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Betreft: Reactie op consultatiedocument inzake de richtsnoeren Wwft  
 
Geacht bestuur, 

Wij stellen het op prijs te kunnen reageren op uw consultatiedocument over de richtsnoeren Wwft 
(hierna: ‘het consultatiedocument’). In grote lijnen zijn we het eens met het consultatiedocument. 
Hieronder hebben we een aantal suggesties opgenomen en een aantal onderwerpen die wellicht enige 
verduidelijking behoeven. Het betreft met name het hoofdstuk 4 (Meldingsplicht).  

 Algemeen - het is belangrijk om vast te stellen dat we geen opsporingsinstantie zijn. De Wwft 
brengt ook geen opsporingsplicht met zich mee en de accountant hoeft dus niet op zoek te gaan 
naar specifieke transacties. Dit staat ook ongeveer zo vermeld op pagina 74, maar het verdient 
aanbeveling dit prominenter in het document naar voren te laten komen. 

 Pag. 70 - de definitie van een transactie (artikel 1, lid 1 Wwft) is nogal abstract; mogelijk kan dit 
verduidelijkt worden. 

 Pag. 71 - ten aanzien van de NL nexus (band met Nederland) verdient het aanbeveling dit nader uit 
te werken. Wellicht helpen voorbeelden, zoals de situatie van geen buitenlandse entiteit, maar een 
verkoopkantoor; dit staat op pag. 74/75 genoemd. 

 Pag. 72 - de volgende passage is voor ons onduidelijk; welke situatie wordt hier bedoeld?  
“Een bijzondere vermelding betreft de regel onderaan de indicatorenlijst: “Verder ligt het in de 
rede dat transacties die in verband met witwassen aan de politie of Openbaar Ministerie worden 
gemeld, ook aan het Meldpunt moeten worden gemeld; er is immers een vermoeden van 
witwassen.” Oorspronkelijk gold de melding van een transactie aan de politie of OM als een 
objectieve indicator, maar omdat in een dergelijk geval de subjectieve indicator (zie paragraaf 
4.3.2) per definitie ook al van toepassing is, is de melding bij politie of OM als objectieve indicator 
geschrapt.” 

 Pag. 73 - opsporingsplicht. Gelet op onze eerste ervaringen met de objectieve indicator, stellen wij 

voor om de volgende tekst op te nemen: “Verder is van belang dat ook hier geldt dat de Wwft geen 
opsporingsplicht inhoudt. De controlerend accountant hoeft derhalve niet op zoek te gaan naar dit 
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soort transacties. Of accountantsregels dat wel vergen, is de vraag. Het komt bijvoorbeeld vaak 
voor dat de gehele administratie gedownload wordt door de accountant. Indien dan op eenvoudige 
wijze de transacties met betreffende landen verzameld kunnen worden, dan ligt het voor de hand 
om die te melden. Uitgangspunt is wel dat de informatie concreet moet zijn: indien de waarneming 
alleen gebaseerd is op een mededeling van de cliënt, biedt dit onvoldoende basis om te melden. 
Vanuit de Wwft is het niet logisch de informatie op te vragen bij de cliënt. Een objectieve indicator 
wil niet zeggen dat er een verdachte transactie is, de transactie hoeft ook niet ongebruikelijk te 
zijn. Er kunnen heel goede verklaringen zijn voor transacties met bedoelde landen, bijvoorbeeld 
voor transacties door reisbureaus of NGO’s.” 

 Pag. 74 - het verdient aanbeveling om duidelijker aan te geven waar de genoemde 16 landen 
vandaan komen en hoe deze zich verhouden tot andere lijstjes die gehanteerd worden. 

 Pag. 75 - “De vraag doet zich ook voor of overmaking van gelden naar de eigen vaste inrichting 
onder de meldingsplicht valt.” Het zou goed zijn indien ook concreet het antwoord op deze vraag 
wordt gegeven. 

 Pag. 75 - “De melding op basis van de objectieve indicator sluit niet uit dat daarnaast ook een 
melding op basis van de subjectieve indicator plaatsvindt voor die transacties die ongebruikelijk 
voorkomen wegens bijzondere omstandigheden.” Dit behoeft wellicht enige verduidelijking.  

 Pag. 76 - “Daarbij zal alle bij de instelling bekende informatie (zo nodig na nader intern 
onderzoek) in aanmerking moeten worden genomen.” Het lijkt hier te gaan om intern onderzoek, 
dus onderzoek binnen de instelling en niet bij de cliënt - wellicht verdient dit verduidelijking. 

 Pag. 77 - voor het eerst wordt gemeld dat je niet aan je cliënt kan vertellen dat je gaat melden; het 
lijkt beter om dit eerder in het stuk nadrukkelijker naar voren te laten komen. 

 Pag. 77, onderaan - de vraag komt op waarom een afzonderlijk dossier zou moeten worden 
aangelegd; is vastlegging in het reguliere cliëntdossier hier niet voldoende? 

 Pag. 78 - “Los van de Wwft zijn accountants zonder meer gehouden de overwegingen die hebben 
geleid tot het al dan niet melden vast te leggen ingevolge andere op accountants van toepassing 
zijnde regelgeving.” Dit komt wel vaag over en is niet te begrijpen zonder de voetnoot; vraag komt 
ook hier op waar deze vastlegging dient plaats te vinden. 

 Pag. 81 bovenaan - de passage over samenloop fraude en witwassen verdient nadere uitwerking; 
voor de accountant is alleen fraude zoals gedefinieerd in Standaard 240 van belang 
(verslaggevingsfraude/onttrekkingsfraude). 

 Pag. 82 en volgende, 4.4.3 en 4.4.4 - is wel heel technisch; de vraag is of de brede praktijk deze 
uitweiding nodig heeft. 

 Pag. 86 - “Hoewel de doelstelling van deze wetgeving duidelijk is, is het echter onduidelijk hoe 
beroepsbeoefenaren geacht worden situaties waarin mogelijk sprake is van terrorisme financiering 
te signaleren. Praktisch gesproken zullen instellingen verhoogde aandacht moeten geven aan 
geconstateerde of voorgenomen geldstromen naar personen en/of organisaties in landen waarvan 
publiekelijk bekend is dat terrorisme plaatsvindt.” De gevraagde verhoogde aandacht zou kunnen 
worden uitgelegd als opsporen. Dit lijkt verder te gaan dan wettelijk vereist. 
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 Pag. 92, 4.14 - het verdient aanbeveling hier ook guidance op te nemen hoe om te gaan met het 
informeren van de opvolgend accountant. 

 Tot slot - zou er niet een samenvatting kunnen worden gemaakt (stroomschema o.i.d.) aan het 
einde van hoofdstuk 4?  

 
Uiteraard zijn we bereid een ander desgewenst nader (mondeling) toe te lichten. 
 
 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

E.A. Kienhuis RA 
Partner | National Office 


