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Betreft: consultatie NBA-Handreiking 1124 Wwft Richtsnoeren 

Geacht bestuur,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te reageren op de concept NBA-
Handreiking 1124. Mijn reactie bestaat uit vragen en een aantal inhoudelijke 
opmerkingen.

A. Algemeen 
Mijn complimenten voor de uitgebreidheid en gedetailleerdheid van deze 
Handreiking. Ik ben van mening dat de praktijk hier erg mee geholpen wordt.

Goed ook dat de verschillen in interpretatie tussen de beroepsorganisaties en het 
BFT duidelijk zichtbaar zijn gemaakt, maar het is ook jammer dat niet op alle 
onderdelen overeenstemming is bereikt. Mag ik er van uit gaan dat de NBA blijft 
proberen om het BFT te overtuigen van haar standpunten, dit met uitzondering 
van het standpunt over de dubbele meldingen, zie 6.6 hierna.

Verder vraag ik mij af of de NBA in voorkomende gevallen ondersteuning biedt 
aan kantoren die met het BFT over deze verschillen van inzicht  in discussie zijn 
geraakt. 

B. Inhoudelijke opmerkingen en vragen 
De nummering verwijst naar de betreffende alinea in de concept handreiking.

3.1 De beroepsorganisaties stellen dat het gaat om de cliënt in materiële zin. 
Wordt deze mening gedeeld door het Bft?

4.5.4 Tijdens het cliëntonderzoek (dus voor de cliëntacceptatie) kan de 
accountant, bijvoorbeeld uit het collegiaal overleg, bekend worden met 
een ongebruikelijke transactie die zich in een voorgaande periode heeft 
voorgedaan. Begrijp ik het goed dat op dat moment nog niet gemeld hoeft 
te worden omdat nog geen zakelijke relatie is aangegaan?
Als de accountant de opdracht vervolgens accepteert, moet dan alsnog 
de melding worden gedaan?
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4.6.3 De accountant ziet in de administratie dat de cliënt rechtsbijstand heeft 
gehad van een fiscaal advocaat. De accountant zal dan informeren naar 
de feiten en omstandigheden die aanleiding waren voor het inschakelen 
van de fiscaal advocaat. Als dan blijkt dat de cliënt onderwerp was van 
een onderzoek naar mogelijke fiscale fraude, moet de accountant dan 
een melding doen? Stel dat de cliënt de vragen van de accountant niet wil 
beantwoorden, is dat dan reden voor de accountant om een melding te 
doen? 
Wat als de rechtsbijstand is verleend door een collega-fiscalist van 
hetzelfde kantoor (de instelling) als waaraan de accountant is verbonden? 
De kans is groot dat tijdens het uitvoeren van de 'reguliere' dienst het feit 
(of het complex van feiten) waarvoor rechtsbijstand is verleend aan de 
orde komen. Moet dan alsnog een melding worden gedaan?

5.10.6 Ik hoor verschillende uitleg over ‘lid van het bestuur van een politieke 
partij’. Het gaat dan om de vraag of bestuurders van plaatselijke of 
provinciale afdelingen van landelijke partijen als PEP kwalificeren. Idem 
t.a.v. bestuurders van lokale politieke partijen die niet mee doen aan de 
landelijke verkiezingen. Kan de NBA duidelijkheid verschaffen?

5.10.6 Is artikel  2 lid 2 van het uitvoeringsbesluit wel juist ‘vertaald’ in de 
Richtsnoeren (blz 57 bij ‘Opmerking’)? In het besluit staat 
‘functionarissen’ in de richtsnoeren ‘ambtenaren’. 
Graag verduidelijking over artikel  2 lid 2 van het uitvoeringsbesluit waarin 
staat dat “middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de in het 
eerste lid bedoelde prominente publieke functies.” Betekent dit dat hoge 
functionarissen (en wie zijn dat dan?) wel als PEP worden aangemerkt?

5.13 Hoe moet artikel 3 lid 11 Wwft worden uitgelegd? Betekent dit dat 
verificatiegegevens moeten worden geactualiseerd? 
Graag duidelijkheid of de bij het cliëntonderzoek verzamelde gegevens 
vanwege de tuchtrechttermijn van 10 jaar mogen worden bewaard. Bij de 
vierde bullit staat dat het raadzaam is de gegevens langer te bewaren, 
maar is dat vanwege de Wwft (artikel 34a lid 3) en de AVG wel 
toegestaan?

5.15 Tot aan juli 2018 gold er een vrijstelling  bij ‘eenvoudige’ aangiften 
inkomstenbelasting. Bij veel van deze cliënten is de identiteit niet conform 
de Wwft geverifieerd. Kan ik de overgangsregeling zo uitleggen dat die 
verificatie alleen gedaan moet worden als de risicogevoeligheid voor 
witwassen of financieren van terrorisme aanleiding is om nader 
cliëntenonderzoek uit te voeren?

6.4 Onderaan bladzijde 66 staat dat accountants geen deugdelijke grondslag 
hoeven te hebben voor het doen van een melding. Dat lijkt me onjuist. 
Het feit dat een accountant zorgvuldig moet handelen en dus alle feiten 
en omstandigheden zorgvuldig, vakkundig, gestructureerd en 
gecoördineerd te beoordelen, houdt toch impliciet een deugdelijke 
grondslag in?

6.6 De NBA gaat voor wat betreft ‘dubbele meldingen’ verder dan FIU en 
BFT. Dit standpunt van de NBA lijkt mij onjuist. Het standpunt van de 
NBA leidt tot een enorme administratieve last voor accountants. Het 
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betekent namelijk dat alle objectieve criteria die voor cliënten gelden, ook 
gelden voor de accountant. Ik vraag dan ook om dit standpunt te herzien.

6.7.1  Graag nadere duiding over het begrip ‘onverwijld’ melden. Ik zie een 
tegenstrijdigheid tussen de termijn van 14 dagen en de voorwaarde van 
de zorgvuldige beoordeling (zie 6.4.2). Een zorgvuldige beoordeling kan 
in voorkomende gevallen langer duren dan 14 dagen. De uitleg zou 
moeten zijn dat de instelling meldt zodra de instelling de transactie als 
ongebruikelijk aanmerkt. Zo lees ik ook de kamerstukken waar in 
voetnoot 436 naar wordt verwezen. 
Die passage in de kamerstukken gaan over het al dan niet handhaven 
van een eerder voorstel om de termijn te stellen op 14 dagen nadat het 
ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden. 
Voorbeeld: de accountant ziet in de administratie van de klant dat 
transacties worden gedaan via een voor de accountant onbekende 
tussenpersoon. De accountant gaat de klant vervolgens vragen stellen. 
Pas nadat nadere informatie is verkregen blijkt een mogelijke relatie met 
witwassen of financiering van terrorisme. Onverwijld in dit geval is direct 
na ontvangst van de nadere informatie.

6.7.1 De praktijk wordt geholpen als het digitale meldformulier duidelijk wordt 
toegelicht en eenvoudiger van opzet wordt. Mijn verzoek is dat de NBA 
hierover met het FIU in overleg gaat. Het formulier kent nu veel velden die 
niet ingevuld hoeven te worden om de melding te kunnen insturen. Daar 
zijn ook velden bij die volgens de wet verplicht zijn, zoals die over de 
UBO. 

7.9 De tekst in de Richtsnoeren over de VOG voorbeleidsbepalers is niet 
conform de tekst van artikel 35a lid 4 Wwft. De wettekst kent de 
beperking “voor zover zij bemiddelen bij het tot stand brengen en sluiten 
van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan 
onroerende zaken zijn onderworpen”.

Met vriendelijke groet,
Alfa Accountants en Adviseurs

D.J. ter Harmsel AA RB
Directeur vaktechniek accountancy


		2020-03-30T16:18:54+0200
	ondertekening.alfa.nl
	D.J. ter Harmsel AA RB
	Ondertekening voor akkoord




