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Geachte Bestuur, 

Gaarne breng ik twee punten onder uw aandacht nu de mogelijkheid van consultatie NBA 
Handreiking 1124 tot 30 april 2020 openstaat. 

A. De standpunten met betrekking tot het begrip Band met Nederland.  

B. Geheimhouding en aansprakelijkheid van de melder 

 

A. De standpunten met betrekking tot het begrip Band met Nederland.  
 

Gehanteerde begrippen. 

Een instelling volgens de Wwft is de ‘natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als 
externe registeraccountant of externe accountant administratieconsulent zelfstandig onafhankelijke 
beroepsactiviteiten uitoefenen.’ Met extern wordt volgens de NBA bedoeld: onafhankelijk van 
opdrachtgever.  

Cliënt in materiële zin: dit is de partij voor wie de instelling de werkzaamheden feitelijk uitvoert 
oftewel de partij die daar materieel belang bij heeft. 

 

1. De casus 

De cliënt. 

De Nederlandse Holding houdt drie vennootschappen in meerdere landen verspreid over Europa.  

De aandelen bevinden zich in handen van een aan de beursgenoteerde vennootschap in een land 
met  nummer 71 op de lijst van landen met een perceptie van corruptie-2017  (nummer 1 is het 
minst corrupte land) Nederland b.v. scoort een 8.  (vindplaats www.transparency.org/cpi)  

 

De deelnemingen bevinden zich in landen met een score van 36, 66 en 8. 

 

De beursgenoteerde vennootschap is failliet ten tijde van de offerteaanvraag gericht op het 
uitvoeren van de accountantscontrole bij de Nederlandse Holding.   

 

De controle van de deelnemingen in de landen 36 en 66 zijn tot en met 2018 gecontroleerd door 
kantoren van dezelfde big four. Over 2019 treedt deze als gevolg van het faillissement in land 71 
terug. In de landen 36 en 66 is vervolgens per land een accountant benoemd, ieder verbonden aan 
een big four kantoor, niet dezelfde. Beiden komen tot een goedkeurende verklaring.   

 

De werkzaamheden van de vennootschappen in de landen 36 en 66 vinden plaats op basis van door 
de overheid verstrekte vergunningen. Het gaat om aanzienlijke omzetten en investeringen.  

 

2. De accountantscontrole 

Wij werden verzocht offerte uit te brengen voor een Nederlandse Holding. Deze tussenholding 
voldoet, vanwege het ontbreken van een geconsolideerde jaarrekening 2019 niet aan alle 
voorwaarden van art 2:408 BW. Er is sprake van een wettelijke controle. 

Wij handelen als groepsaccountant. 

   

Wij hebben onze offerte opgezet op basis van de voorgenomen controleaanpak waarbij wij in acht 
hebben genomen dat de deelnemingen gevestigd zijn in landen met een hoge (de beste heeft score 
1) score op de lijst van corrupte landen. Dat houdt in dat niet uitsluitend gesteund kan worden op 

http://www.transparency.org/cpi


een dossierreview bij de controlerend accountant gezien het risico van omkoping. De accountants in 
het land zelf zijn verbonden aan de cultuur van het land en zijn niet gebonden aan enige bepaling van 
de Wwft in Nederland. Deze omissie dient in onze controleaanpak te worden ingevuld.  

 

3. Werkingsgebied Wwft. 

De vraag is daarbij wat het werkingsgebied van de Wwft is. Het antwoord lijkt duidelijk. Nederlandse 
wetten strekken zich niet uit over het territorium van een ander land.  

  

Op de verantwoording van het  resultaat van onze werkzaamheden is echter Nederlandse wetgeving 
van toepassing. Wij worden benoemd door de cliënt, de Nederlandse Holding, en verstrekken als 
groepsaccountant een verklaring bij de jaarrekening.  

 

4. Standpunt Beroepsorganisaties 

Het Standpunt Beroepsorganisaties NOB en NBA luidt dat een instelling vaststelt of een 
ongebruikelijke transactie een band met Nederland heeft (nexus). Volgens de beroepsorganisaties 
hoeft een instelling namelijk alleen ongebruikelijke transacties te melden die een band met 
Nederland hebben. Volgens de beroepsorganisaties zit er dus een beperking aan de meldplicht. De 
melding blijft beperkt tot een geografisch begrip. 

 

Dit standpunt heeft grote gevolgen voor de inrichting van de controle op de deelnemingen 36 en 66. 
De omkoping behoeft dan naar onze mening niet meer als een significant- en bedrijfsrisico te worden 
gezien. Immers ongebruikelijke transacties hebben geen band met Nederland. Mogelijke betalingen 
verband houdend met omkoping zijn reeds als zodanig door de accountant ter plaatse beoordeeld 
binnen de daar voor het maatschappelijk verkeer geldende normen en waarden.  

 

5. Standpunt BFT 

Volgens het BFT hoeft een ongebruikelijke transactie geen band met Nederland te hebben om te 
moeten worden gemeld. Volgens het BFT is het begrip Nederland in zoverre van belang dat de Wwft 
alleen van toepassing is, als een instelling (groepsaccountant) in of vanuit Nederland Wwft-plichtige 
diensten of transacties verleent. Waar het witwassen heeft plaatsgevonden is niet relevant.  

De groepsaccountant verleent Wwft-plichtige diensten. Dat wordt met name ook beheerst door het 
begrip cliënt. BFT formuleert dit begrip in ruime zin: dit is de partij voor wie de instelling de 
werkzaamheden feitelijk uitvoert oftewel de partij die daar materieel belang bij heeft. In dit geval de 
curator in het faillissement van de beursgenoteerde vennootschap in land 66.  

 

6. Vraag aan de beroepsorganisaties 

De vraag is of de beroepsorganisaties ook deze uitleg van het begrip cliënt voor ogen staat.  

 

7. Materiele gevolgen van de verschillen in standpunt. 

Wij hebben onze controleaanpak opgezet (onbewust) conform het standpunt van het BFT. 

 

Onze offerte is niet gehonoreerd. Een aanbieding van een ander kantoor in Nederland lag veel lager. 
Wellicht liepen zij vooruit op het standpunt van de beroepsorganisatie en hadden zij onze vraag 
reeds voor zichzelf beantwoord en baseerden zij hun offerte op een eenvoudig dossieronderzoek.  

 

8. Gevolgen van verschil in standpunt 

Het begrip band met Nederland dat als criterium wordt gehanteerd door de beroepsorganisaties 
krijgt een indirecte uitleg als een instelling in of vanuit Nederland Wwft-plichtige diensten verleent. 
In dit geval het optreden als groepsaccountant.  

 



De meldplicht die op grond van deze uitleg aanwezig is komt niet overeen met het standpunt van de 
beroepsorganisaties. Dat creëert onduidelijkheid in de praktijk en een groot risico voor de 
controlerend accountant indien deze het standpunt van de beroepsorganisatie volgt.  

 

De vraag luidt of de groepsaccountant het risico als een significant risico moet opnemen in de 
controle van de deelnemingen 36 en 66 zeker nu het BFT stelt dat een ongebruikelijke transactie 
geen band met Nederland hoeft te hebben.   

 

Voor de accountantskamer lijkt er voor de accountant geen verwijt indien de accountantskamer het 
NBA volgt dat melding niet behoeft plaats te vinden indien de transacties buiten Nederland 
plaatsvinden maar is er ook niet sprake van strafrechtelijk aspect voor de accountant?  

 

9. Historie zonder Wwft  

Meer dan 40 jaar geleden speelde deze problematiek ook reeds. De Amerikaanse accountant 
ondertekende in de USA de verklaring bij de jaarrekening van een oliemaatschappij in de wetenschap 
dat in het land van winning vele betalingen werden gedaan die in de westerse wereld als omkoping 
werden beschouwd. Het werd afgedaan als betalingen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar werden beschouwd binnen de ter plekke geldende normen en waarden. Een 
goedkeurende verklaring werd verstrekt. Maar toen hadden we nog geen Wwft. 

 

10. Tot slot 

Het standpunt van de beroepsorganisaties leidt er toe dat cliënten van instellingen hun 
ongebruikelijke transacties naar het land verplaatsen waar de normen en waarden lager liggen dan in 
Nederland.  

Het BFI onderkent waarschijnlijk dit gevaar en wil graag de teugels aantrekken.  

 

B. Geheimhouding en aansprakelijkheid van de melder 

De instelling kan zelfstandig over gaan tot melding. Dit staat op gespannen voet met het fair-aly 
beginsel waarbij hoor – wederhoor dient te worden toegepast. 

 

De melding kent volstrekte geheimhouding. Maar in geval van een onbevredigende uitkomst van 
hoor- en wederhoor is het de cliënt al gauw duidelijk wie de melding heeft gedaan. Kan hoor- en 
weder niet facultatief gesteld worden en worden vervangen door de plicht om te overleggen met 
collega(’s), dan wel de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.   

 

Met vriendelijke groet, 
 
Eppo Horlings RA 
Directeur 
 
Horatio Audit & Assurance B.V. 
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