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Consuftatiereactie Richtsnoeren Wwft 2018

Geachte beer, mevrouw,

Ernst & Young Accountants LLP heett kennis genomen van de geactualiseerde versie van de
Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieten van
tecrorisme (Wwft 2018). Graag maken wij gebruik van de gelegenheid hierop te reageren. Onze
opmerkingen zijn opgenomen in de bijiage. Wij hechten vooral aan opvolging van onze opmerkingen
betreffende de paragrafen 4.2 en 4.3.2.

Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

wg mr. drs. F.H.E. van Hoek RA wg prof. dr. P.W.A. Eimers RA

Bijlage: Opmerkingen bij de geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwtt 2018).

Ernst & Young Accountants LLP is eon limited liability partnership ooqericnt naar net recht van Engeland en Wales en geregistreeru bij Companies House under rngistratienummnr
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Young Accountants LLP is statutair geoestigd ted Mare London Place, London. SE1 2DA, Verenigd Kuninkrijk, heett haar huofdvestiging aan Boomples 258, 3011 XZ Rotteroam,
Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Knophandel Potterdam onder nummer 24432944. Ox onze werkzaamheden zijn algemeee vuorwaarden van toepassing, waarin nen
beperking van do aunsprakelijkheid is opgenomen.
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Opmerkingen bij de geactualiseerde versie van de Richtsnoeren
voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft 2018)

Paragraat Pagina Opmerking
1.1 6 Onder het kopje “Tweede objectieve indicator” wordt in de volgende

zin cIiënt’ gebruikt in plaats van (rechts)persoon’:
“Met ingang van 25 juni 2018 moet een instelling een transactie van
of ten behoeve van een client (tech ts)persoon die woonachtig of
gevestigd is of zijn zetel heeft in een dergelijke staat en waarvan de
instelling kennis neemt ten behoeve van zijn dienstverlening, melden
aan de FlU.”

3.5.1 38 De volgende alinea vinden wij niet goed Ieesbaar en niet nodig voor
het begrip van de paragraaf. Wij stellen voor de tekst te
verduidelijken of achterwege te laten.

“Onder beheer vallen alle handelingen binnen de normale
werkzaamheden van de vennootschap. Bijzondere handelingen
(aangaan krediet, aanschaf o.g., aannemen/ontslag personeel,
samenwerking aangaan /afstoten, wijziging overeenkomst e.d.)
noemen we beschikkingshandelingen, maar wat bij de één beschikking
is, kan bi] de anderjuist onder de normale werkzaamheden vallen. Eén
en ander is afhankelijk van de doelomschrijving.”

3.5.2 40 Vaststelling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan
plaatsvinden aan de hand van het Handeisregister van de Kamer van
Koophandel of vergelijkbare buitenlandse instanties, indien daar een
formele vertegenwoordigingsbevoegdheid is geregistreerd. De wet
kent evenwel geen voorschrift omtrent de vastlegging door de
instelling van de gegevens of documentatie waaruit
vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Wij missen een toelichting op
situaties waarin een vertegenwoordiger “gezamenlijk bevoegd” of
“beperkt bevoegd” is, en stellen voor deze situaties uit te werken. Dit
om te voorkomen dat documenten/verklaringen (zoals bijvoorbeeld
een source of funds verkiaring of een UBO verkiaring) niet geldig
blijken te zijn omdat de vertegenwoordiger “onbevoegd” was.

3.6.1 52 De volgende zin Iijkt te impliceren dat er bij age risico factoren geen
cliëntenonderzoek dient plaats te vinden, terwiji er wel een
cliëntenonderzoek plaatsvindt, namelijk een vereenvoudigd
cliëntenonderzoek.

“Indien er indicaties zijn van betrokkenheid bij witwassen of
terrorismefinanciering of het risico daarop bestaat, dient uiteraard
aisnog een cliëntenonderzoek verricht te worden. Enige vorm van
monitoring dient derhalve we! plaats te vinden.”
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3.6.1 52 Wi] steHen voor de zin als volgt aan te passen:
“Indien er indicaties zijn van betrokkenheid bij witwassen of
terrorismefinanciering of het risico daarop bestaat, dient uiteraard
aisnog minimaal een regulier/standaard cliëntenonderzoek verricht te
worden. Enige vorm van monitoring dient derhalve wel plaats te
vinden.”

55 Een verscherpt cliëntenonderzoek dient te worden uitgevoerd in
geval client woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een door
de EC aangewezen staat. Echter, artikel 8 lid 10 lijkt een uitzondering
te bieden waarmee ons inziens rekening gehouden moet worden. Wi]
stellen voor de volgende zin toe te voegen:
“fndien een client een bijkantoor of
meerderheidsdochteronderneming met zetel of vestiging in een staat
als bedoeld in het eerste lid is van een in een lidstaat gevestigde
instelling, en het betreffende bijkantoor of de betreffende
meerderheidsdochteronderneming volledig voldoet aan de voor de
groep geldende gedragslijnen en procedures overeenkomstig artikel
2f, tweede lid, kan in plaats van een verscherpt cliêntenonderzoek,
cliëntenonderzoek worden verricht dat is afgestemd op de risico’s op
witwassen of financieren van terrorisme die met deze client gepaard
gaan.”

3.12 68 Deze paragraaf gaat met name in op optie 1 van artikel 38 lid 2,
namelijk het eerste contactmoment. Optie 2 is het eerste moment
waarop de instelling op basis van de risico-inschatting van een partij
concludeert dat een cliëntenonderzoek moet plaatsvinden. Wij stellen
voor om dit explicieter te maken door de tekst ‘waarop een instelling
aanleiding vindt cliëntenonderzoek te doen’ te vervangen door
‘waarop een instelling, met inachtnemincj van de risicogevoeligheid
van het type client, aanleiding vindt cliëntenonderzoek te doen’.

Ter nadere toelichting wettekst artikel 38 eden 1 en 2 Wwft:
1. Ten aanzien van cliënten waarnaar reeds cliëntenonderzoek

is verricht op grond van deze wet, zoals deze luidde voor
inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti
witwasrichtlijn, verricht een instelling het cliëntenonderzoek,
bedoeld in artikel 3, eerste lid, bii eerste gelecienheid.

2. Onder eerste gelegenheid in de zin van het eerste lid wordt
verstaan het eerste moment dat door de client contact wordt
opgenomen met de instelling of het eerste moment dat de
instelling, met inachtneming van de risicogevoeligheid voor
witwassen of financieren van terrorisme van het type client,
zakelilke relatie, product of transactie, aanleiding vindt om
het clientenonderzoek te doen plaatsvinden.
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4.2 70-71 Wij kunnen ons niet vinden in het tweede deel van de volgende alinea:
“Het moet we! gaan om hande!ingen door de client of door een derde
‘ten behoeve’ van de client verricht. is de client in het geheel niet
betrokken bij de hande!ing en is deze dus ook niet ‘voor’ hem gedaan,
dan valt deze niet onder het transactiebegrip. indien een client
s!achtoffer is van een die fsta!, is geen sprake van een transactie, er is
immers qeen hande!ing van of voor de client. Bij op!ichting ligt dat
anders. indien een client op een va!se factuur een beta!ing doet,
bijvoorbeeid ten gevo!ge van ‘phishing’, dan is we! sprake van een
hande!ing door de client Cook ails dit wellicht onbedoeld).”

Toepassing van bovenstaande leidt ons inziens tot een willekeurig
onderscheid (diefstal niet melden maar als geld is overgemaakt wel
melden) en dus tot een inconsistente toepassing van de meldplicht.
Mede op basis van extern juridisch advies stellen wij voor om bij de
beoordeling of sptake is van een handeling van de client (indien een
rechtspersoon) aansluiting te zoeken bij het leerstuk van de redelijke
toerekening en feitelijk leiding geven uit het straf- en bestuursrecht.
Wi] stellen voor om in dit kader een onderscheid te maken tussen (i)
de situatie waarin de client slachtoffer is van het handelen van één
van haar medewerkers (in dienstbetrekking of uit andere hoofde) en
(ii) de situatie waarin de client slachtoffer is van het handelen van
een derde van buitenaf.

Een transactie uitgevoerd door een werknemer van de client,
waarvan de client slachtoffer is, zal over het algemeen gemeld
moeten worden, tenzij blijkt dat de client de transactie in alle
redelijkheid niet had kunnen voorkomen (bijvoorbeeld: de client heeft
alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om een ‘phishing
attack’ te voorkomen).

Een transactie van een derde (d.w.z. niet zijnde een werknemer (of
een equivalent daarvan), onderaannemer of bestuurder van de
client), waarvan de client slachtoffer is, zal over het algemeen niet
gemeld moeten worden, tenzij blijkt dat de client bekend was met het
risico dat zij liep op een dergelijke transactie, maar desondanks
onvoldoende redelijke voorzorgsmaattegelen nam om een dergelijke
transactie te voorkomen (bijvoorbeeld: de client heeft geen
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen om een diefstal door
inbrekers te voorkomen).

4.3.1 75 Wi] kunnen ons niet vinden in de volgende tekst over de objectieve
landenindicator:
“Transacties van een deelneming van de client met de
(rechts)personen in bedoelde landen die worden waargenomen,
dienen gem eld te worden als deze deelneming in Nederland is
gevestigd. Die deelneming moet dan zeif ook we! client zfln.
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4.3.1 75 Transacties van een vaste inrichting of bijkantoor in een land op de
lijst, zijn te beschouwen a/s transacties van de Nederlandse entiteit en
dus dienen deze alle gemeld te worden. De vraag doet zich ook voor
of overmaking van gelden naar de elgen vaste inrichting onder de
me/din gsplicht va/f. De enkele aanwezigheid van een deelneming in
een van de genoemde landen is geen reden tot melding. Er moet
sprake zijn van een of meet concrete transact/es. Overigens zullen die
er wel vaak zijn met deelnemingen.”

Op basis van het leerstuk van de redelijke toerekening en teitelijk
eiding geven, zijn er situaties denkbaar waarin de deelneming geen

client is, maar waarin de transacties wel toegerekend kunnen warden
aan de client. Het pcoces van vaststellen of sprake is van een
handeling van of ten behoeve van de client, is voor een objectieve
indicator gelijk aan die voor een subjectieve indicator.

4.3.2 77 Wij zijn van mening dat de volgende zin nadere toelichting behoeft.

Bij haar oordee/svorming heeft de instel/ing geen act/eve
onderzoeksp/icht.”

De rechtspraak is hier namelijk niet eenduidig over. In sommige
situaties wordt van de accountant wel verwacht dat hij nader
onderzoek doet. Wij verwijzen in dit kader naar de volgende
vonnissen:
‘ ECLI:NL:RBDHA:2015:12281

ECLI:NL:RBDHA:2016:13678
ECLI:NLGHAMS:2015:633
ECLI:NL:CBB:2017:18

4.4.1 80 In de handreiking staat dat indien de client slachtofter is van een
misdrijf, waat witwassen het gevolg van is, melding plaats zal moeten
vinden. Wij zijn van mening dat in deze situatie alleen gemeld moet
warden als het gaat am een handeling van of ten behoeve van de
client. Wij verwijzen naar de eerder genoemde leerstukken hierover.

4.4.2 80 De paragraaf “Omdat de Wwft...” Iijkt te veronderstellen dat
transacties van buitenlandse deelnemingen of van een buitenlandse
client in beginsel niet gemeld hoeven te warden. Wij zijn het daarmee
niet eens en menen dat de interpretatie ruimer moet zijn op grand
van de leer van de redelijke toerekening.

4.10 89-90 De opsomming moet genummerd zijn met a., b., etc. Er wordt immers
in het tweede gedachtestreepjes verwezen naar “onderdeel a”.

n.v.t. n.v.t. Er wordt wel ingegaan op het verband tussen fraude (COS 240) en
ongebruikelijke transacties, maar niet op het verband tussen non
compliance (COS 250) en ongebruikelijke transacties. Dat verband
kan er wel zijn. Overtreding van wet- en regelgeving kan namelijk oak
(via de WED of in de betretfende wet zeif) strafbaar zijn gesteld en
een misdrijf opleveren, waar weer een voorwerp uit atkomstig kan
zijn.


