15 AVG)

Persoonsgegeven: elke soort informatie, zowel objectieve als 

subjectieve informatie, die de betrokkene betreft. Van dat laatste 

is sprake als de informatie wegens haar inhoud, doel of gevolg 

gelieerd is aan een natuurlijk persoon.

Niet alleen gegevens op basis waarvan een natuurlijk persoon 

geïdentificeerd kan worden, maar ook feitelijke of waarderende 

gegevens over eigenschappen, opvattingen of gedragingen van 

een persoon zijn dus persoonsgegevens. 



Recht op inzage (art. 15 AVG)

Een recht bestaat op een volledig overzicht, in begrijpelijke vorm, 

van alle persoonsgegevens, maar niet het recht om een afschrift 

te verkrijgen van het originele document of bestand waarin de 

gegevens staan.

Wel recht op een afschrift als alleen daardoor een volledig en 

duidelijk overzicht kan worden verschaft zodat de betrokkene de 

rechtmatigheid en juistheid van de gegevens kan controleren. 















Artikel 32 AVG (beveiliging)

Rekening houdend met de stand van de techniek, de 
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de 
context en de verwerkingsdoeleinden en de qua 
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor 
de rechten en vrijheden van personen, treffen de 
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker 
passende technische en organisatorische maatregelen 
om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te 
waarborgen, die, waar passend, onder meer het 
volgende omvatten (…)



Artikel 32 AVG (beveiliging)

waar passend, onder meer het volgende omvatten:
(…)
b) het vermogen om op permanente basis de 
vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht 
van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de 
beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens 
tijdig te herstellen; → back up

d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, 
beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de 
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van 
de verwerking.









Vragen? 

Mark Krul

mkrul@delissenmartens.nl

06 18 16 53 69


