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5Integriteit is – naast soliditeit – een voorwaarde 

voor een gezond financieel stelsel. De 

Nederlandsche Bank (DNB) houdt integriteittoezicht 

op een breed scala aan (financiële) instellingen. Dit 

specifieke toezicht is gebaseerd op de Wet op het 

financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme 

(Wwft), de Pensioenwet (Pw), de Wet toezicht 

trustkantoren 2018 (Wtt) en de Sanctiewet 1977 

(Sw). De Wwft is de implementatie van de Europese 

richtlijnen ter voorkoming van witwassen en 

terrorismefinanciering.4 Deze Europese richtlijn is 

gebaseerd op de aanbevelingen van de Financial 

Action Task Force (FATF). 

Het doel van het integriteittoezicht is onder 

andere het voorkomen van het gebruik van het 

financiële stelsel voor witwassen en financieren 

van terrorisme. Het toezicht op de naleving van de 

Wwft is toebedeeld aan DNB voor wat betreft de 

volgende soorten instellingen: banken, bijkantoren, 

levensverzekeraars, betaaldienstverleners 

en -agenten, elektronisch geldinstellingen, 

aanbieders van cryptodiensten5, wisselinstellingen, 

trustkantoren en instellingen genoemd in artikel 1a 

derde lid onder a van de Wwft.6 Daarnaast moeten 

deze instellingen ook voldoen aan de Sw. Een ieder 

4 Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van 
Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot 
wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU. 

5 De instellingen genoemd onder artikel 23b Wwft: aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders 
van bewaarportemonnees.

6 De Wwft verwijst naar degenen die, geen bank zijnde, in hoofdzaak hun bedrijf maken van het verrichten van een of meer van de werkzaamheden 
opgenomen onder de punten 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 en 14 van bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten.

7 Artikel 1 Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 verwijst naar artikel 10, tweede lid, onder a, c en e tot en met j, van de Sanctiewet 1977.
8 Zie ook: https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-wet-regelgeving/toezicht-wet-regelgeving/handhaving/.
9 Zie: Stb. 2019, 265, Stb. 2020, 146, Stb. 2020, 231 en Stb. 2020, 380.
10 Stb. 2020, 146.

in Nederland heeft zich te houden aan de Sw. 

Bepaalde instellingen vallen onder het toezicht van 

DNB waaronder pensioenfondsen en verzekeraars.7

DNB is belast met de uitvoering en handhaving 

van de Wwft. Handhaving vindt plaats conform 

het Handhavingsbeleid van de AFM en DNB aan de 

hand van de normen die zijn neergelegd in wet- en 

regelgeving.8

In 2011 is op aanbeveling van de FATF een eerste 

leidraad opgesteld door DNB. Hiermee gaf DNB 

de onder DNB toezicht staande instellingen 

handvatten voor het adequaat uitvoeren van de 

wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de 

integriteitsregelgeving. In deze vijfde versie van de 

leidraad zijn aanpassingen verwerkt naar aanleiding 

van wijzigingen in de Wwft die in 2020 in werking 

zijn getreden, met uitzondering van de invoeging 

van Hoofdstuk 3A van de Wwft.9 Bij wijziging van de 

Wwft per 21 mei 2020 is een registratieverplichting 

voor aanbieders van diensten voor het wisselen 

tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en 

aanbieders van bewaarportemonnees opgenomen.10 

De betreffende bepalingen maken onderdeel uit 

van Hoofdstuk 3A van de Wwft. Deze bepalingen 

1 Inleiding
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2 Inrichting bedrijfsvoering

2.1 Integere bedrijfsvoering

De integriteit van financiële instellingen is één 

van de pijlers van vertrouwen en een rand-

voorwaarde voor het goed functioneren van 

instellingen. Integriteit is ook als expliciete norm 

opgenomen in de financiële toezichtsregelgeving, 

de artikelen 3:10 en 3:17 Wft, 143 Pw en art. 14 Wtt 

bevatten wettelijke vereisten voor het bewaken 

van een integere bedrijfsvoering. Het gaat er 

hierbij om dat instellingen voorkomen dat zij 

betrokken raken bij handelingen die tegen de 

wet ingaan en/of handelingen die, kort gezegd, 

maatschappelijk onbetamelijk zijn en dat zij een 

integere uitoefening van het bedrijf waarborgen. 

In de uitwerking van deze norm staat de beheersing 

van integriteitrisico’s centraal. De regelgeving (Wft, 

Bpr, Pw, Wtt, Wwft en Sw) schrijft in essentie een 

beheersingskader voor, gericht op het beheersen 

van integriteitrisico’s. Deze Leidraad richt zich op 

de beheersing van de integriteitrisico’s: witwassen, 

terrorisme financiering en schendingen van 

sanctieregelgeving. Ook andere onderwerpen vallen 

onder het begrip integriteitrisico’s zoals corruptie, 

belangenverstrengeling, fraude, en niet-integer 

fiscaal handelen. Deze integriteitsrisico’s worden in 

deze Leidraad betrokken voor zover er een relatie is 

met witwassen en/of terrorismefinanciering en de 

naleving van Wwft verplichtingen.

Verschillende Wwft-plichtige instellingen hebben 

ook op grond van andere (toezicht)wetten 

verplichtingen in het kader van de integere 

bedrijfsvoering in gevolge de Wft, Bpr, Pw en 

Wtt. Dit is bepalend voor de reikwijdte van de 

beheersmaatregelen die instellingen treffen om hun 

integriteitsrisico’s te beheersen. De maatregelen 

die een instelling neemt om betrokkenheid bij 

witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen 

vormen daar een onderdeel van. 

Integriteit bestuurders en werknemers

Aandacht voor de integriteit van bestuurders 

en werknemers is minstens zo belangrijk als het 

inrichten van adequate processen, procedures 

en maatregelen om de integriteitrisico’s van een 

instelling te mitigeren. Dagelijks beleidsbepalers 

van instellingen dienen, conform de Beleidsregel 

Geschiktheid 2012, onder andere geschikt te zijn 

met betrekking tot de integere bedrijfsvoering, en 

dagelijks beleidsbepalers moet onder meer kunnen 

waarborgen dat de instelling integriteitrisico’s 

beheerst. De dagelijks beleidsbepalers zijn daarmee 

eerstverantwoordelijk binnen de instelling voor 

het toezien op het bestaan, de opzet en adequate 

werking van het integriteitbeleid. Dit kan 

bijvoorbeeld door middel van ‘mission statements’, 

‘business principles’ of strategische beschouwingen. 

Daarnaast zien de dagelijks beleidsbepalers erop 

toe dat de instelling geen cliënten accepteert 

of producten en diensten verleent ten aanzien 

waarvan de instelling geen kennis of ervaring 

heeft, verder zien zij bij de ontwikkeling en 

vóór de introductie van nieuwe producten en 

diensten erop toe dat voldoende rekening wordt 

gehouden met de integriteitrisico’s. Ten slotte 

geven de dagelijks beleidsbepalers goedkeuring aan 

gedragslijnen, procedures en maatregselen die de 

risico’s op witwassen, financieren van terrorisme 

en schendingen van sanctieregelgeving, en andere 

relevante integriteitsrisico’s, beperken en effectief 

beheersen.





















Leidraad Wwft en Sw

173.3 Risicofactoren

De factoren die een integriteitrisico met zich 

meebrengen hebben betrekking op: cliënten, 

diensten, producten, transacties, leveringskanalen 

en land- of geografie en zijn het uitgangspunt voor 

de identificatie en beoordeling van integriteitrisico’s. 

Bij het opstellen van een integriteitrisicoanalyse 

kijkt de instelling in de eerste plaats naar de 

kenmerken van cliënten. Gedacht kan worden aan 

branches of beroepen, ingezetenschap, vermogen, 

inkomstenbron, en fiscale integriteitrisico’s.22 

Hierbij is ook relevant hoe doorgaans het contact 

met cliënten tot stand komt en de wijze waarop 

diensten worden aangeboden (de zogenaamde 

leveringskanalen, bijvoorbeeld wel of niet in 

persoon, via tussenpersonen, telefonisch of online). 

Tot slot speelt land- of geografie een rol, dit zijn 

de landen en regio’s waar de instelling zelf actief 

is, en de landen waar de cliënten gevestigd zijn of 

activiteiten ondernemen. 

Het toepassen van de risicofactoren stelt de 

instelling ook in staat om haar cliënten in te delen 

in risicocategorieën. Hierbij kijkt de instelling niet 

alleen naar risicofactoren die betrekking hebben 

op de cliënt maar naar een combinatie van 

factoren die bijvoorbeeld raken aan product, dienst, 

transactie, leveringskanaal, land- of geografie 

(zie hoofdstuk 3.4). 

22 Met fiscale integriteitrisico’s wordt het risico bedoeld op het faciliteren van belastingontduiking en het daarmee samen hangende witwasrisico. 
Lees meer over fiscale integriteitrisico’s in de DNB Good practices fiscale integriteitrisico’s banken en de Good  practices fiscale integriteitrisico’s  
trustkantoren. Te raadplegen op: https://www.dnb.nl/actueel/nieuws-toezicht/toezicht-nieuwsberichten-2019/publicatie-good-practices-fiscale- 
integriteitsrisico-s/ en https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/trustkantoren/integriteitstoezicht/good-practices-fiscale- 
integriteitsrisico-s-voor-clienten-van-trustkantoren/. 

Bij het identificeren van de risico’s passen 

instellingen de voor hen relevante risicofactoren 

toe. Vervolgens schatten zij de hoogte van hun 

risico’s in. De instelling beoordeelt hierna de 

kans dat een bepaald risico van witwassen of 

terrorismefinanciering zich voordoet, en, zo ja, 

wat de impact is. Het gewicht dat een instelling 

aan elke risicofactor toekent om het overall 

risico op witwassen en terrorismefinanciering te 

bepalen kan per instelling verschillen. Belangrijk 

is dat instellingen met inachtneming van wet- 

en regelgeving zelfstandig de risicofactoren 

afwegen. De Wwft beschouwt immers bepaalde 

typen cliënten (zoals PEP’s) of bepaalde soorten 

dienstverlening (zoals dienstverlening aan 

correspondentrelaties) per definitie als hoog-risico.

De geïdentificeerde integriteitrisico’s zijn uiteraard 

niet statisch, maar dynamisch. Zo kunnen 

bijvoorbeeld (risicovolle) activiteiten van de 

instelling wijzigen. Verder kunnen zich bepaalde 

trends voordoen binnen het financieel–economische 

verkeer, ook wet- en regelgeving kan wijzigen. 

De SIRA is daarom ook een levend document, dat 

regelmatig wordt aangepast aan de nieuwste in- en 

externe ontwikkelingen en de risk appetite van de 

instelling. 
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27De 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.28

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 

28 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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29(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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33meebrengt. 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.

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 

door de relevante financiële dienstverleners 

uitgevoerde identificatie en verificatie van de 

identiteit van de cliënt. Daarnaast wordt beleid 

geformuleerd op grond waarvan de betreffende 

financiële dienstverleners de gegevens omtrent de 

identificatie van cliënten desgevraagd onmiddellijk 

beschikbaar stelt. Financiële dienstverleners 

die bemiddelen in levensverzekeringen hebben 

een zelfstandige verplichting met betrekking 

tot de Wwft. In het geval waarin deze financiële 

dienstverlener de identiteit van de cliënt heeft 

vastgesteld en geverifieerd, behoudt de verzekeraar 

ter zake zijn eigen verantwoordelijkheid. Deze 

mag de verzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld 

pas sluiten nadat hij zich ervan heeft vergewist 

dat de tussenpersoon de identiteit van de 

cliënt heeft vastgesteld en deze identiteit heeft 

geverifieerd. Verzekeraars zullen periodiek, op 

risico gebaseerde wijze, nagaan of de betreffende 

financiële dienstverleners maatregelen hebben 

om op een adequate uitvoering te geven aan 

het cliënten onderzoek. Hier kan op verschillende 

manieren uitvoering aan gegeven worden. Zo 

kan de instelling bijvoorbeeld jaarlijks van een 

aantal financiële dienstverleners die bemiddelen 

in levensverzekeringen de Wwft procedures 
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354.4 Niet aangaan van- of beëindiging 
van de zakelijke relatie

Het zal voorkomen dat een instelling op basis 

van het cliëntenonderzoek concludeert dat 

een bestaande of voorgenomen cliënt een te 

hoog risico op betrokkenheid bij witwassen of 

terrorismefinanciering met zich brengt. Daarnaast 

kan het voorkomen dat het cliënten onderzoek niet 

volledig uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door 

het ontbreken van noodzakelijke cliëntinformatie, en 

de instelling dus niet kan vaststellen wie haar cliënt 

precies is en/of welk doel de voorgenomen zakelijke 

relatie heeft. 

In beide gevallen gaat de instelling geen zakelijke 

relatie aan met de cliënt36, verbreekt zij de zakelijke 

relatie en voert zij geen transacties uit.37 

Op grond van artikel 5 Wwft is het verboden een 

zakelijke relatie aan te gaan of een transactie uit 

te voeren indien er geen cliëntenonderzoek is 

verricht of indien het cliëntenonderzoek, inclusief 

het onderzoek naar de UBO, niet heeft geleid tot 

het vereiste resultaat. Er is voorts een wettelijke 

verplichting om de zakelijke relatie te beëindigen 

wanneer niet voldaan kan worden aan de eisen met 

betrekking tot het cliëntenonderzoek. 

Indien de instelling bovendien aanwijzingen heeft 

dat de cliënt betrokken is bij witwassen of het 

financieren van terrorisme dan, is zij op grond van 

artikel 16, vierde lid, Wwft verplicht daarvan melding 

36 Artikel 4, lid 1, Wwft en artikel 5, lid 1, aanhef en onderdeel b, Wwft
37 Art 5, lid 3, Wwft
38 Artikel 5, lid 5, Wwft. ‘Shellbank’ is gedefinieerd in artikel 1a lid 1 Wwft.

te doen bij de Financiële Inlichtingen Eenheid  

(FIU-NL). 

Om te waarborgen dat aan al deze verplichtingen 

wordt voldaan en op een adequate manier afscheid 

kan worden genomen van bestaande cliënten, stelt 

de instelling een cliënt-exitbeleid op. Hierin geeft zij 

aan onder welke omstandigheden en volgens welke 

procedure de relatie met de cliënt wordt beëindigd.

Indien de instelling de zakelijke relatie niet 

(onmiddellijk) kan beëindigen, neemt de instelling 

(verdere) adequate maatregelen om alsnog het 

cliëntenonderzoek te verrichten en stelt een plan 

op waarbij de relatie zo spoedig mogelijk wordt 

beëindigd. Instellingen kunnen denken aan het ‘ring-

fencen’ van de dienstverlening en het toepassen 

van verscherpte monitoring totdat beëindiging 

wel mogelijk is. Voorop staat dat de instelling zich 

maximaal inspant om de relatie te beëindigen en 

deze inspanning zorgvuldig vastlegt. 

4.4.1 Verbod aangaan zakelijke relatie in  

specifieke gevallen

Het is niet toegestaan om correspondentrelaties aan 

te gaan of voort te zetten met een shellbank of met 

een bank of andere financiële instelling waarvan 

bekend is dat deze een shellbank toestaat van haar 

rekeningen gebruik te maken.38 Shellbanken brengen 

vanwege de aard van hun organisatie risico’s met 

zich mee: zij bieden dienstverlening aan in een 

land zonder dat zij daar over een fysieke vestiging 

beschikken, dat wil zeggen er is geen bestuur en 
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37een 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.41 Het cliëntenonderzoek 

naar de UBO is een wettelijke eis.42 De achtergrond 

hiervan is dat criminelen gebruik kunnen maken van 

constructies waarin (buitenlandse) rechtspersonen 

een rol spelen als een middel om de criminele 

herkomst van gelden te verbergen. 

41 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. 

42 Artikel 3, lid 2, onderdeel b, Wwft.
43 Artikel 15a van de Handelsregisterwet bepaalt dat een UBO-register wordt bijgehouden. In het tweede lid van die bepaling staat omschreven welke 

gegevens in het register opgenomen worden.
44 Artikel 3, vijftiende lid, Wwft.

Aan de plicht tot het identificeren van de UBO’s kan 

meestal voldaan worden door de cliënt opgave te 

laten doen van wie de UBO is. Vervolgens neemt de 

instelling “redelijke maatregelen” om de opgegeven 

identiteit te verifiëren, immers is met de door de 

cliënt verstrekte gegevens niet geverifieerd of 

deze informatie klopt. De verificatie geschiedt op 

risicogebaseerde wijze op basis van onafhankelijke 

en betrouwbare bronnen, bijvoorbeeld openbare 

bronnen, een uittreksel uit het handelsregister of 

een bevestiging van de eigen verklaring door een 

onafhankelijke derde. De instelling is verplicht, 

ingevolge artikel 4, tweede lid, Wwft, een uittreksel 

van het UBO-register43 op te vragen en op te 

nemen in het cliëntendossier. De verificatie kan 

niet enkel geschieden op grond van het verkregen 

uittreksel.44 Een instelling dient altijd de identiteit 

van de UBO te verifiëren, onafhankelijk van het 

risico. De identiteit wordt dus altijd geverifieerd, 

maar de wijze en mate van diepgang waarop dat 

gebeurt is risicogebaseerd: dat betekent dat bij 

hoog-risico cliënten verdergaande maatregelen 

worden getroffen dan bij laag-risico cliënten. De 

verificatiemaatregelen stellen de instelling in staat 

om voldoende informatie te verkrijgen om overtuigd 

te zijn van wie de UBO is. Daarnaast controleert 

de instelling ook altijd of de UBO een PEP (politiek 

prominente persoon of politically-exposed person) is. 
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414.7 Bron van de middelen

Bij cliëntenonderzoek is het uitgangspunt dat de 

instelling zo nodig onderzoek verricht naar de 

bron van de middelen die bij de zakelijke relatie 

of de transactie gebruikt worden. De instelling 

legt 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. 
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45vierde anti-witwasrichtlijn aangewezen staat met 

een hoger risico op witwassen of financieren van 

terrorisme.55 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 

55 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/.

56 Artikel 8, lid 3, Wwft.
57 Zie de DNB Q&A over FATF waarschuwingslijsten, te raadplegen op: https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/

toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/q-a-fatf-waarschuwingslijsten/.

maatregelen verschillen per risico. De aanvullende 

maatregelen die de instelling treft zijn afhankelijk 

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 de achtergrond 

en het doel van complexe of ongebruikelijk grote 

transacties, transacties met een ongebruikelijk 

patroon en transacties 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.56

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.57 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 
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5 Transactiemonitoring 
en melden ongebruikelijke 
transacties

5.1 Algemeen

Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht 

maatregelen te nemen om witwassen en 

terrorismefinanciering te voorkomen. Hierdoor 

moeten instellingen bijzondere aandacht besteden 

aan ongebruikelijke transactiepatronen en 

transacties67 van cliënten, die naar hun aard een 

hoger risico op witwassen of het financieren van 

terrorisme met zich brengen. Is er aanleiding 

om te veronderstellen dat een (voorgenomen) 

transactie verband houdt met witwassen of 

terrorismefinanciering, dan moet de instelling 

deze transactie als ongebruikelijk melden bij de 

Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU – NL), 

zie vanaf 5.5 voor informatie over het melden. 

Om dit te kunnen doen is het van cruciaal belang 

dat instellingen beschikken over een effectief 

transactiemonitoringsproces.

De eerste stap in het transactiemonitoringsproces 

is risico-identificatie. Tijdens het identifi catieproces 

analyseren instellingen systematisch de witwas- en 

terrorisme financieringsrisico’s. De uitkomsten van 

deze analyse worden vastgelegd in de SIRA (zie 

ook hoofdstuk 3.2). De SIRA vormt de basis voor 

beleid, bedrijfsprocessen en procedures omtrent 

transactiemonitoring. Instellingen vertalen de 

in de SIRA geïdentificeerde risico’s zichtbaar 

door naar het transactie monitoringsproces. 

Ook het transactiemonitoringsproces kent een 

risicogebaseerd karakter.

67 Onder transactie wordt verstaan: 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.

Bij het identificeren en analyseren van de risico’s 

hoort ook dat cliënten ingedeeld worden in 

risicocategorieën, bijvoorbeeld hoog, midden en laag, 

op grond van de risico’s die de zakelijke relatie met 

de cliënt met zich brengt (zie ook hoofdstuk 3.4). 

Voor de bepaling van het risico profiel van een 

cliënt maken instellingen een transactieprofiel 

op basis van de verwachte transacties of het 

verwachte gebruik van de rekening van een cliënt 

of cliëntgroep. Door een transactieprofiel op te 

stellen kunnen instellingen in voldoende mate 

monitoren dat de transacties die tijdens de duur van 

de relatie verricht worden, overeenkomen met de 

kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens 

risicoprofiel. Door het verwachte transactiegedrag 

van de cliënt in beeld te brengen kunnen instellingen 

toetsen of de door de cliënt uitgevoerde transacties 

afwijken. Het is mogelijk dat transactieprofielen van 

cliënten aan de hand van ‘peer-grouping’ worden 

opgesteld. Gedurende de duur van de relatie is het 

van belang dat de instelling periodiek toetst of 

de cliënt nog steeds aan het risicoprofiel voldoet 

en het transactiepatroon overeenkomstig de 

verwachtingen is. De instelling kan de frequentie 

en intensiteit van reviews afstemmen op de 

risicoclassificatie van de cliënt.

Het monitoren van de relatie met de cliënt en de 

transacties van de cliënt kan worden afgestemd 

op het soort relatie met- en het risicoprofiel 

van de relatie. Per sector en per product kan 

dit verschillend zijn. Zo kan bijvoorbeeld voor 

levensverzekeringsproducten gedacht worden 
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57aan een periodiek controlemoment, bijvoorbeeld 

bij de betaling van (jaarlijkse) premies, en 

controlemomenten bij wijzigingen in het contract 

of de begunstiging. Indien er vanuit de polis een 

langdurige relatie met de begunstigde ontstaat 

(bijvoorbeeld bij annuïtaire betalingen), heeft een 

voortdurende controle op de uitbetalingen geen 

toegevoegde waarde aangezien deze betalingen 

door de instelling zelf worden gedaan. 

5.2 Patronen en transacties herkennen

Met behulp van uw transactiemonitoringssysteem 

en gebruik van software analyseren instellingen hun 

transactiedata. Het systeem genereert op basis van 

business rules, zogenoemde ’alerts’. Met een alert 

wordt een signaal bedoeld dat duidt op een mogelijk 

ongebruikelijke transactie. Deze alerts worden 

aan onderzoek onderworpen. De bevindingen van 

het onderzoek naar de alerts dienen adequaat en 

duidelijk te worden vastgelegd. Wanneer uit de 

onderzoeksbevindingen blijkt dat de transactie 

ongebruikelijk is, meldt de instellingen deze transactie 

onverwijld aan de FIU-NL. De overwegingen en 

besluitvorming om een transactie wel of niet te 

melden worden voldoende inzichtelijk gemaakt en 

vastgelegd. Bij twijfel of een transactie ongebruikelijk 

is kan de transactie beter wél aan de FIU-NL gemeld 

worden. Op het moment dat een instelling, al dan 

niet opzettelijk, niet of niet tijdig voldoet aan de 

meldplicht, is dat een economisch delict.

Voordat transactiemonitoring plaatsvindt borgen 

instellingen dat alle data volledig en juist wordt 

meegenomen in het transactiemonitoringproces. 

Dit kan data betreffen over bijvoorbeeld de cliënt, 

de diensten en de transacties. Het begrip transactie 

wordt in de Wwft ruim opgevat en omschreven 

als ‘handeling of samenstel van handelingen van of 

ten behoeve van een cliënt …’. Dit betekent dat alle 

met de financiële transactiedata samenhangende 

informatie waarvan de instelling kennisneemt in het 

kader de dienstverlening, kan worden meegenomen. 

Is sprake van grotere hoeveelheden transacties, 

dan ligt het in de rede om de transactiemonitoring 

geautomatiseerd te laten plaatsvinden, om de 

effectiviteit, consistentie en doorlooptijd van 

monitoring te kunnen borgen. 

In het systeem zijn op zijn minst vooraf gedefinieerde 

business rules opgenomen: detectieregels in de 

vorm van scenario’s en grensbedragen. Daarnaast 

kunnen ook meer geavanceerde systemen gewenst 

zijn, en in voorkomende gevallen noodzakelijk, 

afhankelijk van onder meer aard en omvang van 

de transacties en de aard van de betreffende 

instelling. Zo zal bijvoorbeeld bij een kleinere 

instellingen met een beperkt aantal eenvoudige 

transacties, een zeer geavanceerd systeem minder 

noodzakelijk zijn. Het kan ook zijn dat een instelling 

het gebruik van zeer geavanceerde systemen 

noodzakelijk acht, bijvoorbeeld het gebruik van 

‘artificial intelligence’. Het gebruik van geavanceerde 

systemen veronderstelt dat de instelling zelf 

voldoende kennis bezit om dit soort systemen in te 

richten en toe te passen. De kwaliteit en effectiviteit 

van het systeem moet aantoonbaar zijn. Door het 

laten uitvoeren van een modelvalidatie of audit kan 

een instelling de kwaliteit en effectiviteit van haar 

transactiemonitoring adequaat beoordelen.
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59Ook deze kunnen voor een instelling aanleiding zijn 

om verhoogde aandacht te geven aan de zakelijke 

relaties en transacties met mensen uit die landen en 

jurisdicties. Instellingen nemen in het kader van de 

monitoring de witwas- of terrorismefinancierings-

risico’s in bepaalde landen in acht.

5.4 Beoordeling transacties, 
maatregelen en vastlegging

Indien de instelling transacties aantreft die buiten 

het verwachte patroon en/of profiel vallen of 

die geen economisch of juridisch doel hebben, 

dan zal zij onderzoeken wat de achtergrond en 

doel van de transactie was. Daarbij besteedt een 

instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke 

transactiepatronen en aan transacties die naar 

hun aard een hoger risico op witwassen of 

financieren van terrorisme met zich brengen. De 

bevindingen zullen in het cliëntendossier worden 

vastgelegd. Indien een transactie aanleiding 

geeft om te vermoeden dat deze verband houdt 

met witwassen of terrorismefinanciering zal de 

transactie onverwijld gemeld worden aan de FIU-NL 

op grond van artikel 16 Wwft. De overwegingen 

en besluitvorming om een transactie wel of niet te 

melden worden door de instelling vastgelegd.

Instellingen beoordelen de gevolgen van een melding 

aan de FIU-NL en een eventuele terugmelding 

van de FIU-NL voor het risicoprofiel van de cliënt 

en stellen vast of eventuele aanvullende beheers-

maatregelen genomen moeten worden. Sluitstuk 

70 Het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is te raadplegen op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/.

van het transactie monitoringsproces is de bewaring 

van gegevens die worden verkregen in het kader 

van transactiemonitoring. In dit verband bewaart 

de instelling de gegevens van de melding van de 

ongebruikelijke transactie en legt deze vast, op 

zodanige wijze dat die gegevens opvraagbaar zijn en 

de desbetreffende transactie re-construeerbaar is 

gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van 

de melding.

In de Good practices transactiemonitoring staat 

een volwassenheidsmodel opgenomen waarin alle 

stappen van het transactiemonitoringsproces staan 

omschreven met de daarbij behorende voorwaarden 

voor een goede inrichting.

5.5 Meldplicht ongebruikelijke 
transacties

Ingevolge artikel 16 Wwft meldt een instelling 

een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke 

transactie. De bijlage van artikel 4 van het 

Uitvoeringsbesluit 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 

Uitvoeringsbesluit70 wordt duidelijk welke objectieve 

indicatoren voor welke instellingen van toepassing 
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65In die situatie bieden een verscherpte monitoring 

van de klant en zijn transacties en een 

zorgvuldige vastlegging van de relevante feiten en 

omstandigheden in het cliëntdossier, de nodige 

waarborgen om de risico’s het hoofd te bieden. 

Instellingen mogen alleen afscheid nemen van 

een klant op basis van de vordering wanneer het 

Openbaar Ministerie toestemming geeft. 

Tot slot geldt dat in bovengenoemde situaties de 

verplichting tot het melden voor ongebruikelijke 

transacties door of ten behoeve van de personen 

waarop de vordering betrekking heeft, onverkort 

blijft gelden.
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67geldovermaking wordt vastgelegd en bijgevoegd 

staat omschreven in artikel 4 van de WTR2. Hierbij is 

van invloed of geldovermaking binnen de Europese 

Unie, van buiten de EU naar binnen de EU óf 

van binnen de EU naar buiten de EU plaatsvindt 

(artikel 5 en 6 van de WTR2). De intermediaire 

betalingsdienstaanbieder zorgt ervoor dat alle 

informatie over de betaler en begunstigde wordt 

bewaard en bijgevoegd. 

6.5 Opsporen en beoordelen van 
onvolledige informatie 

Betalingsdienstaanbieders van de begunstigde 

stellen procedures in om te onderzoeken en te 

beoordelen of de meegestuurde informatie volledig 

is (artikel 8). Deze procedures moeten op een 

risico-gebaseerde manier worden uitgevoerd. Indien 

geconstateerd wordt dat informatie onvolledig 

is, dan moet de geldovermaking opgeschort of 

geweigerd worden. Welke actie wordt ondernomen 

is afhankelijk van welke informatie ontbreekt. Ten 

aanzien van intermediaire betalingsdienstaanbieders 

gelden specifieke regels (artikel 10, 11 en 12 van de 

WTR2). Hierbij is van invloed of de geldovermaking 

binnen, vanaf of naar de Europese Unie plaatsvindt. 

De European Banking Authority (EBA) heeft over 

dit onderwerp nadere Richtsnoeren (Guidelines) 

uitgebracht.

74 Gemeenschappelijke richtsnoeren uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2015/847 over de maatregelen die betalings dienstaanbieders dienen 
te nemen om ontbrekende of onvolledige informatie over de betaler of de begunstigde op te sporen, en de procedures die zij dienen in te voeren voor 
het omgaan met geldovermakingen waarbij de vereiste informatie ontbreekt

6.6 EBA Richtsnoeren 

Op 22 september 2017 hebben de Europese toezicht-

houdende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) 

Gemeenschappelijke Richtsnoeren (Joint Guidelines) 

gepubliceerd over de WTR2. Dit document bevat 

richtsnoeren over hoe financiële ondernemingen om 

dienen te gaan met ontbrekende informatie over 

de betaler of de begunstigde en welke procedures 

zij dienen in te voeren voor het omgaan met 

geldovermakingen waarbij informatie ontbreekt. 74

6.7 FIU meldingen 

Het ontbreken van informatie van betaler of 

begunstigde bij geldovermakingen kan reden zijn tot 

het doen van een melding van een ongebruikelijke 

transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU). 

Dit geldt voor zowel de betalingsdienstaanbieders 

als de intermediaire betalingsdienstaanbieders 

(artikel 9 en 13 WTR2). In de Gemeenschappelijke 

Richtsnoeren staan aanvullende factoren beschreven 

die kunnen worden meegewogen. Te denken valt aan 

overmakingen van en naar risicogebieden, afwijkend 

hoge geldbedragen en anonieme overmakingen. 

Zie hierbij punt 30 van de Gemeenschappelijke 

Richtsnoeren voor meer informatie.




























