
 

 
 
 

T: +31 (0)40 269 81 11 
E: info@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Holding B.V. 
Postbus 182, 5600 AD Eindhoven 
Dr. Holtroplaan 23, 5652 XR Eindhoven 
Nederland 

 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17129358. 

BDO Holding B.V. handelt tevens onder de naam BDO Accountants & Adviseurs. 

BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 

en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden. 

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 

 

 

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants 

 

Alleen via email: consultaties@nba.nl 

 

 

Eindhoven, 14 februari 2019 

 

 

Betreft : Reactie consultatie concept Handreiking Wwft 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij hebben kennis genomen van de concept NBA-Handreiking (hierna: ‘de Handreiking’), 

tevens de Richtsnoeren van de NOB en RB. 

 

In belangrijke mate onderschrijven wij hetgeen in deze Handreiking is opgenomen. Om deze 

reden beperken wij ons in deze reactie tot een aantal hoofdlijnen. Hierbij merken wij 

overigens op dat verduidelijking op deze hoofdlijnen niet steeds door de betrokken 

beroepsorganisaties gegeven kan worden maar juist door de wetgever, bijvoorbeeld in 

verband met het aankomende wetsvoorstel inzake de invoering van het UBO-register en het 

wetsvoorstel tot implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn. De beroepsorganisaties 

kunnen er wel zorg voor dragen om de betreffende hoofdlijnen bij de wetgever onder de 

aandacht te brengen. 

 

Pseudo-UBO (par. 3.5.3.2) 

In de voorlaatste alinea van deze paragraaf is aangegeven dat het hoger leidinggevend 

personeel als UBO (pseudo-UBO) wordt aangewezen bij het ontbreken van een gewone UBO of 

bij twijfel. Voor de toepassing van de pseudo-UBO kwalificeren de statutaire bestuurders als 

hoger leidinggevend personeel. Vervolgens wordt bepaald dat de identificatie van dit hoger 

leidinggevend personeel eenvoudig is en samenvalt met de verificatie. 

 

De afsluiting van deze laatste zin (‘en samenvalt met de verificatie’) roept vragen op. Naar 

wij aannemen, wordt hier gewezen op een samenloop met de identificatie en verificatie van 

de vertegenwoordiger(s) van de cliënt. Zoals uit de bovengenoemde tekst – naar onze mening: 

terecht – naar voren komt, zijn alle statutaire bestuurders van een cliënt in genoemde 

gevallen pseudo-UBO. Dan moet van al deze bestuurders ook de identiteit worden 

geverifieerd. Naar onze mening hoeft deze verificatie echter niet samen te vallen met de 

verificatie van de vertegenwoordigers, omdat deze laatste verificatie beperkt blijft tot 

degenen die de cliënt feitelijk vertegenwoordigen in verband met de te verlenen de opdracht 

tot dienstverlening. Is sprake van een enig bestuurder of een gezamenlijke bevoegdheid van 

alle bestuurders, dan is inderdaad van samenloop sprake. In andere gevallen zal van 

vertegenwoordiging door alle bestuurders in het algemeen geen sprake zijn. En kan dus ook 

van een samenvallen van de verificatie geen sprake zijn. 
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Als het voorafgaande inderdaad op deze wijze is bedoeld, dan stellen wij voor om de 

afsluiting overeenkomstig aan te passen. Is echter iets anders bedoeld, namelijk dat 

verificatie in verband met de pseudo-UBO beperkt kan blijven tot de vertegenwoordigers, dan 

zal dit verduidelijkt dienen te worden, hoewel dit naar onze mening niet correct is. 

 

Terzijde merken wij op dat het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ruimte biedt om te concluderen 

dat niet alle bestuurders als quasi-UBO geïdentificeerd en hun identiteit geverifieerd hoeft te 

worden, hoewel dit in lijn met het voorafgaande niet de bedoeling lijkt te zijn. Wij stellen 

voor dat de betrokken beroepsorganisaties de wetgever tot verduidelijking verzoeken. 

 

UBO bij een Stichting Administratiekantoor (par. 3.5.3.5) 

De Handreiking besteedt specifiek aandacht aan een Stichting Administratiekantoor (STAK) in 

verband met UBO(s) van overige rechtspersonen. Aangegeven wordt dat certificaathouders 

geen UBO van een STAK kunnen zijn, omdat de STAK slechts administreert en beheert ten 

behoeve van de certificaathouders. 

 

Bij dit uitgangspunt is meteen een uitzondering aangegeven, namelijk het geval dat bij een 

STAK bijzondere afspraken zijn gemaakt wat betreft zeggenschap van certificaathouders. Wij 

willen hier in ieder geval aan toevoegen de gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo na 

ontbinding van de STAK. 

 

Overigens stellen wij nog voor om in par. 3.5.3.5 of in par. 3.5.3.2 op te nemen dat de 

bestuurder van een STAK veelal niet kwalificeert als de UBO van de BV of NV waarvan de STAK 

de aandelen houdt, aangezien hij het stemrecht op deze aandelen in hoedanigheid uitoefent. 

 

Verificatie identiteit UBO (par. 3.5.4) 

De laatste alinea van par. 3.5.4 bepaalt dat verificatie van de geïdentificeerde UBO niet 

noodzakelijkerwijs plaatsvindt aan de hand van een identiteitsbewijs. Daarbij noemt de 

Handreiking het geval dat er geen persoonlijk contact is met de UBO. Voorgesteld wordt om 

de verificatie dan te laten plaatsvinden door bijvoorbeeld het vaststellen van de 

gerechtigdheid tot het aandelenkapitaal of het hebben van feitelijke zeggenschap. 

 

Wij stellen voor om te benadrukken dat het hier een uitzonderingsgeval betreft, hoewel ook 

wij praktische beperkingen zien in de verificatie van de identiteit van een UBO waarmee de 

Wwft-instelling geen persoonlijk contact heeft. De terughoudendheid geldt met name omdat 

de genoemde voorbeelden naar onze mening onderdeel zijn van het identificeren van de UBO 

deel uitmaken van het in redelijke mate verwerven van inzicht in de eigendoms- en 

zeggenschapsstructuur van de cliënt. Zie voor beide art. 3 lid 1, aanhef en sub b Wwft. 

 

Daarnaast is naar onze mening zinvol om bij de genoemde voorbeelden aan te geven hoe deze 

verificatie kan plaatsvinden, zoals de notariële akte van uitgifte of levering van aandelen. 

 

Meldplicht transacties met landen met een verhoogd risico (par. 4.3.1) 

Wij onderschrijven het uitgangspunt dat binnen deze objectieve indicator waargenomen 

transacties gezamenlijk moeten kunnen plaatsvinden. Echter, bij doorlopende 

werkzaamheden (denk aan het voeren van administratie) en ingeval een groter aantal 

relevante transacties legt een meldplicht uiterlijk 14 dagen een grote administratieve 

belasting op de Wwft-instelling. Het ligt voor de hand om Wwft-instellingen een ruimere 

termijn te gunnen, in die zin dat nog steeds aan de verplichting van een onverwijlde melding 
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is voldaan. Wij denken hierbij aan een termijn van 30 dagen, tenzij voor een bepaalde 

transactie ook op grond van subjectieve indicator (of de andere objectieve indicator) een 

melding zou moeten worden gedaan. In dit verband beseffen wij dat het aan de wetgever is 

om hierover een uitspraak te doen (zie hiervoor). Wij verzoeken de betrokken 

beroepsorganisaties de wetgever in dit verband te attenderen. 

 

Naast de termijn voor melding kan nog aandacht worden besteed aan de inhoud van de 

melding. Ofwel, moet in een gezamenlijke melding iedere afzonderlijke transactie worden 

opgenomen of mag per (rechts)persoon het aantal transacties worden genoemd tezamen met 

het totale daarmee genoemde bedrag (voor zover bekend).  

 

Op 13 februari 2019 heeft de Europese Commissie een nieuwe lijst van landen met een 

verhoogd risico gepubliceerd (ANNEX to the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… 

supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by 

identifying high-risk third countries with strategic deficiencies C(2019) 1326 final). Enkele 

eerder opgenomen landen zijn geschrapt en meerdere landen zijn toegevoegd. 

 

Naar mag worden verwacht zal de lijst in de toekomst verder worden aangepast. Wij stellen 

voor om in de Handreiking aandacht te besteden hoe om te gaan met een wijziging van de 

lijst. Denk in dit verband aan nog niet gemelde transacties met landen die uit de lijst worden 

geschrapt. Maar ook aan transacties met nieuw toegevoegde landen die zijn verricht voor de 

datum van toevoeging op de lijst. 

 

Overige aandachtspunten 

Tot slot stellen wij een aantal aandachtspunten van geringere omvang aan de orde: 

 Par. 4.2: hierin wordt een diefstal genoemd, als voorbeeld dat geen sprake is van een 

transactie, omdat de cliënt hierbij niet betrokken is. Wat betreft de diefstal zelf kunnen 

wij hiermee instemmen. Maar door opvolgend handelen of nalaten van de cliënt kan dit 

naar onze mening anders worden, bijvoorbeeld wanneer de cliënt met de dief bekend 

wordt en nalaat een gestolen bedrag terug te vorderen of de dief zelfs actief uit de 

terugbetalingsplicht ontslaat; 

 Par. 4.3.1: uit het bepaalde op pag. 74-75 kan impliciet worden afgeleid dat de 

meldplicht op grond van de tweede objectieve indicator enig verband met houden met 

de cliënt en de dienstverlening. Wij stellen voor om dit te expliciteren; en 

 Par. 4.4.5: naar onze mening kunnen aanvullend subjectieve indicatoren worden 

genoemd, zoals D1, D2 en J7. Voor de volledigheid heeft dit naar onze mening de 

voorkeur. Daarnaast zou aandacht besteed kunnen worden aan samenloop tussen 

corruptie en ongebruikelijke transacties, met als subjectieve indicatoren in ieder geval: 

D1, D2, E2, E3, J1, J2, J3, J5 en J17. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BDO Holding 

namens deze, 

 

 

 

Mr. R.H.A. Franken A. van Och – van Gool RA 

Legal Officer Compliance Officer 


