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Bijlagen: 1  
 
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid te reageren op de tweede consultatieversie van de NBA-
handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’. 
 
In de bijlage bij deze brief hebben wij onze reactie opgenomen. Wij zijn van mening dat in de nieuwe 
versie van het consultatiedocument een aantal onderwerpen duidelijker is uitgelegd. Een aantal 
wijzigingen behoeft volgens ons nog een nadere verfijning en/of aanvulling. In de bijlage bij deze brief 
hebben wij onze aanbevelingen opgenomen. De eerste serie aanbevelingen heeft betrekking op de 
wijze van presentatie. De tweede serie aanbevelingen heeft betrekking op de inhoud van de 
handreiking.  
 
Wij vertrouwen erop ons commentaar op het consultatiedocument toereikend uiteen te hebben gezet. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onze opmerkingen, dan zijn wij uiteraard graag bereid een 
en ander nader aan u toe te lichten. Daarvoor kunt u contact opnemen met mijzelf of met mijn collega 
de heer drs. J.M.S. (Joeri) Frietman RA CFE. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
P. (Pieter) Mansvelder RA    
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Bijlage 1 
 
Reactie op de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ 
 
 
1. Aanbevelingen voor de presentatie 
 

# Hoofdstuk Aanbeveling 

1.  Inhoudsopgave In de handreiking worden veel onderwerpen van de Wwft behandeld. Gezien de complexiteit van de Wwft is dat 
begrijpelijk. Een aantal onderwerpen is echter voor een selecte doelgroep relevant. Daarom stellen wij voor om 
deze specifieke onderwerpen in een hoofdstuk ‘Capita Selecta’ te plaatsen. Naar onze mening zijn dat de 
volgende onderwerpen: 
- 4.6 Werkzaamheden belastingadviseurs die onder de vrijstelling vallen 
- 4.7 Werkzaamheden in opdracht van een advocaat 
- 4.8 Accountantswerkzaamheden in opdracht van een belastingadviseur 
- 4.9 Gedrags- en beroepsregels van accountants en de Wwft 
- 5.10.6 PEP 
- 5.11 Overnemen van cliëntenonderzoek bij verwijzing 
- 5.12 Uitbesteden van cliëntenonderzoek 
- 6.4.3.3 betrokkenheid van de cliënt (vanaf “standpunten beroepsorganisaties”) 
- 6.4.3.4 Band met Nederland (vanaf “zie voor de onderbouwing van dit standpunt”) 
- 6.4.6 Beroep op inkeer 
- 6.5 Eerdere transacties 
- 6.6 Dubbele meldingen (te behandelen in een nieuw hoofdstuk: wat als de cliënt een Wwft instelling is, zie 

hiervoor ook onze aanbeveling nr. 27 en verder) 
- 6.7.2 Werkwijze FIU 
- 8.2.2 Risicogebaseerde aanpak van BFT benoemen is voldoende. 

2.  3 Toelichting op enkele 
begrippen uit de Wwft 

Eerst het begrip ‘witwassen en financieren van terrorisme’ definiëren, daarna ‘cliënt’ inclusief ‘zakelijke relatie’ en 
tot slot ‘transactie’.  

3.  3.5 Zakelijke relatie Opnemen als subhoofdstuk van het hoofdstuk ‘Cliënt’.  
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In de definitie van ‘cliënt’ is het begrip ‘zakelijke relatie’ opgenomen. Daarom zou deze definitie behandeld moeten 
worden als subhoofdstuk onder het hoofdstuk ‘Cliënt’. 

4.  6.4.1 Ongebruikelijke transacties 
volgens de subjectieve indicator 

In de tekst staat: “Tekst subjectieve indicator” gevolgd door de definitie.  
Dit lijkt op een fout in de opmaak van het document. 

5.  7 risicomanagement en 
opleidingsverplichting 

‘Risicomanagement en opleidingsverplichting’ komt nu als onderwerp na ‘Cliëntonderzoek en meldplicht’. Wij 
bevelen aan om te beginnen met ‘Risicomanagement’ (na hoofdstuk 4), omdat het risicomanagement bepalend is 
voor het cliëntonderzoek en de diepgang daarvan (verscherpt, ‘regulier’ of vereenvoudigd). 

 
2. Aanbevelingen voor de inhoud 
 

# Hoofdstuk Aanbeveling 

6.  2.2 Laatste wijzigingen In hoofdstuk 2.2. zijn de laatste wijzigingen opgenomen. In november 2019 heeft de Egmont Group 72 
witwasindicatoren gepubliceerd die gerelateerd zijn aan corruptie. Alle Wwft-instellingen krijgen deze lijst met 72 
aanwijzingen en handvatten die kunnen helpen bij de detectie van steekpenningen of andere corruptie. Wij stellen 
voor deze gebeurtenis toe te voegen aan de laatste wijzigingen.  
(zie hiervoor: https://egmontgroup.org/en/content/new-publication-set-indicators-corruption-related-cases-fius-
perspective en https://fd.nl/ondernemen/1307446/banken-en-accountants-krijgen-checklist-tegen-corruptie) 

7.  3.1 Cliënt in materiële zin De handreiking gaat nu uit van ‘cliënt in materiële zin’ of ‘cliënt in formele zin’. Ten eerste kent de Wwft dit 
onderscheidt niet. Ten tweede maken de voorbeelden van cliënt in materiële zin het hoofdstuk niet goed leesbaar 
en erg lang. 
 
Voorstel voor andere toelichting van de definitie van een cliënt: 
Dit is de cliënt waarvoor de werkzaamheden feitelijk plaatsvinden en van wie de transacties zichtbaar worden voor 
de beroepsbeoefenaar. Het is mogelijk dat dit de opdrachtgever is, maar het is ook mogelijk dat de feitelijke 
werkzaamheden plaatsvinden voor een andere organisatie. De opdrachtgever is in die zin vertegenwoordiger. De 
partij waaraan de factuur wordt gezonden hoeft daarom niet de cliënt te zijn. 
 
Wij bevelen aan deze constructies uit te werken in een schematisch voorbeeld. 
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8.  3.1 leveranciers en 
samenwerkingspartijen 

De term ‘samenwerkingspartij’ is geen begrip in de Wwft. Tevens is niet specifiek beschreven in de handreiking 
wie hieronder vallen. Hierdoor is onduidelijk waarom een ‘samenwerkingspartij’ geen cliënt kan zijn. 

9.  4.1 Wie moeten de Wwft 
toepassen en bij welke 
activiteiten 

Wij bevelen aan om dit onderdeel te herschrijven. De invalshoek vanuit accountantsorganisatie, 
accountantsafdeling en accountant in business vinden wij verwarrend en deels ook onjuist. Een intern accountant 
bij een Wwft-instelling moet wel degelijk de Wwft toepassen, maar dan wel de wwft-bepalingen die voor de 
betreffende soort Wwft-instelling gelden. 
 
Wij bevelen aan dit hoofdstuk te herschrijven aan de hand van de volgende beslisboom: 
 
1. Ben jij werkzaam bij een rechtspersoon of vennootschap waar één van de volgende beroepsactiviteiten 

worden verricht of verricht je zelfstandig deze beroepsactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten?  
• Werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening; 
• Het voeren van administraties; 
• Forensische accountancy; 
• Belastingadvies; 
• Het verzorgen van belastingaangiften; 
• ‘Tax assurance’. 

 
a. Nee > wwft is niet van toepassing. 
b. Ja > ga naar vraag 2. 

 
(Ter illustratie: deze stap is ook belangrijk voor niet-accountants. Voor een hr-adviseur werkzaam bij een 
accountantsorganisatie geldt bij vraag 1 antwoord b.) 

 
2. In welke hoedanigheid ben jij werkzaam? 

 
a. Als eigenaar van of in loondienst van of een accountantsorganisatie of een accountantskantoor > de Wwft 

is van toepassing. Pas de Algemene Leidraad Wwft en SW van het Ministerie van Financiën (januari) toe, 
alsmede de specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants en belastingadviseurs van het BFT, de 
NBA-handreiking 1124 en de eigen organisatie-specifieke regels met betrekking tot de Wwft. 

b. Als eigenaar van of in loondienst van een andere Wwft-instelling dan een accountantsorganisatie of een 
accountantskantoor (bijvoorbeeld een internal auditor of een zelfstandige AIB bij een financiële instelling) > 
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pas de Wwft-regels (algemene en specifieke leidraad, richtsnoeren/praktijkhandreiking et cetera alsmede 
de eigen organisatie-specifieke regels) voor de betreffende soort Wwft-instelling toe. 

c. Als zelfstandige > ga naar vraag 3. 
 
3. Is sprake van een gezagsverhouding (dit is het geval als je gebonden bent aan instructies over de uitvoering of 

verantwoording moet afleggen aan je opdrachtgever over de uitvoering)? 
 

a. Nee > er is sprake van ‘zelfstandig onafhankelijk’ (de natuurlijke persoon is de Wwft-instelling). 
b. Ja > er is geen sprake van ‘zelfstandig onafhankelijk’ (de natuurlijke persoon is geen Wwft-instelling) > ga 

naar 4. 
 
4. Is jouw opdrachtgever een Wwft-instelling? 

 
a. Ja > volg de Wwft-regels voor de betreffende Wwft-instelling. 
b. Nee > Wwft niet van toepassing. 

10.  4.7.2 Afgeleide 
geheimhoudingsplicht en 
bijbehorend verschoningsrecht 

Accountants hebben altijd geheimhoudingsplicht. Het hoofdstuk zou enkel in moeten gaan op het afgeleid 
verschoningsrecht. Het gevolg van het afgeleid verschoningsrecht kan zijn dat de accountant geen gehoor hoeft 
te geven aan de uitzonderingen genoemd onder a t/m e van artikel 16 VGBA. 

11.  4.7.3 Drie verschillende 
situaties 

Situatie 3 ‘Werkzaamheden advocaat vallen niet onder de Wwft; optreden in andere hoedanigheid;’ de tekst wekt 
de indruk dat de advocaat, naast de hoedanigheid van de curator, nog in een andere hoedanigheid kan werken. 
Zijn hier voorbeelden van en kunnen die nader uitgewerkt worden? En in hoeverre is dan nog sprake van drie 
situaties?  
Als de advocaat niet in een andere hoedanigheid werkzaam is, dan punt 3 als volgt benoemen: ‘Advocaat treedt op 
als curator in een faillissement’.  

12.  4.7.3 Drie verschillende 
situaties 

Hier is opgenomen: “De gefailleerde is cliënt in materiële zin en dus hun cliënt volgens de Wwft. Ze doen 
cliëntenonderzoek volgens de Wwft naar de gefailleerde (zie paragraaf 5.3). Ze hebben een meldplicht. 

 
Ze hoeven geen cliëntenonderzoek volgens de Wwft te doen naar de curator. Die is immers geen cliënt volgens de 
Wwft. Voor interne doeleinden kan en zal de identiteit van de curator echter wel onderzocht en vastgelegd worden. 
Belastingadviseurs en accountants moeten immers (ook) volgens hun eigen gedrags- en beroepsregels vermijden 
dat ze diensten verlenen aan een opdrachtgever van wie de identiteit onbekend is.” 
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Deze informatie lijkt ons niet juist, de curator is naar onze mening wel de cliënt volgens de Wwft. En voor zover 
deze informatie juist zou zijn, dan leidt dit tot de volgende praktische problemen: 
1. Als de accountant een cliëntenonderzoek moet verrichten naar de gefailleerde, dan zal de uitkomst van dit 

cliëntenonderzoek veelal zijn dat sprake is van een verhoogd risico of een zelfs een onaanvaardbaar risico. In 
deze situatie kan sprake zijn van een vermoeden van paulianeuze of andere frauduleuze handelingen waarvan 
de opbrengsten witgewassen kunnen zijn. Bij indicaties hiervan zou de accountant de opdracht niet mogen 
aanvaarden. Dit heeft tot gevolg dat de curator mogelijk niet zou kunnen beschikken over de benodigde 
deskundigheid om invulling te geven aan zijn wettelijke taak.  

2. Hoe verricht je praktisch een cliëntenonderzoek als sprake is van een failliete entiteit? Hoe wordt hiervan de 
UBO vastgesteld, geïdentificeerd en geverifieerd? Kan de accountant gebruik maken van een verwijzing van 
het cliëntenonderzoek of het cliëntenonderzoek uitbesteden aan de curator? 
 

Als een advocaat optreedt als curator in een faillissement geldt het volgende: 
1. Cliëntenonderzoek. Cliënt is de curator: hij is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de boedel (en de 

gefailleerde bestuurders zijn dat niet meer, zij kunnen geen rechtshandelingen meer verrichten voor de 
gefailleerde vennootschap). 

2. Meldplicht. Transacties vóór faillissementsdatum die mogelijk verband houden met witwassen moeten 
worden gemeld op basis van een subjectieve indicator die geldt voor de accountant. 

13.  5.8.1 Cliënt identificeren en 
verifiëren 

De wet lijkt mogelijkheid te bieden voor verificatie van een natuurlijk persoon via videogesprekken in combinatie 
met het tonen van zijn of haar legitimatie tijdens het videogesprek. In de praktijk is dat af te raden, omdat je de 
authenticiteit van het getoonde legitimatiebewijs via een beeldverbinding lastig kunt beoordelen (tenzij de 
identiteit van de betreffende persoon jou al bekend is).  

14.  5.8.2.1 UBO en pseudo-UBO De Pseudo-UBO is nu gedefinieerd in het geval dat er een bestuur is. Niet duidelijk is hoe dit moet worden 
toegepast als er geen sprake is van een ‘bestuur’, zoals bij een gemeente. Is dan de gemeentesecretaris, in de 
hoedanigheid van de bestuurder van de ambtelijke organisatie, de UBO? 

15.  5.9.4 Rechtvaardigen van 
vereenvoudigd 
cliëntenonderzoek, 5.11 
overnemen van 
cliëntenonderzoek bij verwijzing 

Artikel 3 lid 11 Wwft (‘regulier’ cliëntenonderzoek), artikel 6 lid 3 Wwft (vereenvoudigd cliëntenonderzoek) en 
artikel 8 lid 11 Wwft (verscherpt cliëntenonderzoek) gaan over het ‘actueel houden van de informatie’. Wat wordt 
verstaan onder het actueel houden van de informatie?  
- Moet informatie te allen tijde actueel zijn? 
- Betekent dit concreet dat de accountantsorganisatie moet vastleggen wanneer een ID verloopt? 
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en 5.13 vastleggingseisen en 
bewaartermijn  

- Betekent dit dat de accountantsorganisatie na het verlopen van het ID de verificatie opnieuw moet verrichten? 

16.  5.13 vastleggingseisen en 
bewaartermijn 

De handreiking biedt een keuze waar de Wwft-instelling de gegevens van het cliëntenonderzoek moet vastleggen: 
“Een instelling legt deze gegevens op toegankelijke wijze en op ‘opvraagbare wijze’ vast. Op opvraagbare wijze 
veronderstelt dat die gegevens eenvoudig moeten kunnen worden gecontroleerd. Een instelling kan gegevens 
vastleggen in cliëntdossiers, een centrale administratie of in een combinatie daarvan.” 
 
Wij zijn ven mening dat het de voorkeur heeft om de uitkomsten van het cliëntenonderzoek en gegevens van een 
eventuele melding aan de FIU vast te leggen in het cliëntdossier en niet in het opdrachtdossier. Door de 
herinvoering van het ‘collegiaal overleg’ is inzage door de opvolgend accountant in het opdrachtdossier mogelijk. 
Bij vastlegging van een melding in het opdrachtdossier zou de opvolgend accountant daarvan kennis kunnen 
nemen. Het gevolg is dat de aftredend accountant hiermee de geheimhoudingsplicht van de Wwft overtreedt. Dit 
is een economisch delict.  
 
Dit heeft ook gevolgen voor hoofdstuk 6.7 Procedure bij melden. Daarin zou naar onze mening geconcretiseerd 
moeten worden dat in het opdrachtdossier alleen vastgelegd wordt dat een melding (conform de interne 
procedure) is verricht (en in voorkomende gevallen dat een consultatie heeft plaatsgevonden). 

17.  5.13 vastleggingseisen en 
bewaartermijn 

Art. 33 lid 3 Wwft vereist dat een Wwft-instelling de cliëntgegevens vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van 
de zakelijke relatie of gedurende vijf jaar na het uitvoeren van de desbetreffende transactie bewaard. Volgens de 
Wtra geldt een klachttermijn van 10 jaren, dit heeft tot gevolg dat de bewaartermijn van controledossiers in art. 11 
lid 6 Bta verlengd zal worden van zeven jaar na afsluiten van het dossier tot 10 jaar.  
Hierover wordt in de handreiking vermeld: “Het is raadzaam dat een instelling van belastingadviseurs of 
accountants deze gegevens langer bewaart vanwege de verjaringstermijn van een eventuele tuchtprocedure.” 
Onze aanbeveling is om als beroepsorganisatie hier een standpunt over in te nemen. Bij uitbreiding van de 
bewaartermijn overtreedt de instelling in beginsel de Wwft. 

18.  6.4.3.1 Meldplichtige 
transacties 

De verschillen in standpunten tussen BFT en de beroepsorganisaties over welke transacties onder de meldplicht 
vallen worden goed weergeven in voorbeelden. De vraag is hoe de beroepsbeoefenaar hier in de praktijk mee om 
moet gaan. Wat zijn de mogelijke gevolgen als de beroepsbeoefenaar het standpunt van de beroepsorganisatie 
volgt? Guidance van de beroepsorganisatie op dit punt is gewenst. 
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19.  6.4.3.1 Meldplichtige 
transacties 

Het derde voorbeeld is naar onze mening niet duidelijk genoeg. Uit het voorbeeld kan worden opgemaakt dat voor 
de due dilligence opdracht reeds een zakelijke relatie bestaat tussen de cliënt en de overnamekandidaat in de 
vorm van leverancier-afnemerrelatie (of vice versa). Het is relevant om dit feit specifiek te benoemen na “een 
cliënt geeft opdracht tot een due dilligence onderzoek bij een overnamekandidaat.” 

20.  6.4.1 Ongebruikelijke 
transacties volgens de 
subjectieve indicator 

Aan het derde voorbeeld van ‘ongebruikelijke transacties melden’ zou naar onze mening ook het volgende moeten 
worden toegevoegd (fragment uit hoofdstuk 2 van bijlage I Voorbeelden bij de subjectieve indicator van BFT): 
“Indien één van deze situaties zich voordoet, leidt dat niet automatisch tot de verplichting tot melding van een 
ongebruikelijke transactie, wel tot het doen van nader onderzoek.” 

21.  6.4.1 Ongebruikelijke 
transacties volgens de 
subjectieve indicator 
 

Terecht is vermeld dat de voorbeelden bij de subjectieve indicatoren van het BFT geen uitputtend karakter hebben. 
Aan de voorbeelden kan worden toegevoegd: 
- FIU-website – oudere typologieën 
- AMLC website: 
o Indicatoren van witwassen en terrorismefinanciering - Handboek voor medewerkers van de belastingdienst 

(https://www.amlc.nl/witwasindicatoren/) 
o Thema’s (indicatoren per thema) 

22.  6.4.3.3 Betrokkenheid van de 
cliënt 

Mogelijk kan de discussie tussen de beroepsorganisatie en het BFT over de reikwijdte van het begrip 
‘Betrokkenheid van de cliënt’ geslecht worden door aansluiting te vinden bij het Wetboek van Strafrecht over 
daderschap en functioneel daderschap (het bewust aanvaarden dat handelingen binnen het bedrijf plaatsvinden). 
 
Zie ook de reactie van EY bij het eerste concept op dit punt (4.2 p70-71). 

23.  6.4.4 Fraude en mogelijke 
fraude en 6.4.5 Belastingfraude 

De benaming van het hoofdstuk moet zijn ‘Mogelijke fraude’ in plaats van ‘Fraude en mogelijke fraude’.  
In voetnoot 404 staat dat in de hoofdtekst bewust de aanduiding ‘mogelijke fraude’ en niet ‘vermoeden van fraude’ 
wordt gehanteerd. Gebruik van het woord ‘fraude’ wekt de indruk dat het gaat om een feitelijke fraude (het feit 
staat vast).  
Wat betreft het gebruik van het woord ‘fraude’ zijn we het daar mee eens. NV COS 240 is daar ook duidelijk over:   
- De accountant kan vermoeden of, in zeldzame gevallen, identificeren dat fraude heeft plaatsgevonden, maar 

stelt niet juridisch vast of er al dan niet echt fraude heeft plaatsgevonden.” (NV COS 240.3 laatste zin) 
- Voorbeelden van omstandigheden die wijzen op de mogelijkheid van fraude (bijlage 3). 
 
Naar onze mening kent fraude verschillende gradaties: 
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1. Fraudesignaal: feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat mogelijk sprake is van fraude (‘rode vlag’); 
2. Een vermoeden van fraude: feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat waarschijnlijk sprake is van fraude (de 

kans dat sprake is van fraude is groter dan de kans dat sprake is van een fout); 
3. Een redelijk vermoeden van fraude: feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid sprake is van fraude (het is zo goed als mogelijk uitgesloten dat de afwijking niet het gevolg 
is van een fout); 

4. Feitelijke fraude: feiten en omstandigheden waarover een rechtelijke macht heeft uitgesproken dat sprake is 
van fraude. In het geval van het strafrecht: een strafbaar feit zijnde een valsheid, diefstal, afpersing en 
afdreiging, verduistering, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden, een ambtsmisdrijf, 
begunstiging, witwassen of financiering van terrorisme. 

 
De titel, tekst en voetnoot moeten naar onze mening dan ook worden aangepast in: fraudesignaal, (redelijk) 
vermoeden van fraude en fraude 
 
Een redelijk vermoeden impliceert namelijk meer onderzoek dan voor een melding nodig is. Fraude impliceert dat 
de accountant heeft geïdentificeerd dat fraude heeft plaatsgevonden dan wel dat fraude feitelijk is vastgesteld. 
Een accountant kan echter niet juridisch vaststellen of al dan niet fraude heeft plaatsgevonden. Dat is 
voorbehouden aan een rechter.  
 
Hetzelfde geldt voor de titel van hoofdstuk 6.4.5 Belastingfraude.  

24.  6.4.4 Fraude en mogelijke 
fraude 
 

In de 2014-versie van de richtsnoeren werden nog verwijzingen opgenomen naar de voorbeelden die het BFT geeft 
van subjectieve indicatoren. Ons voorstel is om: 
- De verwijzingen weer op te nemen; 
- Een verwijzing naar voorbeeld D1 en D2 toe te voegen; 
- De verwijzing naar smeergeld, steekpenningen of commissies weg te laten (zie volgende aanbeveling); 
- Toe te voegen de verwijzing naar zorgfraude en link met terrorisme (https://www.fiu-

nederland.nl/nl/zorgfraude-gelinkt-aan-terrorisme). 

25.   6.4.4 Mogelijke fraude en 6.4.5 
Belastingfraude 

Tussen 6.4.4 en 6.4.5 een nieuw hoofdstuk opnemen “Corruptie en mogelijke corruptie”. Daarbij kan worden 
verwezen naar de subjectieve indicatoren van het BFT: D1, D2, E2, E3, J1, J2, J3, J5 en J17 alsmede naar de 72 
indicatoren, zoals benoemd door de Egmont Groep. 
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26.  6.8 “Leidt een melding uiteindelijk tot vervolging, dan zijn de melding en de gegevens van de melder onderdeel van het 
strafdossier.” Het begrip ‘melder’ is in deze zin niet duidelijk: is dit de interne melder, de externe melder (degene 
die aan de FIU meldt), de instelling of beiden? Ons voorstel is om dit aan te passen in: “Leidt een melding 
uiteindelijk tot vervolging, dan zijn de melding en de gegevens van de meldende instelling onderdeel van het 
strafdossier.” 
 
In de laatste zin wordt verwezen naar de regeling voor bedreigde en anonieme getuigen. Onze aanbeveling is om 
hieraan toe te voegen antwoord 2 van de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan de 
minister van Justitie en Veiligheid over het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier (nr. 
2019Z20127, ingezonden 21 oktober 2019), voor zover dit niet valt onder de vernoemde regeling: “In dergelijke 
uitzonderlijke gevallen kan een instelling worden verhoord volgens de procedure voor het verhoor van anonieme 
getuigen. Tevens kunnen in dat geval maatregelen worden genomen in het kader van getuigenbescherming.” 
 
(Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/antwoorden-kamervragen-inzake-
het-opnemen-van-gegevens-van-een-mot-melder-in-het-strafdossier) 

27.  n.v.t Wij stellen voor om een hoofdstuk op te nemen over “Werkzaamheden bij cliënten die zelf een Wwft-instelling 
zijn”. Daarin dient aandacht te worden besteed aan: 
- Gevolgen voor het cliëntenonderzoek;  
- Gevolgen voor de meldplicht; 
- Drempelbedragen voor andere Wwft-instellingen; 
- Dubbele meldplicht; 
- Toezichthoudende instanties. 
Hierna geven wij per onderdeel een korte toelichting. 

28.  n.v.t Gevolgen voor het cliëntenonderzoek 
In dit hoofdstuk vermelden dat de regels voor het verrichten van cliëntonderzoek voor alle Wwft-instellingen gelijk 
zijn, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2 In welke gevallen cliëntonderzoek verplicht. 

29.  n.v.t. Gevolgen voor de meldplicht 
Eén van de aandachtspunten bij werkzaamheden die de beroepsbeoefenaar verricht bij andere instellingen is dat 
de beroepsbeoefenaar indicatoren voor de meldplicht in aanmerking neemt, die specifiek van toepassing zijn voor 
de betreffende Wwft-instelling. Hiervoor kan doorverwezen worden naar de leidraden die de verschillende 
toezichthouders op de Wwft verstrekken.  
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30.  n.v.t. Drempelbedragen voor andere Wwft-instellingen 
Aanbeveling is om in dit hoofdstuk aandacht te besteden aan de drempelbedragen voor de objectieve indicator 
per type-instelling. Daarbij benoemen dat deze objectieve indicator NIET geldt voor de beroepsbeoefenaar. Voor 
de beroepsbeoefenaar zijn in dit verband enkel de subjectieve indicatoren van toepassing. Als bij een transactie 
sprake is van een samenloop van een objectieve indicator voor de betreffende andere instelling en een subjectieve 
indicator voor de beroepsbeoefenaar, dan moet de beroepsbeoefenaar uiteraard wel melden op basis van die 
subjectieve indicator. 

31.  n.v.t. Dubbele meldplicht 
In de praktijk komt het voor dat een Wwft-instelling in het kader van accountantswerkzaamheden de 
geheimhoudingsbepalingen van de Wwft schendt, bijvoorbeeld omdat de accountant documentatie opvraagt en 
ontvangt van door de instelling verrichte meldingen. Hierbij speelt een aantal vragen waarop een eenduidig 
antwoord gewenst is: 
a. Is het op grond van (andere) beroepsregelgeving, zoals NV COS 250, noodzakelijk dat de accountant inzage 

krijgt in de feitelijke meldingen die een Wwft-instelling heeft verricht? 
b. Is in dit verband sprake van ‘uitlokking tot een economisch delict’ door de accountant? 
c. Als het antwoord op a. ‘ja’ is en op b. ‘nee’, mag (of moet) de accountant dan na kennisname de documentatie 

in zijn dossier opnemen? 
d. Als het antwoord op a. en b. in beide gevallen ‘ja’ is, wat is dan het gevolg voor c. en wat is het gevolg voor de 

accountant uit hoofde van de toepassing van de VGBA en de NV NOCLAR? 

32.  n.v.t. Toezichthoudende instanties 
Wij bevelen aan om in hoofdstuk 4.9 ‘Gedrags- en beroepsregels van accountants en de wwft’ een overzicht op te 
nemen van toezichthoudende instanties in het kader van de Wwft. In het kader van NV NOCLAR kan het zijn dat 
een accountant niet-naleving van de Wwft (door zijn cliënt, zijnde een Wwft-instelling) in het algemeen belang 
moet melden bij een bevoegde instantie. Daarvoor moet de accountant weten welke instantie dat onder de 
gegeven omstandigheden is. Een overzicht hiervan, voorzien van de relevante meldpunten en -procedures, is 
daartoe behulpzaam. 

 
 
 
 


