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5Deze Leidraad is geen juridisch bindend document 

of beleidsregel van DNB als bedoeld in artikel 1:3 

vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en 

heeft of beoogt geen rechts gevolg. Deze Leidraad 

komt niet in de plaats van wet- en regelgeving en 

beleidsregels of toezichthouderregelingen op dit 

gebied. De voorbeelden in deze Leidraad zijn niet 

uitputtend en zullen niet altijd als voldoende zijn 

aan te merken voor de naleving van de wettelijke 

vereisten. Met de Leidraad beoogt DNB een 

handreiking te doen voor de uitleg en toepassing 

van de wettelijke verplichtingen.

Deze Leidraad geldt voor de onder toezicht van 

DNB staande instellingen en is een aanvulling 

op de “Algemene Leidraad Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme 

(Wwft) en Sanctiewet (Sw)” van het ministerie 

van Financiën.5 Beide leidraden verduidelijken de 

verschillende verplichtingen uit de Wwft en Sw en 

bieden handvatten voor de implementatie van deze 

verplichtingen. De algemene leidraad en Leidraad 

van DNB dienen in samenhang gelezen te worden. 

Naast de algemene leidraad bieden de andere 

Wwft-toezichthouders6 leidraden voor de onder 

hun toezicht staande instellingen. 

5 Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2011/02/21/algemene-leidraad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en- 
financieren-van-terrorisme-wwft-en-sanctiewet-sw;

6 Wwft-toezichthouders: DNB, AFM, Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft, Bureau Financieel Toezicht, Kansspelautoriteiten en de dekens van de 
Nederlandse Orde van Advocaten.

7 De Wolfsberg Group is een groep van elf internationale banken, die standaarden ontwikkelt voor de financiële sector op het gebied van ‘Ken uw 
Cliënt/ KYC' en de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (https://www.wolfsberg-principles.com/).

8 Wettekst van augustus 2019. De wijzigingen tot aan die maand zijn betrokken in deze Leidraad.

In deze Leidraad wordt verwezen naar internationale 

(niet bindende) guidance documenten van de FATF, 

European Banking Authority (EBA), Basel Committee 

on Banking Supervision (BCBS) en International 

Association of Insurance Supervisors (IAIS) Hoewel 

de guidance van deze organisaties veelal op bepaalde 

sectoren is gericht, is veel van de informatie in 

deze guidance documenten ook nuttig voor 

andere sectoren. Daarnaast kunnen voor sommige 

instellingen de documenten van de Wolfsberg Group 

bruikbaar zijn.7

Relevante wet- en regelgeving

Dit document is een leidraad voor de volgende wet- 

en regelgeving:

 ▪ Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme (Wwft)8

 ▪ Sanctiewet 1977 en Regeling toezicht Sanctiewet 

1977 (Sw)

 ▪ (EU) Verordening 2015/847 betreffende bij 

geldovermakingen te voegen informatie (WTR2)
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9Omdat de integriteitrisico’s dynamisch zijn en 

de beheersing van instellingen daaraan wordt 

aangepast is het noodzakelijk dat instellingen 

de inhoud van hun opleidingen met voldoende 

regelmaat evalueren en herzien. Om op de hoogte 

te blijven van de nieuwe ontwikkelingen en de 

bewustwording blijvend te bevorderen, is een 

opleiding in de regel niet eenmalig, maar wordt 

deze regelmatig aangeboden. De frequentie van 

het aanbod is afhankelijk van het doel, de doelgroep 

en de inhoud. De opleidingsvormen die instellingen 

aanbieden sluit hier dan ook bij aan. Instellingen 

kunnen onder andere denken aan, gecertificeerde 

opleidingen, (in-house) trainingen, e-learning 

modules en awareness-sessies.

Om opleidingen zo effectief mogelijk in te richten 

is het van belang om het aanbod toe te spitsen op 

de verschillende functies binnen de instelling. Zo 

zal de inhoud, diepgang en frequentie afhankelijk 

zijn van de functie die de medewerker bekleedt. 

Het ligt in de rede dat de compliancefunctie 

aanvullende opleidingen volgt om op de hoogte te 

blijven van ontwikkelingen inzake de internationale 

wet- en regelgeving en witwas- en terrorisme-

financieringsrisico’s. De dagelijks beleidsbepalers 

– die belast zijn met de verantwoordelijkheid voor 

de naleving van de Wwft en Sw – krijgen voldoende 

opleidingen om hun (eind)verantwoordelijkheid te 

kunnen dragen.

Een adequate vastlegging van het aanbod, de 

gevolgde trainingen, de frequentie en van wie 

opleidingen volgen stelt instellingen in staat om het 

kennisniveau binnen de organisatie doorlopend vast 

te stellen, te monitoren en daarop in te spelen. 

2.3 Integere bedrijfscultuur 

Een integere bedrijfscultuur en integer gedrag 

zijn essentieel voor de effectiviteit van de 

integriteitbeheersmaatregelen. Integer gedrag 

is een professionele, individuele verantwoor-

delijkheid waarbij iemand zich bewust is van en 

zorgvuldig rekening houdt met rechten, belangen 

en wensen van andere belanghebbenden, een open 

en transparante houding heeft, en bereid is om 

verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording 

af te leggen over genomen beslissingen en acties. 

Een integere cultuur doelt vervolgens op een sfeer 

en klimaat waarin een onderneming zich ook in 

ruimere zin gedraagt of handelt op een manier 

die uitlegbaar en te verantwoorden is: niet slechts 

naar de letter, maar ook naar de geest van de wet 

handelen.

2.4 Interne klokkenluidersregeling en 
meldpunt misstanden

Op grond van artikel 20a Wwft beschikken 

instellingen over procedures, die passend zijn 

bij de aard en omvang van de instellingen, die 

werknemers in staat stellen om de door de instelling 

begane Wwft overtredingen intern te melden. In 

de memorie van toelichting staat dat de melder 

van de Wwft overtredingen dit op onafhankelijke 

en geanonimiseerde wijze moet kunnen melden. 

Artikel 20a Wwft sluit aan bij de bepalingen in de 

Wet Huis voor klokkenluiders op basis waarvan 

werkgevers werknemers in staat stellen een interne 

klokkenluidersmelding te doen.
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11kunnen horen, is strafbaar gesteld in de Wet op de 

economische delicten. Het accent ligt hierbij op het 

strafbaar stellen van de overtreding van bepalingen 

die in Europese verordeningen zijn neergelegd. 

De Regeling toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) van 

AFM en DNB biedt financiële instellingen een 

kader om maatregelen te treffen. Er zijn twee 

soorten financiële sancties te onderscheiden: een 

gebod tot het bevriezen van tegoeden en een 

verbod of restricties op het verlenen van financiële 

diensten. Deze sancties zien op voorkomen van 

ongewenste handel (embargo’s) en het voorkomen 

en bestrijden van terrorisme. Met hun maatregelen 

waarborgen instellingen dat zij in staat zijn 

relaties te identificeren die overeenkomen met 

(rechts)personen en entiteiten als bedoeld in 

de sanctieregelgeving. Vervolgens voorkomen 

instellingen dat zij financiële middelen of diensten 

ter beschikking stellen aan die relatie, en dat zij 

de financiële middelen van die relatie kunnen 

bevriezen. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op 

de sanctieregelgeving.

2.7 Buitenlandse bijkantoren en 
dochters van Nederlandse instellingen

Op basis van artikel 2 Wwft zorgt een instelling 

met een bijkantoor of een meerderheids-

dochteronderneming (dochterondernemingen) 

buiten de Europese Unie of de Europese 

Economische Ruimte (een staat waar de wettelijke 

voorschriften ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme minder verstrekkend 

zijn dan die van de Wwft) ervoor dat haar 

bijkantoor of dochteronderneming de Wwft naleeft. 

Internationaal opererende instellingen met een zetel 

in Nederland definiëren groepsbeleid en procedures 

voor de naleving van de Wwft die gelden voor de 

gehele groep. Daarnaast zorgen deze instellingen 

ervoor dat het groepsbeleid en de procedures 

effectief worden toegepast. Dit betekent dat de 

integriteitbeheersmaatregelen in ieder geval worden 

toegepast ten aanzien van de gehele bedrijfsvoering, 

alle functionele activiteiten, cliënten en producten 

wereldwijd. Het kan voorkomen dat een instelling 

opereert in jurisdicties (niet EU-lidstaten) waar de 

lokale wet- en regelgeving minder verstrekkende 

voorschriften stellen dan het vastgestelde 

groepsbeleid. Instellingen passen in die gevallen de 

meer verstrekkende eisen van de groep binnen die 

bijkantoren en dochterondernemingen toe. Indien 

de lokale wet- en regelgeving meer verstrekkende 

eisen stelt aan integriteitbeheersmaatregelen 

dan het groepsbeleid, houdt de instelling zich 

aan de nationale wetgeving en past daarmee 

het groepsbeleid lokaal aan. Tot slot kan het 

voorkomen dat lokale wetgeving in een niet EU-

lidstaat de naleving van de Wwft belemmert. Indien 

instellingen dit constateren melden instellingen 

dit aan DNB en nemen zij maatregelen om de 

potentiele risico’s doeltreffend te beheersen.
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3 Risicogebaseerd denken:  
de systematische 
integriteitrisicoanalyse

3.1 Inrichting integriteitbeleid

Het regelgevend kader voor een adequaat 

integriteitbeleid en meer specifiek, het beheersen van 

het risico op witwassen en terrorismefinanciering, 

is risicogebaseerd. Dit betekent dat instellingen 

de maatregelen toepassen die de wet voorschrijft, 

terwijl de intensiteit waarmee zij dat doen is 

afgestemd op de risico’s die bepaalde cliënten 

(waaronder de uiteindelijk belanghebbende (UBO) 

van de cliënt), producten, transacties, diensten, 

leveringskanalen (de wijze waarop doorgaans 

het contact met de cliënt plaatsvindt) en land- of 

geografie met zich meebrengen. Ten aanzien van 

deze risico’s zijn er factoren die duiden op een hoger 

witwas- of terrorismefinancieringsrisico, dit worden 

de risicofactoren genoemd (hoofdstuk 3.3 gaat hier 

verder op in).

Het raamwerk van de Wft (dat een integere 

bedrijfsvoering vereist) en de Wwft gaat er van 

uit dat instellingen op basis van het onderscheid 

in aard en omvang van het risico cliënten 

indelen in risicocategorieën. Dit stelt de eigen 

verantwoordelijkheid van instellingen voorop: zij 

maken zelf een inschatting van de relevante risico’s 

en stellen daar vervolgens voldoende mitigerende 

maatregelen tegenover. De risicocategorieën variëren 

van laag- tot hoog-risico, en de indeling geschiedt op 

basis van objectieve en kenbare factoren. Hoe hoger 

de risico’s, des te meer inspanningen de instelling 

verricht om die risico’s te mitigeren (zie 3.4 ‘Indeling 

van cliënten in risicocategorieën’). 

11 Denk hierbij bijvoorbeeld aan partijen met een controlerende taak zoals de auditfunctie.
12 Zie ook de Good Practice ‘Integrity Risk Appetite’. Te raadplegen op: http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-236706.pdf.

Van belang is dat de instelling haar afwegingen 

op systematische en consequente wijze maakt en 

vastlegt, zodanig dat deze voor een toezichthouder 

of andere derde11 te volgen en te beoordelen 

zijn. Dit geldt zowel voor het formuleren van 

beleid als voor het besluiten tot het maken van 

uitzonderingen op dat beleid. In de uitvoering 

van haar toezichthoudende taak toetst DNB de 

risicogebaseerde aanpak van instellingen.

3.2 Opzet systematische 
integriteitrisicoanalyse (SIRA)

Het voorkomen van betrokkenheid bij integri-

teitsschendingen waaronder witwassen en 

terrorismefinanciering begint voor instellingen bij 

het identificeren van de inherente integriteit risico’s 

die zij lopen door, onder meer, hun dienstverlening 

aan klanten. Met inherente risico’s worden de 

kwetsbaarheden bedoeld van instellingen om 

gebruikt te worden voor bijvoorbeeld witwassen en 

financieren van terrorisme door de dienstverlening 

die zij bieden. Om hun kwetsbaarheden te kunnen 

onderkennen, te accepteren (binnen de ‘risk 

appetite’) of juist te vermijden12 dienen instellingen 

een systematische analyse van de integriteitrisico’s 

(SIRA) op te stellen en deze periodiek te herzien. 

Het opstellen van een SIRA is een verplichting die 

al eerdere voortvloeide uit de Wft maar nu ook 

als verplichting is opgenomen in de Wwft. De 

risicoanalyse uit de Wwft richt zich op witwassen en 

terrorismefinanciering, de risicoanalyse uit de Wft 
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25De instelling beschikt op het moment van het 

aangaan van de relatie dan ook over voldoende 

documenten en gegevens om de cliënt te kunnen 

accepteren en bovengenoemde resultaten te 

realiseren. Het gaat dan tenminste om de informatie 

en gegevens opgesomd in artikel 33, tweede lid.21

Succesvol cliëntenonderzoek heeft als resultaat dat 

instellingen weten met wie zij zaken doen en dat 

alle relevante risico’s in beeld zijn. Instellingen die 

niet met zekerheid de identiteit van hun cliënten 

vaststellen, lopen daardoor een onacceptabel hoog 

risico om gebruikt te worden voor witwassen of het 

financieren van terrorisme.

4.2 Identificatie en verificatie

4.2.1 Algemeen

Het begrip ‘cliënt’ is ruim gedefinieerd in de Wwft. 

Het betreft de “natuurlijke persoon of rechtspersoon 

met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan 

of die een transactie laat uitvoeren”. Een cliënt 

is een ieder met wie een zakelijke, professionele, 

of commerciële relatie wordt aangegaan die 

verband houdt met de professionele activiteiten 

van de instelling. Tot de professionele activiteiten 

21 a.  van natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in artikel 1, eerste lid: 1°. de geslachtsnaam, de voornamen, de geboorte-
datum, 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 plaatsge-
vonden; 2°. de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan de identiteit is geverifieerd;

 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;

 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 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.

 d.  van trusts of andere juridische constructies: 1°. het doel en de aard van de trust of andere juridische constructie; 2°. het recht waardoor de trust of 
andere juridische constructie wordt beheerst.

behoren de hoofdactiviteiten van een instelling die 

bijvoorbeeld onder de vergunning vallen. Echter, als 

een instelling andere activiteiten verricht die een 

financiële component hebben waarbij er een risico 

op witwassen of terrorismefinanciering is, dan dient 

de instelling ook voor deze activiteiten de Wwft toe 

te passen.

Deze ruime definitie betekent dat ook relaties met 

professionele tegenpartijen in het kader van de 

kernactiviteiten van de instelling onder de Wwft 

vallen, zoals relaties tussen financiële instellingen 

(zoals correspondentrelaties) en dienstverleners.

Bij het identificeren verstrekt de cliënt gegevens 

over zijn identiteit. Dit is vormvrij, dit kan 

bijvoorbeeld door het invullen van een (web)

formulier. Bij het verifiëren van de identiteit 

gaat het om het vaststellen dat de opgegeven 

identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. 

Aan de hand van documenten, gegevens of 

inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke 

bron controleert de instelling de juistheid van de 

door de cliënt opgegeven identiteit. In artikel 4 

van de Uitvoeringsregeling Wwft wordt een aantal 

documenten genoemd die hiervoor gebruikt  

kunnen worden. Bij rechtspersonen dienen, naast 
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27(criminele) derden. Als het duidelijk is dat een cliënt 

ten behoeve van een andere persoon handelt, dan 

kwalificeert deze andere persoon als cliënt (de 

“natuurlijke of rechtspersoon […] die een transactie 

laat uitvoeren”) en gelden de verplichtingen ten 

aanzien van het cliëntenonderzoek uit de Wwft ook 

ten aanzien van deze persoon. In andere gevallen 

kan een risico gebaseerde benadering worden 

gekozen: de instelling treft redelijke maatregelen 

waarmee kan worden vastgesteld of iemand voor 

zichzelf optreedt of voor een ander (zie artikel 3, 

tweede lid, onderdeel f, Wwft). Een instelling kan 

hiertoe bijvoorbeeld indicatoren opstellen die 

worden toegepast in het cliëntenonderzoek. Te 

denken valt aan gevallen dat de persoon bepaalde 

vragen niet kan beantwoorden zoals over de 

herkomst van het geld of wanneer er onduidelijke, 

vage redenen voor de transactie worden gegeven. 

Indien de instelling vermoedt dat de cliënt een 

stroman is, is dit vanzelfsprekend een verhoogd of 

onacceptabel risico.

Wanneer een natuurlijke persoon beweert als  

vertegenwoordiger van een cliënt op te treden,  

stellen instellingen ook vast of deze persoon 

vertegenwoordigingsbevoegd is. Bij een rechts-

persoon zijn de vertegenwoordigers vaak de 

bestuurders. Wanneer een natuurlijke persoon  

stelt dat hij indirect een rechtspersoon vertegen-

woordigt (waarbij geldt dat de rechtspersoon 

de cliënt is), wordt ook de keten van vertegen-

woordigingsbevoegdheid vastgesteld. Dit kan 

bijvoorbeeld door uittreksels uit het handelsregister. 

Als deze bevoegdheid is vastgesteld, dan is de cliënt 

het onderwerp van het cliëntenonderzoek zoals 

voorgeschreven in artikel 3 Wwft. De natuurlijke 

persoon die optreedt als vertegenwoordiger dient 

ook te worden geïdentificeerd en zijn identiteit 

geverifieerd (zie artikel 3, tweede lid, aanhef en 

onder e, Wwft). 

4.2.3 Personenvennootschap

Voor personenvennootschappen wordt een 

met de rechtspersonen vergelijkbaar cliënten-

onderzoek verricht. De personenvennootschap 

is te omschrijven als een gemeenschap van 

personen die door een overeenkomst tot stand is 

gebracht. Een personenvennootschap bezit geen 

rechtspersoonlijkheid en is daarom niet degene 

met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan 

of die een transactie laat uitvoeren. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om een maatschap, een vennootschap 

onder firma, een commanditaire vennootschap, 

of soortgelijke gemeenschappen van personen 

zonder rechtspersoonlijkheid en vergelijkbare 

entiteiten naar buitenlands recht. Bijvoorbeeld bij 

de vennootschap onder firma zijn de natuurlijke 

personen of rechtspersonen die samen de 

vennootschap vormen aan te merken als cliënten. 

De instelling identificeert de vennoten en neemt 

op risico gebaseerde en adequate maatregelen 

om, voor zover toepasselijk, hun hoedanigheid van 

vennoot te verifiëren. Een instelling stelt daarbij 

vast welke natuurlijke personen in belangrijke mate 

invloed kunnen uitoefenen of belangen hebben, dan 

wel een grote mate van invloed op meer ingrijpende 

besluiten van de personenvennootschap hebben en 

het beleid van de personenvennootschap wezenlijk 

naar hun hand kunnen zetten. Bij het vaststellen 

van de zeggenschapsstructuur vallen personen 

die bevoegd zijn inzake beheer eveneens onder 
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31introductie moet beschikken over de gegevens 

die zijn gebruikt bij het cliëntenonderzoek door 

de introducerende instelling.29 Daarnaast moet de 

instelling kunnen beschikken over de onderliggende 

documentatie die heeft geleid tot de acceptatie van 

de cliënt. De accepterende instelling is bovendien 

zelf verantwoordelijk voor het opstellen van 

het risicoprofiel en heeft daarvoor dan ook de 

juiste gegevens nodig. Indien de introducerende 

instelling de gegevens niet kan verstrekken, 

verricht de accepterende instelling alsnog het 

cliëntenonderzoek dat op grond van de Wwft of 

de interne regels noodzakelijk is.

Als door de introducerende instelling op een cliënt 

het vereenvoudigde cliëntenonderzoek is toegepast 

omdat deze cliënt een laagrisico product afnam, 

kan de accepterende instelling de introducerende 

instelling vragen om nadere identificatie- en 

verificatiegegevens overeen komstig met het 

risico dat de cliënt op dat moment met zich 

meebrengt. Een instelling mag op grond van de 

interne procedures altijd meer doen dan de Wwft 

vereist en kan dus ook besluiten zelf alsnog een 

cliëntenonderzoek te verrichten. Ten overvloede: 

het vereenvoudigd cliëntenonderzoek is niet 

mogelijk in geval van vermoeden van witwassen 

en terrorismefinanciering. Als de instelling waar 

een cliënt geïntroduceerd wordt een dergelijk 

vermoeden heeft, dan heeft de instelling een extra 

reden de gegevens op te vragen.

29 Artikel 33, lid 1, Wwft

Een instelling die zich baseert op de identificatie 

en verificatie van de identiteit door een 

andere instelling of partij die onder de Wwft 

valt, gaat hier zorgvuldig mee om. Aangezien 

de verantwoordelijkheid voor een correct 

cliëntendossier bij de accepterende instelling zelf 

ligt, is het belangrijk dat deze instelling zich er 

van vergewist dat de betreffende elementen van 

het cliëntenonderzoek hebben plaatsgevonden 

conform de Wwft (of vergelijkbare wetgeving 

in internationale situaties) en dat de andere 

instelling adequate procedures en maatregelen 

met betrekking tot de Wwft heeft. Dat houdt in 

dat de procedures van de introducerende partij in 

opzet en werking adequaat zijn. Een accepterende 

instelling kan een adequate werking van deze 

procedures en maatregelen niet veronderstellen. 

Als een instelling cliënten accepteert van dezelfde 

andere instelling, ligt het voor de hand dat zij, 

op risico gebaseerde wijze, de Wwft-procedures 

van deze instelling opvraagt en beoordeelt. Bij 

samenwerkingsverbanden worden altijd de Wwft 

procedures opgevraagd ter beoordeling. 

Dit laatste is met name relevant voor levens-

verzekeraars die vertrouwen op het cliënten-

onderzoek door financiële dienstverleners die 

bemiddelen in levensverzekeringen. De verzekeraar 

is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering 

van de Wwft en het Wwft beleid. Concreet 

betekent dit dat een verzekeraar ten aanzien 

van identificatie en verificatie van cliënten beleid 

formuleert. Hierin legt zij vast op welke manier 

wordt omgegaan met het vertrouwen op de 
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35tweede lid van de Wet op de Inlichtingen- en Veilig-

heidsdiensten bancaire diensten worden verleend.

De Regeling staat een bank of een bijkantoor 

van een bank toe restrictief gebruik te maken 

van afgeschermde rekeningen. In deze regeling is 

beschreven op welke wijze banken en bijkantoren 

van banken een centraal register bijhouden waarbij 

de gegevens omtrent de identiteit van een cliënt 

bij transactieverwerkingen niet zichtbaar of 

anderszins afgeschermd zijn, terwijl deze wel elders 

bij de instelling bekend zijn. In het centrale register 

worden de gegevens opgenomen die op grond van 

artikel 33 Wwft worden vastgelegd. Het centrale 

register is zodanig ingericht dat op naam en 

nummer- of codesleutel kan worden geraadpleegd. 

Daarnaast wordt een beheerder van het centrale 

register aangewezen en heeft de compliance functie 

toegang tot het register.

De Regeling ziet dus alleen op het afschermen 

van de identiteit bij de transactieverwerking. De 

eisen van de Wwft omtrent het cliëntenonderzoek 

zijn onverminderd van toepassing, alsmede 

de Verordening van het Europees Parlement 

en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij 

geldovermakingen te voegen informatie.34

In dit kader is het ook relevant te verwijzen naar 

rekeningen met een andere tenaamstelling dan 

de naam van de cliënt of rekeninghouder, zoals 

bijvoorbeeld zogenaamde ‘inzake-rekeningen’. 

34 Zie hoofdstuk 6 van de Leidraad over een toelichting op deze verordening.
35 Zie de definitie van uiteindelijk belanghebbende in artikel 1, lid 1 Wwft. Voorts is van belang het bepaalde in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 

2018, waaruit blijkt welke categorieën van natuurlijke personen in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbenden. 
36 Artikel 3, lid 2, onderdeel b, Wwft.

Hoewel hier in sommige gevallen een legitieme 

verklaring voor kan zijn, zoals bij verzekeraars 

met verschillende labels of merken, zou een 

instelling hier extra alert op moeten zijn wanneer 

een cliënt een ‘inzake-rekening’ vraagt voor 

een tenaamstelling die niet verklaarbaar is. Bij 

de periodieke review kan het dan voorkomen 

dat een dergelijke rekening vanwege de 

andere tenaamstelling niet opvalt. Ook voor 

andere instellingen kan een dergelijke andere 

tenaamstelling misleidend zijn bij bijvoorbeeld de 

naam-nummer controle of bij het beoordelen van 

alerts uit de transactiemonitoring.

4.5 Uiteindelijke belanghebbende 
(UBO)

Het cliëntenonderzoek omvat onder meer dat 

de instelling de identiteit van de Uiteindelijke 

belanghebbende (UBO) vast stelt (identificeren en 

verifiëren). De instelling identificeert daartoe bij 

elke cliënt de UBO. De UBO is altijd een natuurlijke 

persoon. Deze norm is niet alleen relevant 

wanneer de cliënt een juridische entiteit is, zoals 

een rechtspersoon of stichting, of een juridische 

constructie zoals een trust maar is ook relevant als 

de cliënt een natuurlijke persoon is over wie een 

andere natuurlijke persoon feitelijke zeggenschap 

heeft of voor wiens rekening een transactie of 

activiteit wordt verricht.35 Het cliëntenonderzoek 

naar de UBO is een wettelijke eis.36 De achtergrond 
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39legt verklaringen en objectieve en onafhankelijke 

documenten over de bron van de middelen 

als bewijsstukken in het cliëntendossier vast. 

De instelling stelt waar nodig nadere vragen. 

Dat gelden afkomstig zijn van een gereguleerde 

instelling betekent niet dat de instelling geen 

zelfstandig onderzoek hoeft uit te voeren. De 

instelling identificeert indicatoren op basis waarvan 

de diepgang van het onderzoek wordt bepaald om 

de plausibiliteit van de legale bron van de middelen 

vast te stellen. Enkele combinaties van indicatoren 

zijn het betreffende bedrag, de opgegeven reden 

van de herkomst van de middelen, leeftijd en 

beroep of bedrijfsactiviteiten van de klant, land 

van herkomst of bestemming van de middelen en 

geleverde product of dienst. Bij levensverzekeringen 

gaat het dan bijvoorbeeld om de hoogte van de 

eerste inleg of eventuele bijstortingen. Zeker 

bij hoog-risico ligt het in de rede door middel 

van onafhankelijke, betrouwbare bronnen de 

plausibiliteit van de bron van de middelen vast te 

stellen en vast te leggen in het cliëntendossier. 

Dit geldt ook voor private banking klanten.

Om de bron van de middelen die bij de zakelijke 

relatie gebruikt wordt te kennen, kan het  

met name bij hoogrisico cliënten ook nodig zijn om 

inzicht te hebben in de vermogenspositie van de 

cliënt. Bij cliënten die hun vermogen spreiden, is het 

voor de instelling ook nodig om kennis te hebben 

van het verdere vermogen teneinde een correct 

risicoprofiel te kunnen opstellen. De instelling 

draagt zorg voor vastlegging van het uitgevoerde 

onderzoek naar de bron van de middelen. 

4.8 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek, 
laag-risico factoren en  uitzonderingen 
op het cliëntenonderzoek

Voor bepaalde cliënten en transacties kan op 

basis van artikel 6 Wwft worden volstaan met een 

vereenvoudigd cliëntenonderzoek. De conclusie dat 

vereenvoudigd cliëntenonderzoek gepast is zal altijd 

op basis van een risicobeoordeling zijn. Er vindt in 

alle gevallen een risico beoordeling plaats, vervolgens 

wordt de intensiteit van het cliëntenonderzoek 

afgestemd op het ingeschatte risico. De instelling 

kan op voorhand een inschatting maken in welke 

gevallen vereenvoudigd cliëntenonderzoek wordt 

toegepast. Dit wordt gedaan middels een vooraf 

uitgevoerde risicoanalyse, met inachtneming van 

de risicofactoren, op basis waarvan de laagrisico 

cliënten worden geïdentificeerd.

De instelling neemt in de risicobeoordeling in ieder 

geval de niet-limitatieve lijst van risicofactoren 

mee die genoemd is in bijlage II van de vierde 

anti-witwasrichtlijn. Deze factoren geven een 

indicatie wanner er sprake is van een ‘potentieel 

lager risico’. Beursgenoteerde vennootschappen en 

overheidsinstellingen zijn als laagrisico voorbeelden 

genoemd. Dit geldt evenzeer voor beursgenoteerde 

vennootschappen en overheidsinstellingen 

uit andere EU-lidstaten en derde landen die 

doeltreffende wetgeving en toezicht hebben op de 

bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. 

Naast cliëntgebonden risicofactoren zijn er 

risicofactoren die een indicatie geven van een 

potentieel lager risico bij producten, diensten, 

transacties en leveringskanalen. Ook hier biedt 

bijlage II van de vierde anti-witwasrichtlijn een 
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43terrorisme.45 In de overige leden van artikel 8 staan 

nog andere gevallen waarin in ieder geval verscherpt 

cliëntenonderzoek plaatsvindt zoals bij de Politiek 

Prominente Persoon. 

Of er sprake is van een hoog-risico situatie 

(waarbij verscherpt cliëntenonderzoek wordt 

toegepast) bepaalt een instelling zelf aan de hand 

van een risicobeoordeling. Instellingen houden 

in hun risicobeoordeling rekening met de lijst 

(niet-limitatieve) risicofactoren zoals genoemd in 

bijlage III van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze 

factoren zijn handvatten voor instellingen om in te 

kunnen schatten of er sprake is van een hoog-risico 

situatie. De genoemde voorbeelden zijn echter niet 

uitputtend, er kunnen ook andere factoren zijn 

die een indicatie zijn van hoog-risico. Instellingen 

stellen beleid en procedures op aan de hand van hun 

risicobeoordeling en identificeren in welke gevallen 

er sprake is van hoog-risico met in achtneming van 

bijlage III van de richtlijn. Een voorbeeld hiervan 

is een zakelijke relatie of transacties op afstand; 

het niet fysiek aanwezig zijn van de cliënt bij de 

acceptatie. In 4.9.1 wordt hier nader op ingegaan. 

In gevallen waarin volgens de instelling een 

hoger risico bestaat op witwassen of financieren 

van terrorisme, neemt de instelling aanvullende 

beheersmaatregelen (Bovenop de maatregelen die 

op grond van artikel 3 Wwft genomen zijn). Deze 

maatregelen verschillen per risico. De aanvullende 

maatregelen die de instelling treft zijn afhankelijk 

45 Naast de Europese Commissie houdt de Financial Action Task Force een landenlijst bij met ‘High-risk and other monitored  jurisdictions’ te raadplegen 
op http://www.fatf-gafi.org/countries/.

46 Artikel 8, lid 3, Wwft.
47 Zie de DNB Q&A over FATF waarschuwingslijsten, te raadplegen op: http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223306.jsp.

van de risicobeoordeling van de instelling ten 

aanzien van de betreffende cliënt, transactie, 

product en het betrokken land of gebied.

Daarnaast bepaalt de Wwft dat een instelling 

redelijke maatregelen neemt om alle complexe 

en ongebruikelijk grote transacties, en alle 

ongebruikelijke transactiepatronen die geen 

duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben, 

te onderzoeken. Daarbij dient de gehele zakelijke 

relatie met de cliënt aan een verscherpte controle 

te worden onderworpen.46

Hoog-risico cliënt, product, transactie en land

Wanneer jurisdicties door de Europese Commissie 

en/of de FATF zijn geïdentificeerd als jurisdicties die 

in onvoldoende mate een systeem ter voorkoming 

van witwassen en terrorismefinanciering hebben 

opgezet, moet dit worden gezien als een van 

de factoren die het risico op witwassen en 

terrorismefinanciering van een zakelijke relatie 

of transactie vergroot.47 Instellingen dienen in 

dat geval aanvullende maatregelen te treffen om 

het verhoogde risico te mitigeren. Wanneer de 

cliënt geen natuurlijke persoon is, dan beoordeelt 

de instelling welke maatregelen zij treft om de 

juridische status van de cliënt vast te stellen. De te 

treffen maatregelen zijn afhankelijk van het risico 

van de desbetreffende jurisdictie. Indien sprake is 

van een cliënt die een Nederlandse rechtspersoon 

is, maar met een UBO woonachtig in een dergelijke 
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57Uitvoeringsbesluit 2018 Wwft bevat de lijst met 

indicatoren op grond waarvan gemeld moet 

worden. Deze lijst wordt gebruikt ten behoeve van 

de beoordeling of een transactie als ongebruikelijk 

moet worden aangemerkt. De indicatoren zijn 

onderverdeeld in objectieve indicatoren en de 

subjectieve indicator. De objectieve indicatoren 

beschrijven een situatie waarin een transactie 

altijd moet worden gemeld. Uit de bijlage bij het 

Uitvoeringsbesluit61 wordt duidelijk welke objectieve 

indicatoren voor welke instellingen van toepassing 

zijn. Zo is bijvoorbeeld de geldtransfer-indicator van 

toepassing op banken, elektronischgeldinstellingen, 

financiële instellingen, betaaldienstagenten en 

betaaldienstverleners.

Bij de meldplicht ligt de nadruk echter op de 

subjectieve indicator. De subjectieve indicator 

verplicht een instelling om een transactie te melden 

indien er aanleiding is om te veronderstellen dat de 

transactie verband kan houden met witwassen of 

financiering van terrorisme. Deze indicator is van 

toepassing voor elke instelling die onder de Wwft 

valt. De instelling zal daarom moeten beoordelen of 

een bepaalde transactie wellicht melding behoeft 

omdat er mogelijk sprake is van witwassen of 

financieren van terrorisme. De instelling heeft dus 

een eigen verantwoordelijkheid voor het adequaat 

melden van ongebruikelijke transacties.

61 Het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is te raadplegen op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/2018-07-25.
62 Transactie: handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan 

die cliënt heeft kennisgenomen, artikel 1 Wwft. 

Bij indicatoren die zijn gerelateerd aan een 

grensbedrag beoordeelt de instelling ook of er 

sprake is van een verband tussen twee of meerdere 

transacties. Dit kan aan de hand van het soort 

transactie en de bedragen waar het om gaat. Indien 

er een verband is, zouden deze transacties onder de 

subjectieve indicator gemeld kunnen worden.

Met de definitie van transactie62 is beoogd duidelijk 

te maken dat een ongebruikelijke transactie van de 

cliënt, of van een derde ten behoeve van de cliënt, 

altijd moet worden gemeld indien een instelling 

daarvan heeft kennisgenomen ten behoeve van 

haar dienstverlening aan die cliënt. Een direct of 

causaal verband tussen de ongebruikelijke transactie 

en de werkzaamheden van de instelling is geen 

vereiste. De woorden ”handeling of samenstel 

van handelingen van of ten behoeve van een 

cliënt” dienen zo te worden uitgelegd dat ook een 

passieve betrokkenheid van de instelling (doordat zij 

wetenschap heeft van de transactie) de wettelijke 

meldplicht kan activeren.

5.5.1 Meldplicht levensverzekeraars

Levensverzekeringsproducten zijn over het 

algemeen producten met een lager witwas- en 

terrorismefinancieringsrisico. Ondanks het lagere 

risico blijft de kans aanwezig dat producten die 

worden afgenomen gefinancierd worden met 

opbrengsten uit financieel-economische criminaliteit. 
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615.8 Geheimhouding Wwft

De Wwft kent een geheimhoudingsplicht voor 

instellingen ingevolge artikel 23 Wwft. Instellingen 

zijn onder andere verplicht geheim te houden 

dat een artikel 16 Wwft melding is gedaan. 

Uitzonderingen hierop zijn mogelijk voor zover 

dat uit de wet voortvloeit. De uitzonderingen op 

de geheimhoudingsplicht staan de instelling toe 

om informatie uit te wisselen met – kort gezegd – 

onderdelen van de eigen organisatie of het netwerk 

elders en/of andere instellingen die onder de 

reikwijdte van de Wwft of gelijkwaardig regelgeving 

vallen, in het kader van de doelstelling van deze 

wetgeving. Zonder deze uitzonderingen zouden 

bestaande waarschuwingssystemen tussen de 

financiële instellingen kunnen worden belemmerd, 

zoals het interbancaire waarschuwingssysteem. 

Op basis van artikel 23a Wwft zijn instellingen 

gehouden om artikel 16 Wwft meldingen binnen 

de groep te delen tenzij door de FIU anders wordt 

bepaald. 

5.9 Rechtsvorderingen en 
geheimhouding Wwft

Instellingen kunnen geconfronteerd worden met 

een vordering van het Openbaar Ministerie om 

cliëntinformatie te verstrekken in het kader van 

een strafrechtelijk onderzoek naar een cliënt 

(of naar derden). Voor de instelling geldt een 

geheimhoudingsplicht.

Een vordering kan voor de instelling aanleiding 

zijn om nader (verscherpt) cliëntenonderzoek 

in te stellen en de transacties van de cliënt 

extra te monitoren. De uitkomsten van het 

nadere cliëntenonderzoek kan voor instellingen 

aanleiding zijn om beheersmaatregelen treffen 

of ongebruikelijke transacties te melden aan de 

FIU, zonder de vordering te bespreken met de 

cliënt. Wanneer het Openbaar Ministerie vanwege 

het onderzoek niet wil dat de cliënt op enige 

wijze te weten komt dat er een onderzoek loopt, 

dan zal dat expliciet bij de vordering worden 

aangeven. Dit betekent dat indien de instelling 

beheersmaatregelen treft dat het onmogelijk is dat 

deze worden opgemerkt door de cliënt. 

Een vordering van het Openbaar Ministerie hoeft 

voor een instelling geen aanleiding te zijn om 

de cliëntrelatie op basis van de Wwft of Wft te 

beëindigen of de dienstverlening op te schorten. 

Een instelling kan op basis van door haar verricht 

cliëntenonderzoek tot de conclusie komen dat de 

cliënt onacceptabele risico’s met zich brengt en 

dat er grond bestaat om afscheid te nemen van 

de cliënt. Indien wel sprake is van onacceptabele 

risico’s of indien niet kan worden voldaan aan de 

eisen van het cliëntenonderzoek, dient de instelling 

de cliëntrelatie bij de eerstvolgende mogelijkheid te 

verbreken. 

 

Echter, indien het strafrechtelijk onderzoek vergt 

dat de cliëntrelatie en de transacties worden 

gecontinueerd, dan doet deze mogelijkheid zich 

nog niet voor. Het verzoek om de cliëntrelatie en 

de transacties te continueren zal door de OvJ, bij de 

vordering, worden gedaan. 
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6 De Verordening betreffende 
bij geldovermakingen 
te voegen informatie  
(Wire Transfer Regulation 2)

6.1 Algemeen

De EU-Verordening bij geldovermakingen te 

voegen informatie, ook bekend als de Wire Transfer 

Regulation 2 (WTR2) bevat bepalingen ten aanzien 

van de traceerbaarheid van geldovermakingen om 

witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, 

op te sporen en te onderzoeken. De verordening 

verplicht instellingen informatie bij geldovermakingen 

te voegen en controles uit te voeren op ontvangende 

overmakingen, zodat informatie over de betaler en de 

begunstigde in de betaalketen herleidbaar blijft. DNB 

houdt toezicht op de onder haar toezicht staande 

instellingen op de nakoming van de verplichtingen die 

o.a. voorvloeien uit de Wwft.64

6.2 Achtergrond van de WTR2

Op 26 juni 2017 is de EU-Verordening (2015/847) 

‘betreffende bij geldovermaking te voegen 

informatie’ in werking getreden. Deze Verordening 

is de opvolger van de ingetrokken Wire Transfer 

Regulation (WTR1, EG-Verordening nr. 1781/2006). 

De WTR1- en WTR2-Verordeningen hebben beiden 

als doel om de traceerbaarheid van informatie bij 

geldovermakingen te verbeteren ter ondersteuning 

van de voorkoming van, de opsporing van, en 

het onderzoek naar, het witwassen van geld en 

terrorismefinanciering. 

De WTR1 bevatte verplichtingen over het vastleggen 

van informatie over de betaler bij geldovermakingen. 

De WTR2 breidt de verplichtingen uit ten aanzien van 

64 Artikel 1d, tweede lid, Wwft,

het vastleggen van informatie bij geldovermakingen. 

De kern hierbij is dat naast informatie over de betaler 

ook informatie over de begunstigde moeten worden 

vastgelegd. Deze pagina geeft een kort overzicht van 

de inhoud van de WTR2. 

6.3 Toepassingsbereik 

De WTR2 is van toepassing op geldovermakingen 

verzonden of ontvangen door betalingsdienstaan-

bieders of intermediaire betalingsdienstaanbieders 

in de Europese Unie (Artikel 2). Het toepassings-

bereik is breed geformuleerd, maar er gelden een 

aantal uitzonderingen (artikel 2 WTR2). Er zijn 

bijvoorbeeld uitzonderingen voor krediet- of  

debetkaarten, geldovermakingen met elektronisch 

geld en geldovermakingen die via een mobiele  

telefoon of een ander digitaal of Informatie  

Technologie-toestel worden verricht. 

6.4 Verplichtingen van (intermediaire) 
betalingsdienstaanbieders 

Het tweede hoofdstuk van WTR2 heeft twee delen, 

waarbij één onderdeel gewijd is aan de verplichtingen 

van de betalingsdienstaanbieder van de betaler en 

het andere onderdeel aan die van de begunstigde. 

Kortgezegd draagt de betaaldienstverlener van 

de betaler zorg voor een adequate informatie-

vastlegging. De betalingsdienstaanbieder van de 

begunstigde controleert of de informatie die hij 

ontvangt, compleet is. Welke informatie bij de 
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8 Vastlegging, bewaarplicht 
en de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)

Uit diverse wetgeving70 volgt dat instellingen 

gegevens omtrent de cliënten en de transacties 

moeten bewaren. Het betreft alle gegevens die zijn 

verkregen tijdens het CDD proces, zoals kopieën 

van de identiteitsdocumenten, rekeninggegevens, 

correspondentie, gespreksnotities over en met de 

cliënt, transacties van en andere dienstverlening 

aan die cliënt. Uit het dossier blijkt ook hoe het 

besluitvormingsproces rond de cliëntacceptatie 

tot stand gekomen is, bijvoorbeeld in het geval 

van hoog-risico cliënten.

Bij rechtspersonen worden ook de gegevens 

vastgelegd van de personen die bij de instelling 

optreden voor de rechtspersoon. Van de UBO wordt 

de identiteit van de UBO en de wijze waarop deze 

identiteit is geverifieerd, vastgelegd. Indien een 

cliënt handelt als trustee legt een instelling ook op 

opvraagbare wijze gegevens vast van de instellers, 

de trustees en de UBO’s. Indien een cliënt handelt 

als vennoot van een personenvennootschap legt 

een instelling gegevens vast van de vennoten, de 

personen die bevoegd zijn inzake het beheer van 

de personenvennootschap en de personen die in 

belangrijke mate invloed kunnen uitoefenen of 

belangen hebben.

Het doel van de bewaarplicht is onder andere dat de 

autoriteiten inzicht kunnen krijgen in de activiteiten 

van een cliënt, bijvoorbeeld in het geval van een 

(strafrechtelijk) onderzoek. De diverse dossiers en 

bestanden zijn dan ook goed toegankelijk voor 

de toezichthouder. Hierbij maakt het niet uit of 

70 Artikel 33, 34 en 34a Wwft, artikel 14 Bpr, artikel 10 Boek 2 BW, artikel 52 AWR.
71 Te raadplegen op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0033181/2012-07-12.

de gegevens in elektronische vorm of als fysiek 

document worden bewaard.

In de Richtsnoeren ‘Identificatie en verificatie 

van persoonsgegevens’ van het College 

Bescherming Persoonsgegevens, de huidige 

Autoriteit Persoonsgegevens, staat opgenomen 

dat een financiële instelling – als bewijs van de 

identificatieverplichting (reconstructieplicht) – 

ook een kopie van het gecontroleerde identiteits-

document kan vastleggen. Op grond van de Wwft, 

artikel 33, bestaat er geen verplichting om het 

Burgerservicenummer (BSN) vast te leggen.71

In de huidige Wwft is rekening gehouden met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Een belangrijk uitgangspunt van de AVG is de 

‘doelbinding’, dit is uitgewerkt in artikel 34a eerste lid 

Wwft. Persoonsgegevens die uit hoofde van de Wwft 

zijn verzameld kunnen in beginsel alleen verwerkt 

worden in het kader van het doel waarvoor de per-

soonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, te weten 

de naleving van de Wwft met het oog op het voorko-

men van witwassen en financieren van terrorisme. 

Naast de doelbinding is in artikel 34a tweede lid 

Wwft bepaald dat instellingen cliënten informeren 

over de wettelijke verplichting voor verwerking van 

persoonsgegevens op grond van de Wwft. Hierbij 

kan gedacht worden aan het informeren van cliënten 

over het doel van de verwerking van de gegevens en 

de wettelijke bewaartermijn die geldt ten aanzien 

van deze gegevens.




