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Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon avm van toepassing, waarin een beperking 
van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09171813 en 
zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website www.acconavm.nl 
raadplegen. Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities. 
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BETREFT Consultatie handreiking Wwft   

  

  

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid te reageren op de ‘Consultatie NBA 

Handreiking 1124: Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’  d.d. 17-02-2020. Allereerst willen wij een 

aantal opmerkingen plaatsen bij cruciale punten en interpretaties van definities om 

vervolgens in te gaan op een aantal specifieke punten. 

 

Algemeen 

Gezien het grote maatschappelijk belang van de Wwft, ook voor de beroepsgroepen van 

accountants en belastingadviseurs, vinden wij het niet wenselijk dat in de richtsnoeren 

uitgangspunten en interpretaties zijn opgenomen die afwijken van de uitgangspunten en 

interpretaties zoals die door de toezichthouder, het BFT, worden verwoord.  Dit geeft 

geen of in ieder geval onvoldoende houvast voor de praktijk en werkt het geven van 

gebrekkige invulling van de Wet door genoemde beroepsgroepen in de hand. We willen 

voorstellen dat de beroepsorganisaties over onderstaande punten tot overeenstemming 

komen met het BFT en daarmee tot een eenduidige handreiking. 

 

Eenduidige richtlijnen en interpretaties van begrippen zijn noodzakelijk. Dit betreft ons 

inziens dat duidelijkheid geboden moet worden omtrent: 

 

• Het begrip zakelijke relatie, de beroepsorganisatie stelt dat dit alleen de client betreft, 
de BFT noemt ook de relatie met een leverancier een zakelijke relatie in het kader 
van de Wwft; 
 

• De mogelijkheid dat het theoretisch denkbaar zou zijn dat dienstverlening van 
incidentele aard is (paragraaf 3.5) geeft teveel ruimte voor interpretatie en risico op 
onjuiste uitvoering. Hetgeen is opgenomen in paragraaf 5.2 geeft hier geen nadere 
duiding aan;  
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• De interpretatie omtrent het al dan niet bestaan van een zakelijke relatie wanneer 
sprake is van het bepalen van een rechtspositie, paragraaf 4.6.2; 
 

• Onduidelijkheden t.a.v. het transactiebegrip, paragraaf 6.4.3. v.w.b. de al dan niet 
noodzakelijke betrokkenheid van de client en de nexus met Nederland;  

 

• Overige interpretatieverschillen aangaande het transactiebegrip alsook beroep op de 
inkeerregeling; eerdere ongebruikelijke transacties en dubbele meldingen. 

 

Gezien het algemene belang, de publieke opinie en de ontwikkelingen van het beroep, is 

het ons inziens van groot belang dat er eenduidige afspraken worden gemaakt.  Daarom 

zouden wij graag zien dat de NBA en BFT gezamenlijk deze interpretatieverschillen 

oplossen alvorens met een definitieve handreiking voor de beroepsgroepen te komen. 

 

Overige punten 

Hierna geven wij puntsgewijs  onze reactie aangaande overige punten, waar wij vragen 

en of opmerkingen bij hebben. 

 

• Paragraaf 2.2 Hier wordt de hoogst leidinggevende wordt aangemerkt als pseudo 
UBO. Hier missen we de verwijzing dat bestuur of dagelijks bestuur van een 
vereniging of stichting en maten van een maatschap, ook als pseudo UBO kunnen 
worden aangemerkt. Hier zou een verwijzing naar hoofdstuk 5.8 op zijn plaats zijn.  
 

• Paragraaf 4.1 De positie van een zelfstandig beroepsbeoefenaar, wanneer hij/ zij 
werkzaamheden verricht voor een andere instelling voor de Wwft is onduidelijk. 

Volgens de regelgeving moet, indien een zelfstandig beroepsbeoefenaar 

werkzaamheden verricht voor een uiteindelijke opdrachtgever, aangemerkt worden 

als een instelling voor de Wwft en derhalve als zelfstandige aan de regelgeving 

voldoen. Er zou immers sprake zijn van een client in materiële zin (paragraaf 3.1). 
 

Deze problematiek staat los van hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.1,  waarin 
volgens de NBA het onderscheid in gezagsverhouding relevant is. Dit onderscheid zal 
in de praktijk echter niet of nauwelijks bestaan, immers in geval van een 
gezagsverhouding bestaat er een (fictief) dienstverband en is geen sprake meer van 
een zelfstandig beroepsbeoefenaar. Daarbij zullen partijen wel onderling afspraken 
maken over de te volgen handelswijze in geval van meldplicht.  

 

• De indruk wordt gewekt dat onvoldoende nadruk ligt op de risicoanalyse en het 
risicomanagement daaromtrent. Hoofdstuk 7 gaat hier weliswaar op in, maar dat lijkt 
nu een op zichzelf staand onderwerp te zijn terwijl de Wet ons inziens zodanig is 
opgebouwd dat het clientonderzoek die een instelling dient uit te voeren afhankelijk is 
van het ingeschatte risicoprofiel. De instelling moet een aantal organisatorische 
maatregelen inrichten om deze inschatting te kunnen borgen in de werkstappen. Zie 
in dit kader ook: 

o Paragraaf 5.9.1 en voetnoot 269, hier wordt beschreven dat voor die cliënten 
waar voorheen de vrijstelling voor clientonderzoek van toepassing was, dat 
daar nu kan worden volstaan met een vereenvoudigd clientonderzoek. Hier 
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wordt voorbij gegaan aan het feit dat de instelling wel moet vastleggen dat er 
geen sprake is van één van de in de wet genoemde risicofactoren.  
 

o Paragraaf 5.9.2 en voetnoot 271. De verwijzing naar de oude Wet waar typen 
organisaties werden genoemd waarvoor een vereenvoudigd onderzoek 
uitgevoerd mocht worden gaat voorbij aan het feit dat de regelgeving beoogt 
dat een instelling de diepgang van een clientonderzoek moet laten afhangen 
van de risicoanalyse en het ingeschatte risicoprofiel. 

 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend,  

accon■avm accountants b.v. 

Namens deze: 

Kwaliteitscentrum accon■avm 

 

 
drs. W.H. Marijs RA 
Directeur Accountancy – Kwaliteitsvoorbereiding Samenstelpraktijk 


