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Opmerkingen bij tweede consultatie NBA-Handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ 
 
CLIËNTENONDERZOEK (vanaf p.5) 
Pagina Paragraaf Opmerking 
p. 8 2.1 Toekomstige 

wijzigingen 
Wij stellen de volgende aanpassing voor: ‘Daarnaast bevat 
de vijfde richtlijn maatregelen voor met betrekking tot hoog 
risicolanden, de uitwisseling van informatie tussen Financial 
Intelligence Units (FIU’s) en over cryptocurrency.’ 
 

p. 8 2.1 Toekomstige 
wijzigingen 

‘Nederland zal naar verwachting voorjaar 2020 het UBO-
register implementeren.’  
Wij stellen voor deze tekst te actualiseren naar de laatste 
stand van zaken: 
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/12/invoering-
van-ubo-register-weer-vertraagd/ 
 

p. 8 Voetnoot 31 en 32 Wij stellen voor om de specifieke landen niet op te nemen, 
omdat deze periodiek wijzigen. 
 

p. 13 3.1 Wie is cliënt in 
materiële zin?  
Voorbeeld 11 cliënt in 
materiële zin 

Het materieel cliëntbegrip is in het licht van de Wwft onder 
meer van belang om daarmee zogenaamde 
stromanconstructies te identificeren. In het algemeen kan 
naar onze mening gesteld worden dat het risico op 
witwassen bij bijvoorbeeld een controle-opdracht laag is. In 
voorgaande context komen de geschetste voorbeelden soms 
‘technisch’ over zonder voorgaande in ogenschouw te 
nemen. Wij bevelen aan die hiervoor geschetste context in 
de Richtsnoeren op te nemen.  
 
In voorbeeld 11 wordt de buitenlandse holding als materiële 
cliënt aangemerkt en het buitenlandse accountantskantoor 
als vertegenwoordiger van de holding. Echter de NL 
dochtermaatschappij wordt door de NL accountant 
gecontroleerd en het accountantsrapport staat op naam van 
de NL dochtermaatschappij. 
 
Aangezien de werkzaamheden bij de NL 
dochtermaatschappij worden uitgevoerd, alsook wordt 
gerapporteerd aan de NL dochtermaatschappij, lijkt het niet 
logisch te stellen dat hier geen sprake is van een zakelijke 
relatie. Dat lijkt niet de bedoeling van de wet. Derhalve 
stellen wij voor om de NL dochtermaatschappij (ook) als 
cliënt aan te merken. 
 

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/12/invoering-van-ubo-register-weer-vertraagd/
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/12/invoering-van-ubo-register-weer-vertraagd/
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Voorts vinden wij het verschil met voorbeeld 12 beperkt. Dit 
kan tot verwarring leiden. 
 
Ook par. 3.5 (p. 17) over zakelijke relatie ondersteund 
onderstaand voorstel (daar wordt het begrip ‘materieel 
belang bij dienstverlening’ niet genoemd).  
 
Tot slot, als de NL dochtermaatschappij niet als cliënt wordt 
aangemerkt, betekent dit ook dat mogelijk ongebruikelijke 
transacties die geïdentificeerd worden bij de dienstverlening 
niet gemeld mogen worden. Dit lijkt niet logisch. 
 

p. 24 4.5.1 Afb.3 Tijdslijn 
uitzonderingssituatie 

In de 2e kolom staat: ‘Vanaf nu geldt de meldplicht voor 
verrichte en voorgenomen ongebruikelijke transacties.’ 
 
In de laatste kolom staat: ‘Meldplicht, maar alleen in de 
volgende situatie: cliëntenonderzoek leidt niet tot het vereiste 
resultaat én er zijn indicaties van witwassen of financieren 
van terrorisme.’ 
 
Dit lijkt tegenstrijdig met elkaar, want in kolom 2 stond al dat 
de meldplicht (ook) geldt voor verrichte en voorgenomen 
ongebruikelijke transacties.  
 
Wij stellen voor om het stuk vanaf ‘…, maar alleen in de 
volgende situatie’ weg te laten. 
 

p. 32 4.9 Gedrags- en 
beroepsregels 
accountants 

‘De Wwft regelt ook in welke gevallen accountants informatie 
mogen of zelfs moeten delen met andere accountants en 
welke informatie precies.’ 
 
Wij stellen voor om aan te geven op welk artikel van de Wwft 
hier wordt gedoeld en om welke informatie-uitwisseling dit 
gaat. 
 

P. 33 5.1 Inleiding 
(cliëntenonderzoek) 

Waarom staat ‘regulier’ (cliëntenonderzoek) steeds tussen 
aanhalingstekens? Deze opmerking geldt ook voor andere 
paragrafen. 
 
Wij stellen voor om dit weg te laten. 
 

p. 34 5.2 In welke gevallen 
cliëntenonderzoek 
verplicht 

In de opsomming onder nr. 7 wordt ‘trust’ genoemd (ook 
elders in Richtsnoeren). 
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Wij stellen voor nader te specificeren wat er onder een trust 
valt (in ieder geval op één plek) en niet alleen te verwijzen 
naar de wettekst. Zie ook 5.8.2.7 (p. 44).  
 

p. 39 5.8.2 UBO 
identificeren en 
verifiëren 

In dit hoofdstuk zouden wij willen voorstellen handvatten op 
te nemen voor het identificeren (en verifiëren) van UBO’s 
van overheidslichamen in binnen- en buitenland. 
 
De structuren in verschillende landen zijn verschillend 
opgesteld. Er zijn presidenten/ koningen/ prinsen die leiding 
geven aan overheidslichamen, de directieleden benoemen 
en betrokken zijn bij de besluitvorming van organisaties 
waarin zij een belang hebben. Soms heeft een dergelijke 
persoon een ceremoniële functie en soms niet. Wij stellen 
voorhandvatten op te nemen in welke gevallen dit soort 
‘staatshoofden’  mogelijk wel of niet kwalificeren als UBO. 
Mocht dat het geval zijn, dan ook aan te geven op welke 
wijze dan de verificatie van gegevens dient plaats te vinden.  
 
Bovendien kan het bij stichtingen voorkomen dat de 
voorzitter bijzondere ‘stemrecht’ heeft als de stemmen 
staken. Daarmee kan de voorzitter dan de besluitvorming 
bepalen. Wordt deze voorzitter dan als UBO in de zin van de 
WWFT aangemerkt? 
 

p. 39 5.8.2 UBO 
identificeren en 
verifiëren 

‘Dit onderdeel van het cliëntenonderzoek is alleen aan de 
orde als een cliënt mogelijk een UBO heeft.’ 
 
Dit staat bij de eerste bullet, maar dit lijkt te impliceren dat er 
ook cliënten zijn zonder UBO. Voor iedere cliënt dient een 
(pseudo-) UBO te worden aangewezen.  
 
Wij stellen voor om deze eerste bullet te verwijderen. 
 

p. 40 5.8.2.1 UBO en 
pseudo-UBO 

Indien het statutair bestuur uit meerdere personen bestaat, 
kan dan worden volstaan met het aanwijzen van één 
pseudo-UBO? Uit de Nota van toelichting bij het 
Uitvoeringsbesluit staat ons inziens niet expliciet 
aangegeven dat alle bestuurders als pseudo-UBO moeten 
worden aangegeven. 
 
In het verlengde hiervan, voetnoot 212 verwijst naar 211, 
maar die bevat niet de bron op basis waarvan wordt bepaald 
dat ‘Als er meerdere bestuurders zijn, kwalificeert ieder van 
hen als (pseudo-) UBO.’ (p. 41.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
NBA 
Betreft: Reactie tweede consultatie NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ 
Amstelveen, 30 maart 2020 
 

Reactie tweede consultatie NBA-handreiking 1124 
‘Richtsnoeren Wwft’ 

Document classification: KPMG Confidential  
KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk 
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse 
entiteit. 5 

 

 
Naar onze mening  wordt verwezen naar voetnoot 207: ‘Nota 
van toelichting bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, Stb. 
2018, 241, p. 29: ‘Een belangrijk onderdeel van de 
uitwerking van de definitie van UBO voor vennootschappen 
en juridische entiteiten in artikel 3, zesde lid, onderdeel a, 
van de vierde anti-witwasrichtlijn, betreft de gevallen waarin 
hoger leidinggevend personeel als UBO wordt aangemerkt. 
Tot het hoger leidinggevend personeel worden, voor de 
toepassing van het onderhavige artikel en in afwijking van 
artikel 1 van de Wwft, de statutair bestuurder of – indien 
sprake is van een meerkoppig bestuur – de statutair 
bestuurders van een vennootschap gerekend. Dit is bepaald 
in het zevende lid.’ 
Bovendien staat in voornoemde Nota van toelichting het 
volgende: 
‘Dit aspect van de begripsomschrijving van UBO wordt met 
de vierde anti-witwasrichtlijn geïntroduceerd en sluit aan op 
de FATF-aanbevelingen. Het brengt met zich dat er in alle 
gevallen (ten minste) een natuurlijke persoon als UBO van 
een vennootschap of juridische entiteit moet worden 
aangemerkt.’ 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het aanwijzen van 
één pseudo-UBO toereikend is. 
 
Wij stellen voor dit expliciet op te nemen in de Richtsnoeren. 
 

p. 55 5.10.6 Politiek 
Prominent Persoon 

De voorbeelden en voorbeeldfuncties in de Richtsnoeren 
lijken vooral gericht op NL/ Europese situaties. Hoe dient 
omgegaan te worden met prinsen, religieuze personen etc. 
in andere culturen en landen waar deze personen ook 
invloedrijk zijn.  
 
Wij stellen voor om afwegingen en handvatten voor het 
identificeren van PEP’s in het buitenland op te nemen in de 
Richtsnoeren.  
 

p. 61 Bijlage Overzicht 
welke gegevens een 
instelling in elk geval 
moet verkrijgen om te 
identificeren en 
verifiëren 

Waarom wordt bij de vertegenwoordiger van een 
rechtspersoon verwezen naar (de uitgebreide vastlegging 
van gegevens van) ‘cliënt/natuurlijk persoon’ voor wat betreft 
de (documentatie van) verificatiegegevens. In de wet (art 33 
Wwft) wordt daar een duidelijk onderscheid in gemaakt. 
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• Onder de documenten en gegevens, bedoeld in het 
eerste lid, zijn ten minste begrepen: 

o a. van natuurlijke personen, niet zijnde 
uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid: 

 1°. 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; 

 2°. de aard, het nummer en de datum 
en plaats van uitgifte van het document 
met behulp waarvan de identiteit is 
geverifieerd; 

o b. van natuurlijke personen, zijnde uiteindelijk 
belanghebbenden als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid: 

 1°. de identiteit, waaronder ten minste 
de geslachtsnaam en voornamen van 
de uiteindelijk belanghebbende; en 

 2°. 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; 

o c. van vennootschappen of andere juridische 
entiteiten: 

 1°. de rechtsvorm, de statutaire naam, 
de handelsnaam, het adres met 
huisnummer, de postcode, de plaats 
van vestiging en het land van statutaire 
zetel; 

 2°. indien de vennootschap of andere 
juridische entiteit bij de Kamer van 
Koophandel is geregistreerd, het 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-01-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-01-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-01-01#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1
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registratienummer bij de Kamer van 
Koophandel en de wijze waarop de 
identiteit is geverifieerd; 

 3°. van degenen die voor de 
vennootschap of juridische entiteit bij 
de instelling optreden: de 
geslachtsnaam, de voornamen en de 
geboortedatum. 
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MELDPLICHT (vanaf p. 63) 
Pagina Paragraaf Opmerking 
p. 64 6.2 Melding verrichte of 

voorgenomen OT 
Wij stellen voor de volgende tekst toe te voegen bij 
“Let op!”:  
‘De melddrempel ligt dus relatief laag (in vergelijking 
met andere landen).’ 
 

p. 64 6.3 Melding op basis van de 
objectieve indicator 

Wij stellen voor om het onderwerp ‘smurfen’ ook op te 
nemen bij de subjectieve indicator, voor die situaties 
dat de instelling bij haar dienstverlening constateert 
dat cliënt betrokken is bij smurfen. 
 

p. 65 6.4.1 OT volgens 
subjectieve indicator 

3e bullet 2e zin: er staat …’ die ze rechtstreeks bij de 
politie of OM heeft gemeld.’ In het Uitvoeringsbesluit 
staat niet specifiek dat de instelling moet hebben 
gemeld bij politie/OM; dat zou ook de cliënt kunnen 
hebben gedaan: 
 
“Het ligt in de rede dat transacties die in verband met 
witwassen of financieren van terrorisme aan politie of 
Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële 
inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de 
veronderstelling dat deze transacties verband kunnen 
houden met witwassen of financieren van terrorisme.” 
 
Wij stellen voor de tekst als volgt aan te passen: staat 
…’ die ze rechtstreeks bij de politie of OM heeft 
worden gemeld.’ 

p. 67 6.4.2 Het vastleggen van redenen waarom een instelling 
geen melding heeft gedaan hangt af van de specifieke 
procedures van een instelling. Het voorschrijven dat 
dit in een apart dossier moet worden vastgelegd kan 
strijdig zijn met een reeds bestaande zorgvuldige 
procedure van een instelling. Het ‘dwingend’ laten 
vastleggen in een apart dossier vindt ook zijn 
grondslag niet in de wet. We verzoeken u dit uit de 
Richtsnoeren te verwijderen. 
 
Het vastleggen van een reden van het niet melden is 
naar onze mening alleen relevant indien de instelling 
een aanwijzing heeft dat mogelijk sprake zou kunnen 
zijn van een ongebruikelijke transactie. Op basis 
daarvan kan de instelling overwegen om die redenen 
vast te leggen.  
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Wij stellen voor de tekst als volgt aan te passen: 
“Een instelling kan, bij een aanwijzing van een 
mogelijke ongebruikelijke transactie, overwegen om 
de redenen waarom zij heeft besloten geen melding te 
doen, vast te leggen in een afzonderlijk dossier (naast 
het opdrachtdossier).”  
 

p. 69 6.4.3.3 “Als een cliënt zelf iets voor een ander doet (de cliënt 
verricht zelf de handeling), is deze actief betrokken 
(handeling door de cliënt). Doet een ander iets voor 
de cliënt (de cliënt treedt als wederpartij op en 
ontvangt bijvoorbeeld een betaling), dan is de cliënt 
passief betrokken (handeling voor de cliënt).”  
 
Naar onze mening hebben de begrippen ‘actieve’ en 
‘passieve’ betrokkenheid een andere uitleg. Indien de 
cliënt betrokken is bij bijvoorbeeld een 
verkooptransactie en op basis daarvan de betaling op 
de verkoopfactuur ontvangt kun je ons inziens niet 
betogen dat zij passief betrokken is. De cliënt heeft 
immers zelf de verkooptransactie (mede) geïnitieerd 
en is actief betrokken. Van passieve betrokkenheid is 
sprake indien een cliënt op de hoogte is van een 
ongebruikelijke transactie en daar expliciet/impliciet 
mee instemt.  
 
Wij verzoeken u de Richtsnoeren hierop aan te 
passen, inclusief voetnoot 392. Het door ons 
beschreven onderscheid sluit ook goed aan bij 
voorbeeld 1a (bestuur van de holding zit ook in het 
management van de dochtermaatschappij waar een 
ongebruikelijke transactie plaatsvindt). 
 

p. 69 6.4.3.3 vb 1a en 1b Wij stellen voor de volgende tekst toe te voegen bij 
voorbeelden 1a en 1b: 
“…Dit zijn handelingen door de cliënt.” Indien er geen 
enkele betrokkenheid van (medewerkers van) de 
holding kan worden vastgesteld, voldoet de transactie 
niet aan het transactiebegrip en hoeft er derhalve niet 
gemeld te worden. Immers de dochtermaatschappij is 
geen cliënt van de instelling (zie voorbeeld 5). 
 

p. 74 6.4.4 Wij stellen voor bij de eerste regel de volgende 
toevoeging te doen:  
Aanwijzingen voor (mogelijke) fraude kunnen zijn: … 
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(De laatste bullet lijkt in een ander lettertype te staan). 
 

p. 80 6.7.1 Onverwijld melden ‘De wetgever gaat uit van de volgende termijn:  
 een maximum termijn van veertien dagen; of  
 zoveel eerder als feitelijk mogelijk is om binnen de 
instelling voldoende zorgvuldig te kunnen beoordelen 
of een transactie als ongebruikelijk moet worden 
aangemerkt.’ 
 
In betreffende kamerstukken staat: ‘Voorgesteld wordt 
om in artikel 16, conform FATF-aanbeveling 13, de 
verplichting op te nemen een verrichte of 
voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te 
melden nadat het ongebruikelijke karakter van de 
transactie bekend is geworden. Thans is in artikel 16, 
eerste lid, voorzien in een termijn van veertien dagen; 
die periode geldt als maximum termijn… In de praktijk 
komt deze wijziging erop neer dat in ieder geval 
binnen veertien dagen moet worden gemeld, en 
zoveel eerder als feitelijk mogelijk bij voldoende 
zorgvuldige interne afweging of een transactie als 
ongebruikelijk moet worden beschouwd.’ 
 
Onze lezing van de kamerstukken is, dat eerst wordt 
onderzocht of een transactie ongebruikelijk is. Zodra 
dit is vastgesteld, wordt onverwijld, doch uiterlijk 
binnen 14 dagen gemeld.  
 
Wij stellen voor om dit als zodanig ook in de 
Richtsnoeren op te nemen. 
 

p.81 6.7.1 Opmerkingen bij 
‘Welke gegevens melden’ 

‘Een instelling kan daarna nog extra gegevens en 
informatie aanleveren die eerst niet waargenomen 
waren. Voorbeelden van informatie die een 
ongebruikelijke transactie onderbouwen zijn facturen, 
een overzicht van betalingen of een overzicht van de 
entiteiten waaraan de cliënt heeft betaald of waarvan 
de cliënt betalingen heeft ontvangen.’ 
 
Naar onze mening moet een instelling een zo’n 
compleet mogelijke melding doen bestaande uit 
relevante gegevens in de transactiegegevens en de 
transactieomschrijving. Brondocumentatie van de 
cliënt liggen daarin niet besloten. Wij verzoeken u de 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33238-3.html
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referentie naar facturen uit de Richtsnoeren te 
verwijderen. 
 

p. 81 6.7.1 Wat vastleggen en 
bewaartermijnen 

‘…Een instelling doet er verstandig aan om de 
preview van de melding te printen (hardcopy of 
softcopy). De melding is na indiening namelijk niet 
meer beschikbaar. ‘ 
 
Dit is naar onze mening niet correct. Na indiening is 
de verzonden melding 24 uur zichtbaar onder 
‘Verzonden meldingen’. Hiervan dient een print te 
worden opgeslagen. Dit is van belang, omdat hierop 
ook de verzenddatum te zien is. Wij verzoeken u de 
tekst dienovereenkomstig aan te passen. 
 

p.88 7.2 Wat moet een instelling 
doen 

‘Een instelling houdt de resultaten actueel. Daarom is 
het nodig dat een instelling regelmatig een 
risicoanalyse maakt. Een instelling maakt soms ook 
tussentijds een risicoanalyse, namelijk als een 
wijziging in de omstandigheden daartoe aanleiding 
geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval, als de 
dienstverlening wijzigt of er wijzigingen zijn in de 
bedrijfsvoering van de cliënt.’  
 
Het onderstreepte gedeelte impliceert dat het hier 
gaat over een risicoanalyse per cliënt. In dit hoofdstuk 
wordt naar onze mening de risicoanalyse op het 
niveau van de instelling bedoeld, als input voor het 
risico beleid. Het onderstreepte lijkt daarom in deze 
context niet juist en wij stellen voor dit te verwijderen. 
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