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Paragraaf Pagina Opmerking
1.2 5 In deze paragraaf staat dat de Richtsnoeren Wwft het resultaat zijn van een redelijke

en praktijkgerichte uitleg van een aantal documenten. Wij hebben als vraag of de
Supra National Risk Assessment van de EC (26 juni 2017 & 24 juli 2019) en National
Risk Assessment ww/tf 2017 van WODC) bewust niet zijn meegenomen, aangezien dat
ook relevante documenten zijn.

4.4 22 Bij de opsomming van de belangrijkste verplichtingen missen wij een verwijzing naar
artikel 35 Wwft: opleiding medewerkers/beleidsbepalers. Dit artikel bepaalt dat een
instelling ervoor zorgdraagt dat haar werknemers, alsmede de dagelijks
beleidsbepalers voorzover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening
houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, bekend zijn met de
bepalingen van de Wwft en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een
ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliënten-onderzoek goed en volledig
uit te voeren. Hier is weinig aandacht voor in de Handreiking 1124 (onder 7.8 wordt er
kort op ingegaan), terwijl het wat ons betreft één van de belangrijkste verplichtingen
is en nadere guidance wenselijk is.

5.8.2.1 40 Het is goed om hier te verduidelijken dat de instelling niet verplicht is om alle
bestuurders als pseudo-UBO aan te wijzen. De instelling kan volstaan met het
aanwijzen van één bestuurder als pseudo-UBO.

6.4.5 74 In deze paragraaf staat dat het mogelijk is dat het een cliënt pas later duidelijk wordt
dat deze ten onrechte geen aangifte heeft gedaan of een onjuiste aangifte heeft
gedaan (geen sprake van opzet). Indien de cliënt, nadat dit duidelijk is geworden,
vervolgens geen aangifte, geen suppletieaangifte of geen aanvullende aangifte doet,
moet volgens deze paragraaf een melding van een ongebruikelijke transactie worden
gedaan. Dit omdat er in dat geval bij de cliënt alsnog opzet ontstaat om te weinig
belasting te betalen.
Dat is ons inziens onjuist omdat het opzet ten tijde van het plegen moet hebben
bestaan op het niet/onjuist doen van aangifte. Opzet kan niet met terugwerkende
kracht ontstaan. Als er daarna een verplichting is om alsnog aangifte, suppletie-
aangifte of aanvullende aangifte te doen en dit wordt nagelaten, levert dat mogelijk
wel het opzettelijk niet doen van belastingaangifte en daarmee belastingfraude op.

6.7.1 81 Onder ‘Opmerking bij ’Welke gegevens melden’’ staat dat een instelling na het doen
van een melding nog “extra gegevens en informatie” kan aanleveren die eerst niet was
waargenomen. Daarna worden voorbeelden genoemd van “informatie die een
ongebruikelijke transactie onderbouwen”, namelijk: facturen, een  overzicht van
betalingen of een overzicht van de entiteiten waaraan de cliënt heeft betaald of
waarvan de cliënt betalingen heeft ontvangen.
Wij stellen ons op het standpunt dat de meldplicht enkel ziet op ongebruikelijke
transacties. Als de extra gegevens en informatie niet binnen de definitie van een
ongebruikelijke transactie vallen, bestaat er ons inziens geen verplichting deze
gegevens aan te leveren aan de FIU. Er is immers geen ‘aanvullingsplicht’ van de
melding. Mocht de FIU extra gegevens en informatie willen, dan kan een artikel 17-
verzoek worden ingediend. Het is de vraag of men – gelet op de beroepsregels –
onverplicht extra gegevens aan de FIU mag aanleveren (dus zonder dat daar een
artikel 17-verzoek wordt ingediend).
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