
 

 

 
 

 
 
 
Capelle aan den IJssel, 16 september 2011 
Kenmerk: 10060532/11-00287084/eti 
 
 
Betreft:  internetconsultatie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme (sluitingsdatum 11 september 2011)  
 
 
Mijne dames en heren, 
 
Deze brief geef ik mijn reactie op persoonlijke titel op de door het Ministerie van Finan-
ciën en Ministerie van Veiligheid en Justitie gestarte Consultatie Wwft, die is bekend 
gemaakt op 19 juli 2010 en waarvan de uiterste reactiedatum 11 september 2010 is. 
 
Mijn bijdrage is gericht op de rol van advocaten en notarissen1.  
 
Op terrorismefinanciering zal ik in het geheel niet ingaan, aangezien ik tot nu toe niet 
heb kunnen ontdekken dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) – althans voor zover het juridische beroepsbeoefenaren betreft - een 
nuttige bijdrage aan de bestrijding daarvan levert. 
 
Op 10 september 2010 heb ik meegedaan de door het Ministerie van Financiën gestar-
te Consultatie Wijzigingswet financiële markten (deel II), die is bekend gemaakt op 
9 augustus 2010 en waarvan de uiterste reactiedatum 9 september 2010 was. Ik heb 
toen commentaar gegeven op de wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) (artikel XX). 
In het definitieve voorstel voor deze wet is het onderdeel inzake de Wwft niet terugge-
komen. Voor zover voorstellen als destijds in de Consultatie Wijzigingswet financiële 
markten (deel II) terugkeren in de thans aan de orde zijnde consultatie, is het mogelijk 
dat ik in deze consultatie hetzelfde commentaar geef. 
 

                                                
1 Artikel 1 sub a. onder 11 tot en met 13 Wwft. 

Het Ministerie van Financiën 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
 
Per e-mail 
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1. ANTIWITWASREGELGEVING IN EUROPA EN DE WERELD 

De Nederlandse overheid zegt te bevorderen dat de administratieve lasten van het 
bedrijfsleven worden verlicht. Toezichtregelgeving, zoals de Wwft en andere integri-
teitswetgeving, leidt echter bij een toenemende groep ondernemingen, waartoe ook 
veel kleine ondernemingen behoren, tot zware administratieve lasten. De uitvoerings-
kosten van de Wwft zijn voor de betrokken ondernemingen zeer hoog, niet alleen om-
dat de regelgeving regelmatig wijzigt, maar ook omdat het personeel dient te worden 
opgeleid en de organisatie moet worden ingericht op de naleving van deze wet. Dankzij 
de toezichtregelgeving is er in Nederland een hele ‘compliance’ industrie ontstaan, met 
inbegrip van tijdschriften, adviseurs, universitaire specialisten (die graag de overheid 
tegen betaling adviseren), informatiebureaus die persoons- en ondernemingsinformatie 
leveren en dergelijke.  
 
De klanten van de Wwft-plichtige ondernemingen zullen uiteindelijk met die kosten van 
naleving van de Wwft worden geconfronteerd. Toezichtregelgeving, zoals de Wwft, is 
daarom alleen aanvaardbaar, als daar zeer goede redenen voor zijn en ook redelijker-
wijs mag worden verwacht dat van die regelgeving positieve effecten zullen uitgaan. 
Het mag niet zo zijn dat ieder maatschappelijk ongenoegen wordt opgelost met een 
toezichtwet. 
 
Op grond van de Europese antiwitwasrichtlijnen is in heel Europa regelgeving geïm-
plementeerd. Aan dit aspect wordt in de toelichting op het consultatievoorstel geen 
enkele aandacht besteed. Dat is wel nodig, aangezien het ongewenst is als er in Ne-
derland zwaardere eisen aan ondernemingen worden gesteld, dan in andere landen. 
 
Ik zou in dit verband graag willen weten hoe de positie van de juridische beroepsbeoe-
fenaren in andere EU-landen is geregeld, aangezien mij berichten bereiken dat mijn 
buitenlandse collega’s met minder regels te maken hebben dan ik. Voorts zou ik graag 
willen weten of de Nederlandse juridische beroepsbeoefenaren onder de huidige Wwft 
en onder de voorstellen zwaardere verplichtingen hebben respectievelijk krijgen dan 
collega’s in andere EU-landen. 
 
Voorts wordt in de toelichting op het consultatievoorstel in algemene termen gesproken 
over de noodzaak om op grond van FATF-aanbevelingen tot wijziging van de Neder-
landse regelgeving over te gaan en wordt gezegd dat niet alle aanbevelingen worden 
opgevolgd omdat dit te zware administratieve lasten zou opleveren. Op de vraag wat 
de verschillen zijn tussen de Europese richtlijnen en de FATF-aanbevelingen, wordt 
niet ingegaan. Voor zover de FATF-aanbevelingen verder zouden gaan dan de Euro-
pese regelgeving, wordt niet aangegeven om welke redenen Nederland verder zou 
moeten gaan dan de Europese voorschriften en worden de consequenties voor het 
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Nederlandse bedrijfsleven, met name als het gaat om een “level playing field” binnen 
Europa, niet toegelicht. 
 
Daarbij teken ik aan dat het FATF Mutual Evaluation Report “Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism the Netherlands” van 25 februari 2011 in de 
pdf-versie 324 pagina’s telt. Ik heb geen gelegenheid gehad dit lijvige rapport compleet 
door te lezen en (voor zover mogelijk) te toetsen op juistheid en onderbouwing van de 
conclusies. Ik krijg de indruk dat het een zeer hoog studeerkamergehalte heeft. Voor 
zover de Nederlandse overheid op basis van dit rapport standpunten inneemt of wijzi-
gingsvoorstellen wil doen, meen ik dat in de toelichting op het consultatievoorstel dient 
te worden aangegeven waar de grondslag in het rapport kan worden gevonden en 
waarom de aanbevelingen tot een gewenst resultaat kunnen leiden. Dat biedt degenen 
die het wetsvoorstel dienen te beoordelen de mogelijkheid een goede afweging te ma-
ken. 
 
In de laatste nieuwsbrief2 van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) 
is vermeld dat er nieuwe Europese regelgeving op komst is: 
 

European Commission review of the 2005 Money Laundering Directive  
The Commission is preparing a report on the implementation of the 2005 anti-money 
laundering Directive. The Commission has indicated that there will be a new anti-money 
laundering Directive before the end of 2012. The CCBE is in the process of preparing a 
paper regarding the issues it believes are problematic with regard to the current Directive. 
The CCBE paper will also suggest changes that could be considered in any forthcoming 
Directive. 

 
Vraag is waarom er nu al wijzigingen in de Wwft worden voorgesteld, terwijl er mogelijk 
naar aanleiding van de volgende antiwitwasrichtlijn weer nieuwe wijzigingen nodig zijn. 
Wat is de reden dat de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie niet kunnen 
worden afgewacht? 
 
In de toelichting mis ik aandacht voor de effectiviteit en de interne en externe kosten 
van het cliëntenonderzoek zoals dat door de verschillende typen ondernemingen die 
onder de Wwft vallen kan worden ingesteld. Voor dit onderwerp is voor zover mij be-
kend nooit aandacht geweest, noch bij de totstandkoming van de Wet identificatie bij 
dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties, noch bij de totstandko-
ming van de Wwft. Zoals ik hierna zal aangeven, zijn de mogelijkheden van banken en 
andere financiële instellingen om cliëntenonderzoek in te stellen, geheel anders dan de 
mogelijkheden van kleine ondernemingen, zoals advocaten- en notariskantoren. De 
mogelijkheden om (potentieel) witwassen te ontdekken zijn voor de meeste juridische 

                                                
2 http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/newsletter_28_enpdf1_1314608345.pdf  
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beroepsbeoefenaren zeer gering. Vermoedelijk is dat bij andere Wwft-plichtige onder-
nemingen, zoals banken en accountants, groter.  
 
Kenmerk van de antiwitwaswetgeving is dat in sommige situaties een groot aantal 
Wwft-plichtigen bij een zakelijke relatie of transactie is betrokken, bijvoorbeeld meerde-
re banken, advocaten, een notaris, accountants en een belastingadviseurs. Er dient 
een mogelijkheid te komen dat in een situatie waarbij meerdere Wwft-plichtigen betrok-
ken zijn, de Wwft-plichtigen met een slechte kennispositie op eenvoudige wijze worden 
vrijgesteld van het cliënten- en transactieonderzoek3. Voorbeeld: als er een fusie of 
overname van ondernemingen plaats vindt, waarbij van de kant van verkoper en koper 
accountants zijn betrokken en het geldverkeer via banken plaats vindt, moet het voor 
de advocaat, belastingadviseur en notaris niet meer nodig zijn cliëntenonderzoek in te 
stellen4.  
 
Voorts bepleit ik dat de Nederlandse regering zich zowel in Europees verband als bij 
de FATF sterk maakt voor een gedifferentieerde behandeling per type onderneming 
dat met de antiwitwaswetgeving te maken krijgt. Het is onaanvaardbaar dat – zoals nu 
gebeurt – kleine ondernemers (zoals advocatenkantoren en notariskantoren) te maken 
krijgen met regelgeving die is ontworpen voor banken en verzekeringsmaatschappijen. 
 

PRAKTIJKPROBLEMEN 

De antiwitwasregelgeving kan in de praktijk problemen opleveren, zo illustreert een 
zaak die onlangs aan de rechter is voorgelegd. Een notaris weigerde om mee te wer-
ken aan een overdracht van een onroerende zaak, een zgn. “ABC-transactie”, geba-
seerd op de Wwft omdat hij meende dat er sprake was van een onverklaarbare prijs-
stijging. Deze notaris werd door de voorzieningenrechter gedwongen om wel aan de 
levering van de onroerende zaak mee te werken. De rechter overwoog dat de notaris 
geen, althans onvoldoende onderzoek had gedaan of het prijsverschil tussen de trans-
acties op goede gronden verklaarbaar was, terwijl de eisende partij voor dat prijsver-
schil een niet per definitie onaannemelijke verklaring had gegeven, die bovendien in de 
procedure door de notaris niet werd bestreden. Ook overigens had de notaris niet aan-
nemelijk gemaakt dat er een andere goede grond bestond voor rechtvaardiging van 
zijn weigering. Om die reden concludeerde de rechter dat er geen gegronde reden voor 
de notaris voor het weigeren van zijn dienst als notaris (Voorzieningenrechter Recht-
bank Arnhem 21 juni 2011, LJN: BR0230).  
 

                                                
3 Dus niet met de verplichting om een dossier aan te leggen met allerlei bewijsstukken. 
4 Uiteraard blijven er wel altijd de verplichtingen op grond van de beroepsregels, bijvoorbeeld tot identifica-
tie. (Ik blijf me verzetten tegen dat malle ‘verificatie’ uit de Wwft.) 
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Vergelijkbare materie is aan de orde in een zaak van een bankier die de rekening van 
een coffeeshophouder opzegde5. Het hof tikte de bank op de vingers, “De financiële 
instelling kan dus niet volstaan met haar algemene beleidsopvatting dat het enkele feit 
dat een cliënt een coffeeshop exploiteert reeds leidt tot een aantasting van haar integri-
teit, haar reputatie of tot de andere genoemde risico’s“. Naar het voorlopig oordeel van 
het hof kunnen de door de bank aangedragen gronden de opzegging van de relatie 
met de coffeeshop niet dragen, terwijl de coffeeshop een zwaarwegend belang heeft bij 
de instandhouding van de overeenkomst met de bank (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 
10 mei 2011, LJN: BQ4142, http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BQ4142). 
 

AANBEVELINGEN / VERZOEKEN 

1. Het is van belang dat de Nederlandse antiwitwasregelgeving niet verder gaat dan 
de regelgeving in andere EU-landen. In de toelichting op de wijzigingsvoorstellen 
dient per voorstel te worden aangegeven of de voorgestelde wijziging in de pas 
loopt met de geldende regelgeving in de andere EU-landen en welk nadeel voor 
het Nederlandse bedrijfsleven zal ontstaan. 

 
2. De FATF-aanbevelingen dienen slechts te leiden tot Nederlandse regelgeving die 

verder gaat dan wat de Europese antiwitwasrichtlijnen voorschrijven, als hier een 
zeer prangende reden voor is en als dit niet leidt tot een aanzienlijke benadeling 
van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van het bedrijfsleven in andere 
EU-landen. In de toelichting op de wijzigingsvoorstellen dient per voorstel te wor-
den aangegeven of het voorgestelde is gebaseerd op een FATF-aanbeveling, of 
een en ander verder gaat dan de Europese regelgeving en welk nadeel voor het 
Nederlandse bedrijfsleven zal ontstaan. Voorts dient uitvoerig te worden aange-
geven waar de grondslag in het evaluatierapport van de FATF kan worden ge-
vonden en wat de reden is dat van de aanbeveling ook praktisch effect kan wor-
den verwacht. 

 
3. In het licht van de plannen van de Europese Commissie om met nieuwe regelge-

ving te komen, verzoek ik om een toelichting waarom thans wijziging van de hui-
dige Nederlandse regelgeving nu reeds gewenst is en waarom niet op die nieuwe 
regelgeving kan worden verwacht. 

 
4. Voorts zou ik graag een toelichting willen ontvangen op de vraag waarom regel-

geving die voor financiële instellingen zoals banken is ontworpen, op de grove 
wijze als in de Wwft is gebeurd, op andere soorten ondernemingen van toepas-
sing is verklaard. Waarom kan er niet meer per type onderneming worden gedif-

                                                
5 Wellicht ook gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht. 
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ferentieerd en waarom kunnen de verplichtingen in de sfeer van het cliëntenon-
derzoek, voor zover een dergelijk onderzoek nodig is, niet via de voor bepaalde 
beroepsgroepen geldende beroepsregelgeving (zoals Notariswet en Advocaten-
wet) worden geïmplementeerd. Dat biedt ook de mogelijkheid om de verplichtin-
gen tot cliëntenonderzoek bij bepaalde Wwft-plichtigen zeer beperkt te houden. 

 
5. Voor zover zou blijken dat bepaalde wijzigingsvoorstellen zeer urgent zijn, zou ik 

graag een toelichting willen krijgen wat de reden is dat de voorstellen generiek 
worden voorgesteld (voor alle ondernemingen die onder de Wwft vallen) in plaats 
van gericht op specifieke Wwft-plichtigen. Het is toch zeer wel mogelijk om regel-
geving te creëren die zich specifiek richt op bepaalde typen ondernemingen? Bij-
voorbeeld kunnen via de Wet op het financieel toezicht of via uitvoeringsregels 
op grond van de Wwft speciale regels voor banken worden gemaakt. Er is toch 
geen bezwaar tegen dat banken anders worden behandeld dan notarissen? 

 
6. In de toelichting op het wetsvoorstel dient te worden aangegeven of Nederlandse 

juridische beroepsbeoefenaren op grond van de geldende en voorgestelde Ne-
derlandse regelgeving dezelfde verplichtingen hebben als hun collega’s in ande-
re EU-landen en zo nee, waaruit de verschillen bestaan. Voor zover de Neder-
landse juridische beroepsbeoefenaren zwaardere verplichtingen hebben, dient te 
worden aangegeven wat de reden daar voor is en of er voornemens bestaan om 
de verplichtingen te beperken tot het Europese niveau. 

 
7. Het is van belang dat de Nederlandse overheid zich in Europees en internatio-

naal verband sterk maakt voor een reële en uitvoerbare antiwitwaswetgeving, die 
is aangepast aan het type onderneming en die niet leidt tot onnodige en kostbare 
bureaucratie en ongelijkheid van ondernemingstypen tussen de verschillende Eu-
ropese landen. Voorkomen moet worden dat ondernemingen die naar hun aard 
weinig mogelijkheden hebben om witwassen te ontdekken, met niet-evenredige 
administratieve lasten worden geconfronteerd. Onnodig dubbel werk van ver-
schillende Wwft-plichtigen die bij één situatie zijn betrokken, moet worden voor-
komen. 
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2. ALGEMENE OPMERKINGEN OVER DE WITWASBESTRIJDING 

 

DE FACILITATOR 

In de literatuur die ik tot nu toe heb gelezen over de witwasbestrijding valt mij op dat er 
niet altijd goed onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende vormen van ‘be-
trokkenheid’ van Wwft-plichtigen bij witwassen. Al heel snel wordt gesproken over ‘faci-
literen’ van witwassen en worden degenen die men via wetgeving wil aanpakken ‘facili-
tator’ genoemd, ook al is die facilitator zelf een crimineel6. Ik meen dat er zorgvuldig 
onderscheid moet worden gemaakt tussen: 
 
a. degene die een rol speelt zonder dat hij daarmee bekend is of bekend had moe-

ten zijn; 
b. degene die een rol speelt doordat hij minder doet dan gelet op de aard van zijn 

activiteiten normaal zou zijn, als gevolg waarvan hij bewust het risico neemt dat 
er dingen “achter zijn rug” gebeuren of dat hij gebruikt wordt; 

c. degene die welbewust meewerkt aan criminele activiteiten dan wel welbewust 
betrokken is bij besteding van illegaal verkregen voordelen. 

 
Aangezien het begrip “witwassen” heel ruim is, is van het onder a. genoemde al heel 
snel sprake.  
 

VOORBEELD: 
De notaris die door zijn witwassende cliënt per bank wordt betaald met witwas-
geld (= illegaal verkregen voordeel), zonder dat hij van het witwassen afweet, 
terwijl hij voldoende informatie over de cliënt heeft ingewonnen, valt al in catego-
rie a. Als deze notaris onvoldoende informatie over zijn cliënt heeft ingewonnen 
en hij daardoor niet op de hoogte is van het feit dat die cliënt een crimineel verle-
den heeft, komt hij in categorie b. terecht. Als de notaris wist of redelijkerwijs 
moest vermoeden dat het door hem ontvangen geld onmiddellijk of middellijk af-

                                                
6 Zie over de facilitator onder andere het artikel van R.J. Soudijn, “Geen smoesjes meer”, Justitiële Ver-
kenningen 2011-2, pagina 40 en verder. Dit artikel maakt onvoldoende onderscheid tussen de hierna ge-
noemde categorieën b. en c. en geeft overigens ook geen kwantitatieve onderbouwing. 
Het beeld van deze auteur inzake het notariaat is wel bijzonder, hij schrijft op pagina 53: “Als een klant van 
bijvoorbeeld een notaris verlangt om de wet te overtreden, dan moet de notaris uit eigen beweging weige-
ren.” Het lijkt me dat dit voor iedere notaris vanzelf spreekt. Met deze tekst wordt gesuggereerd dat het 
voor een notaris de normaalste zaak van de wereld is om een verzoek tot wetsovertreding te krijgen. 
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komstig was uit enig misdrijf, maakt de notaris zich schuldig aan het witwasdelict 
van artikel 420bis of 420quater Sr (en mogelijk ook aan andere delicten). 

 
De sub b. genoemde persoon is de echte ‘facilitator’ van het witwassen. Hij handelt zelf 
niet crimineel (hij is geen medeplichtige, medepleger of pleger van een strafbaar feit) 
maar hij biedt de echte crimineel (de pleger van het ‘gronddelict’) de mogelijkheid om 
het verkregen voordeel te gebruiken.  
De sub c. genoemde persoon handelt zelf strafbaar. Wellicht is een nevendoel van de 
Wwft om de sub c. genoemde persoon makkelijker te pakken. Echter, juist de onder c. 
genoemde categorie zal zich waarschijnlijk weinig aan de Wwft gelegen laten liggen. 
 
Ik meen dat de Wwft zich primair moet richten op de sub b. genoemde categorie, de 
‘echte’ facilitator. Het valt me echter op dat als er naar voorbeelden van juridische be-
roepsbeoefenaren die de Wwft overtreden wordt gevraagd, er van de kant van de 
overheid eigenlijk alleen de sub c. genoemde personen worden genoemd. Kennelijk 
zijn er geen juridische beroepsbeoefenaren die hebben gefaciliteerd. De vraag is dan 
ook wat de reden is dat juridische beroepsbeoefenaren zo’n prominente plaats in de 
Wwft krijgen en waarom de overheden zoveel van die beroepsbeoefenaren verwach-
ten. Voor zover mij bekend is er geen onderzoek waaruit blijkt dat juridische beroeps-
beoefenaren op grote schaal witwassen faciliteren. Een enkele rotte appel wil nog niet 
zeggen dat het zin heeft grootschalige maatregelen te nemen.  
Dat een medewerker van De Nederlandsche Bank € 1.250.000 verduistert (zie 
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2011/dnb254630.jsp) wil 
niet zeggen dat nu alle personen in dienst van DNB ineens verdacht zijn.  
 
Naleving van de Wwft door juridische beroepsbeoefenaren dient tot doel te hebben te 
voorkomen dat zij ongewild bij witwassen betrokken raken (al dan niet als facilitator). 
De Wwft heeft niet tot doel om crimineel handelen door juridische beroepsbeoefenaren 
te bestrijden, dat zal via andere routes moeten gebeuren7. 
 

INFORMATIEVOORZIENING, OPLEIDING 

Een goede informatievoorziening van de kant van de overheid is van essentieel belang 
voor de Wwft-plichtigen, zeker als het kleine ondernemingen betreft die vanwege de 
aard van hun werkzaamheden niet met cliëntenonderzoek bezig zijn en die ook niet 
veelvuldig met Wwft-relevante werkzaamheden te maken hebben. 
 

                                                
7 Zoals via een gewijzigd toezichts- en opsporingsinstrumentarium in de Advocatenwet en daarop geba-
seerde regelgeving. 
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Een gemiddelde Nederlandse Wwft-plichtige zal het moeten hebben van de door de 
overheid ter beschikking gestelde documentatie. Die overheidsdocumentatie is lastig te 
vinden, fragmentarisch en verspreid over veel verschillende websites. Als de Neder-
landse overheid de Wwft zo belangrijk vindt, begrijp ik niet waarom de informatie niet 
op een veel betere wijze wordt aangeboden. Zo is recent domicilieverlening onder de 
Wwft gebracht. Voor zover ik weet is hier nog steeds geen bekendheid aangegeven8 
terwijl domicilieverleners echt niet alleen onder trustkantoren en banken zijn te vinden. 
Veel van de documentatie over de Wwft staat vol met jargon. Die documentatie veron-
derstelt allerlei kennis die een juridische beroepsbeoefenaar niet heeft en – tenzij hij 
zelf crimineel is – door middel van zijn werkzaamheden niet zal krijgen.  
 

LEIDRAAD MINISTERIE 

De verwachtingen die de overheid van de beroepsbeoefenaren heeft, worden geïllu-
streerd door de leidraad van het ministerie van financiën van februari 2011 en de lei-
draden van het Bureau Financieel Toezicht van april 2011. Het ministerie schrijft onder 
meer: 
 

Het verrichten van cliëntenonderzoek draagt bij aan het herkennen en beheersen van ri-
sico's die bepaalde cliënten of bepaalde soorten dienstverlening met zich meebrengen. 
Instellingen dienen in beginsel aan alle maatregelen van het cliëntenonderzoek te vol-
doen, maar de intensiteit waarmee de maatregelen worden toegepast, kan worden afge-
stemd op het risico dat een bepaald type cliënt, relatie, product of transactie oplevert. 
Verder hebben instellingen, met inachtneming van de risicobenadering, de verplichting 
om de uiteindelijke belanghebbende (UBO=ultimate beneficial owner) van een transactie 
of een relatie te identificeren en zich te vergewissen van de structuur of groep waartoe 
een cliënt behoort. Ook is er de verplichting om voor zover mogelijk, in het kader van de 
dienstverlening, een voortdurende controle op de zakelijke relatie en tijdens de duur van 
deze relatie verrichte transacties uit te voeren, teneinde te verzekeren dat deze overeen-
komen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en van zijn risicoprofiel, met in 
voorkomend geval een onderzoek naar de bron van het vermogen. In gevallen waarin 
een verhoogd risico bestaat op witwassen of financieren van terrorisme moeten de instel-
lingen extra maatregelen nemen. Bij minder kwetsbare dienstverlening mogen maatrege-
len daarentegen soepeler worden toegepast. Dit geheel wordt aangeduid als cliëntenon-
derzoek op basis van een risico georiënteerde benadering. Voor wat betreft de opzet van 
een risicogebaseerde benadering (risk based approach, RBA) heeft FATF diverse gui-
dance-documenten opgesteld9. 

                                                
8 Zie mijn artikel op http://ellentimmer.wordpress.com/2011/07/15/domicilieverleningwwftplichtig/. 
9 Ik heb een poging gedaan deze te lezen, maar de FATF guidance staat vol met vaagheden, waar je als 
gewone jurist niets mee kunt. 



16 september 2011 
10060532/11-00287084/eti 

 
 

12 

 

 
 
De door het ministerie genoemde “risico georiënteerde benadering” bij het cliëntenon-
derzoek is iets wat voor juridische beroepsbeoefenaren een volstrekt vreemde materie 
is. Datzelfde geldt voor het opstellen van risicoprofielen en voor het monitoren van de 
relatie met de cliënt. Deze concepten zijn afkomstig uit de sfeer van de grote financiële 
instellingen en zijn onbruikbaar voor juridische beroepsbeoefenaren. 
 

LEIDRADEN BUREAU FINANCIEEL TOEZICHT 

In de leidraden van het Bureau Financieel Toezicht van april 2011 wordt geprobeerd 
meer helderheid te verschaffen. Of de juridische beroepsbeoefenaren veel hebben aan 
de op hen gerichte leidraden mag worden betwijfeld. In de leidraad voor advocaten 
wordt uitgelegd hoe het witwasproces in zijn werk gaat. Dat is wel nuttig, maar de ge-
geven voorbeelden betreffen vaak handelingen waarmee een advocaat of notaris in 
zijn werkzaamheden niet te maken heeft. Zo is een advocaat normaliter niet betrokken 
bij stortingen van contanten op rekeningen. Als tuinders (pagina 4 bovenaan van de 
advocatenleidraad) van de prijs 85% zwart ontvangen, ziet een advocaat daar niets 
van. Alle voorbeelden de op pagina 3 onderaan tot en met pagina 5 worden genoemd, 
betreffen bijzondere situaties10 die in de gewone advocatenpraktijk niet voorkomen en 
betreffen feiten die voor een advocaat niet zichtbaar zijn. 
 
In hoofdstuk 4 van de leidraden wordt het wat concreter. Als het gaat om het landenri-
sico (paragraaf 4.2) blijf ik problemen houden met de praktische uitvoerbaarheid. Zo 
levert Zwitserland kennelijk een hoger risico op, maar moet ik de vastgoedopdracht 
dan altijd weigeren? En als ik extra onderzoek moet doen, hoe doe ik dat dan?  
De paragraaf over typen cliënten (4.3.1) zit niet systematisch in elkaar en bevat ook 
onvoldoende toelichting. Zo begrijp ik niet waarom pizzeria’s als dekmantel voor crimi-
nele activiteiten kunnen dienen en andere restaurants niet. Het lijstje maakt een zeer 
willekeurige indruk11. Ook de paragrafen over typen transacties (4.3.2)12 en de type 
dienstverlening/werkzaamheden (4.4) zijn niet systematisch opgebouwd of vereisen 
kennis die een juridische beroepsbeoefenaar niet heeft (bijvoorbeeld kennis over de  
waarde van aandelen of kennis over prijzen van bepaalde producten). De praktijkvoor-
beelden van paragraaf 4.5 verschaffen geen helderheid aangezien ze onvoldoende zijn 
uitgewerkt en onvoldoende aangeven wat de signalen waren waarop de advocaat had 
moeten reageren. 

                                                
10 Maar weinig advocaten hebben met de Angelsaksische trust te maken, die vaak wordt opgevoerd. 
11 Komt btw-fraude alleen voor bij autobanden, schroot, computeronderdelen en mobiele telefoons? 
Vreemd. 
12 Overigens staan daar voorbeelden bij die mij geen “transactie” lijken te zijn. 
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OPLEIDING 

Er zijn wel cursussen over hoe de Wwft in elkaar zit; maar cursussen over hoe crimine-
len te werk gaan bestaan voor zover ik weet niet.13 Ik begrijp dan ook niet waarom de 
opleidingseisen in de Wwft zouden moeten worden aangescherpt. 
 

VRAGEN 

8. Kan worden toegelicht wat de reden is dat juridische beroepsbeoefenaren zo’n 
prominente plaats in de Wwft krijgen. Kan worden toegelicht waarom de overhe-
den zoveel van die beroepsbeoefenaren verwachten? Wat is de reden dat de rol 
van de juridische beroepsbeoefenaren niet is beperkt tot situaties waarin zij zelf 
via de derdenrekening of kwaliteitsrekening bij het geldverkeer betrokken zijn. 

 
9. Bestaat er onderzoek waaruit blijkt dat juridische beroepsbeoefenaren witwassen 

faciliteren en waaruit blijkt dat de schaal daarvan zodanig is dat het zinvol is om 
maatregelen te nemen? En voor zover dat onderzoek er zou zijn: blijkt daar uit 
dat de thans voorgestelde maatregelen proportioneel en zinvol zijn? 

 
10. Waarom zorgt de overheid niet voor betere informatie over de geldende regelge-

ving, goed leesbaar en zonder opsporingsvaktaal. 
 
11. Waarom worden de opleidingseisen aangescherpt terwijl er geen docenten zijn 

die les kunnen geven over hoe er wordt gefraudeerd en wat daar de actuele 
trends in zijn? (Voor zover al gewenst zou zijn om medewerkers dit te leren.) 

 

                                                
13 Overigens vraag ik me af of het wel verstandig is om les te geven in hoe criminelen te werk gaan. 



16 september 2011 
10060532/11-00287084/eti 

 
 

14 

 

3. JURIDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN EN DE WWFT 

 

JURIDISCHE DIENSTVERLENING: VEEL EENMANSZAKEN EN KLEINE ONDERNEMIN-
GEN 

Bij het beoordelen van de voorgestelde regelgeving dient rekening te worden gehou-
den met de aard en omvang van de Wwft-plichtige ondernemingen. 
 
Kenmerk voor de juridische dienstverlening is dat er zeer veel kleine kantoren zijn. De 
Nederlandse Orde van Advocaten vermeldt op zijn website14 dat er momenteel in Ne-
derland ruim 16.000 advocaten werken. Er zijn 2136 eenmanskantoren, 1560 kantoren 
met 2-5 advocaten, 513 kantoren met 6-20 advocaten, 74 kantoren met 21-60 advoca-
ten en 24 grote kantoren met 60 en meer advocaten in dienst. Als dit in een overzicht 
wordt gezet, levert dit het volgende beeld op: 
 
 

Eenmanskantoren 2.136 49,59% 
Twee tot en met vijf advocaten 1.560 36,22% 
Zes tot en met  twintig advocaten 513 11,91% 
Eenentwintig tot zestig advocaten 74 1,72% 
Zestig en meer advocaten 24 0,56% 

 4.307 100,00% 

 
 
Uit dit overzicht blijkt dat 3.696 kantoren, dat wil zeggen 85,81% van de Nederlandse 
advocatenkantoren eenmanskantoren en kantoren met tot en met vijf advocaten zijn.15 
Dit illustreert dat de advocatuur een beroepsgroep is met zeer veel kleine kantoren. 
 
In de notariaat is dat vergelijkbaar. (Misschien zijn daar nog wel meer kleine onderne-
mingen.) 
 

Ter vergelijking: accountantskantoren hebben volgens een overzicht van ING samen 
meer dan 4.600 vestigingen, met een kleine 54.000 werknemers. Hoewel blijkens dit 
overzicht in de accountancy ook een groot aantal kleinere kantoren zijn, zijn de middel-

                                                
14 http://www.advocatenorde.nl/255/consumenten/feiten-over-de-advocatuur.html  
15 Welk aantal advocaten er bij de verschillende categorieën kantoren werken, blijkt niet uit dit overzicht en 
is ook niet in het laatste jaarverslag, dat van 2010 
(http://www.advocatenorde.nl/documenten/2875/Jaarverslag%20NOVA-2010_definitief.pdf) te vinden. 
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grote en grote accountantskantoren allen veel groter dan het grootste Nederlandse advo-
catenkantoor.16 Vergelijkende cijfers inzake de financiële en juridische beroepsbeoefena-
ren kon ik op internet niet makkelijk vinden. 

 
Helder dient te zijn dat het bij de juridische beroepsbeoefenaren gaat om zeer veel 
kleine ondernemingen. Zoals ik hierna in herinnering zal brengen, is de Wwft ontwik-
keld voor grote ondernemingen. Ik meen dat concepten en principes die voor grote 
ondernemingen zijn ontwikkeld niet mogen worden opgelegd aan kleine ondernemin-
gen.  
 
Verder meen ik dat advocaten en notarissen al met zoveel extra beroepsvoorschriften 
te maken krijgen, dat zij niet onnodig moeten worden lastig gevallen met regelgeving 
waarvan weinig tot geen praktisch effect mag worden verwacht.  
 
Het is niet voor niets dat juridische beroepsbeoefenaren weinig Wwft-meldingen doen: 
 
• Ten eerste valt een beperkt deel van de totale juridische werkzaamheden onder 

de Wwft (zie hierna).  
• Ten tweede vertegenwoordigen de Wwft-plichtige werkzaamheden voor veel juri-

dische beroepsbeoefenaren maar een zeer beperkt deel van hun totale werk-
zaamheden (zelfs als zij onder de vlag “ondernemingsrecht” opereren).  

• Voor zover de werkzaamheden al onder de Wwft vallen, is de kans dat er onge-
bruikelijke transacties worden waargenomen zeer gering. Ik weet dat er beleids-
makers en beleidsvoorbereiders zijn die denken dat er veel meer van de juridi-
sche beroepsbeoefenaren kan worden verwacht. Mij is niet bekend waarop dit is 
gebaseerd. 

 

DE WWFT-PLICHTIGE DIENSTEN VAN JURIDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 

Graag vestig ik er ten overvloede de aandacht op het feit dat juridische beroepsbeoe-
fenaren niet voor al hun werkzaamheden onder de Wwft vallen. Ik merk regelmatig dat 
niet iedereen daar van op de hoogte is. 
Advocaten, (kandidaat-) notarissen en degenen die een gelijksoortig juridisch beroep of 
bedrijf uitoefenen hebben alleen voor specifieke activiteiten met de Wwft te maken. 
Deze activiteiten zal ik hierna als “Wwft-relevante dienstverlening” aanduiden.  
 

                                                
16 ING rapport "Accountants aan vooravond van ommekeer" van oktober 2010, op 
http://www.ing.nl/Images/Accountants%20aan%20vooravond%20ommekeer_tcm7-73652.pdf  
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De wet definieert de Wwft-relevante dienstverlening in artikel 1 sub a onder 12° en 
13°17 als: 
 

A. Het zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand 
verlenen bij: 
a. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edel-

stenen of andere waarden; 
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortge-

lijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen; 

d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen; 
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaam-

heden van accountants en belastingadviseurs; 
 
B. het optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële trans-

actie of onroerende zaaktransactie. 
 
 
Indien dienstverlening in één van voornoemde categorieën valt, is de Wwft toch niet 
van toepassing als sprake is van rechtsbijstand in de zin van de wet. 
 

                                                
17 12°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris, of kandidaat-notaris 

of in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk be-
roeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent bij: 
a. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere 

waarden; 
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; 
d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen; 
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de on-

der 11° beschreven beroepsgroepen; 
13°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris 

dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep optreedt in naam en voor rekening 
van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie; 
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Mij is niet bekend dat het onder B. genoemde in de praktijk vaak voorkomt. Het geven 
van advies op de onder A. onder a., c., d. en e. 18 genoemde terreinen komt voor zover 
ik kan overzien wel regelmatig voor. Bij advies en bijstand inzake het onder b. ge-
noemde kan ik me in de sfeer van de juridische dienstverlening weinig voorstellen; als 
een advocaat zelf zou gaan beheren komt hij al snel in de sfeer van vergunningplicht 
op grond van de Wet op het financieel toezicht terecht, lijkt me.  
Voor de praktijk van juridische beroepsbeoefenaren zijn daarom met name van belang: 
advies inzake aan- en verkoop van onroerende zaken, advies inzake het oprichten of 
beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen en advies 
inzake het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen. Dergelijk advies 
wordt niet alleen aan multinationals gegeven, maar ook aan particulieren en aan kleine 
en middelgrote bedrijven. 
 
Er dient rekening mee te worden gehouden dat niet alle advocaten zich met Wwft-
plichtige diensten bezig houden, en voorts dat degenen die dat wel doen, dat soms 
maar een heel beperkt deel van de tijd doen. Ik weet niet wat de omvang van de Wwft-
plichtige dienstverlening in de juridische dienstverlening is; voor zover mij bekend is dat 
nooit onderzocht. Ik verwacht dat dit aandeel gering is19. 
 
Mij is uit de informatie in de parlementaire geschiedenis niet duidelijk geworden waar-
om de juridische beroepsbeoefenaren als Wwft-plichtigen zijn toegevoegd door de Eu-
ropese en Nederlandse regelgever. Er wordt wel iets gezegd over de mogelijkheid dat 
er – nu de banken en andere financiële instellingen voorzichtiger zijn geworden – naar 
de juridische beroepsbeoefenaren wordt uitgeweken. Voor zover die juridische be-
roepsbeoefenaren zich zelf met het geldverkeer bezig houden (derdengeldenrekening), 
is dat nog wel te begrijpen. Echter, Wwft-plichtige diensten als hiervoor omschreven, 
omvatten ook allerlei activiteiten waarbij er in het geheel geen sprake is van geldver-
keer.  
Voorbeelden: adviezen op deelgebieden (bijvoorbeeld mededingingsrechtelijke aspec-
ten, onderzoek naar aansprakelijkheidsrisico’s), het opstellen van conceptcontracten 
en het juridisch beoordelen van door anderen gemaakte concepten. Bij dergelijke 
werkzaamheden wordt gewerkt op basis van informatie die van derden wordt ontvan-
gen en die niet kan worden geverifieerd. Ook is onwaarschijnlijk dat uit die informatie 
“witwasgegevens” kunnen worden gehaald20. 

                                                
18 Het is dacht ik maar een kleine groep advocaten die belastingadvies geeft. 
19 Bij het notariaat zal het iets meer zijn, vanwege de betrokkenheid bij de oprichting van rechtspersonen, 
de levering van aandelen en transacties inzake registergoederen. 
20 Als de cliënt of wederpartij zelf witwasinformatie verstrekt, is er iets anders aan de hand. De advocaat 
mag een opdracht niet uitvoeren als er aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, 
ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. Zie artikelen 7-9 , Verordening op de administra-
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Ik ben een voorstander van maatregelen die er voor zorgen dat het geldverkeer dat via 
een juridische beroepsbeoefenaar verloopt zorgvuldig plaats vindt. Dat soort regelge-
ving hoort echter niet in de Wwft thuis, maar in de beroepsregels van advocaten en 
notarissen.21 Voor de advocatuur ligt er inmiddels een voorstel voor een landelijke der-
dengeldenstichting, waarbij de advocatenkantoren rekeningen kunnen aanhouden. 
 

HET BEGRIP WITWASSEN 

Het begrip witwassen levert in het kader van de Wwft bijzonder veel verwarring op, 
aangezien het niet alleen handelingen omvat om illegale voordelen in de ‘gewone we-
reld’ te brengen (zoals contante opbrengsten van drugshandel storten op een bankre-
kening). Ook het in het bezit hebben van illegale voordelen houdt al witwassen in, zo 
begrijp ik van de strafrechtdeskundigen. Dat levert het merkwaardige resultaat op dat 
criminelen niet alleen voor het primaire delict (‘gronddelict”) worden veroordeeld, bij-
voorbeeld valsheid in geschrifte, oplichting en belastingfraude, maar dat daar aan dan 
ook witwassen wordt toegevoegd als strafbaar feit (als de gronddelicten financieel 
voordeel hebben opgeleverd)22.  
Aan het criterium dat het voordeel uit misdrijf afkomstig is worden voor het witwasdelict 
lage eisen gesteld, zo blijkt uit het artikel van P. America en M.R. Paardekooper, “Wie 
bewijst dat het wit was?”, augustus 201123. De auteurs noemen rechtspraak waarin als 
feit van algemene bekendheid wordt aangenomen dat contant geld coupures van € 500 
nagenoeg uitsluitend in het criminele circuit worden gebruikt. Dat betekent dat op basis 
van beperkte aanwijzingen mag worden vermoed dat een voorwerp uit misdrijf afkom-
stig is. De HR overweegt  in een uitspraak dat het niet aan de verdachte is om aanne-
melijk te maken dat een voorwerp niet uit een misdrijf afkomstig is, zodat van omkering 
van de bewijslast geen sprake zou zijn. De auteurs menen dat de eisen aan het bewijs 
inzake het “uit misdrijf afkomstig zijn” ernstig zijn uitgehold, zodat het mogelijk is dat 
iemand voor witwassen wordt veroordeeld zonder dat daadwerkelijk is gebleken dat 
het geld uit misdrijf afkomstig is. Deze strafrechtelijke rechtspraak heeft belangrijke 
consequenties voor de Wwft-praktijk. 
 
Deze ruime definitie van witwassen heeft tot gevolg dat geld heel lang ‘besmet’ blijft en 
er merkwaardige discussies kunnen ontstaan over de vraag wanneer er geen relevante 

                                                                                                                                          
tie en de financiële integriteit, pagina 117, 188 
http://advocaten.advocatenorde.nl/public/file/PDF/Vademecumschoon.pdf .  
21 Ik neem aan dat andere juridische beroepsbeoefenaren die geldverkeer verzorgen onder de Wet op het 
financieel toezicht vallen. 
22 Hof Arnhem 17 november 2009, LJN: BM1311. 
23 Advocatenblad 5 augustus 2011. 
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‘besmetting’ meer is24. Er ontstaat een mandarijnenwetenschap eerste klas, die aan 
leken (= mensen die niet thuis zijn in het strafrecht25) niet meer is uit te leggen. 
 

DE KOSTEN GEMOEID MET NALEVING VAN DE WWFT 

De Wwft-bureaucratie werkt door in de tarieven die betrokken Wwft-plichtigen moeten 
berekenen. In gewoon Nederlands: als advocaten die zich bezig houden met Wwft-
plichtige diensten (zoals bepaalde vastgoed- en fusie- & overnameadvisering) tijd en 
geld moeten besteden aan een cliëntenonderzoek (ook al is voorzienbaar dat dit on-
derzoek niets oplevert) dan werkt dit door in de uurtarieven. En aangezien juridisch 
advies op het gebied van vastgoed en fusie en overname niet alleen aan multinationals 
wordt gegeven, maar ook aan particulieren en aan kleine en middelgrote bedrijven, 
zullen zij nadeel ondervinden van de hogere tarieven. 
 
De regelmatige wijzigingen van de regelgeving en de in de regelgeving opgenomen 
vage normen leveren voor de Wwft-plichtigen grote problemen en kosten op, zie onder 
andere het artikel van J.W.E. Litjens en M.H.H. Rutten in WFR, onder de titel “De stort-
vloed aan wet- en regelgeving over witwassen en zwart geld”26. Zoals al eerder is op-
gemerkt, komt er een nieuwe Europese richtlijn aan die opnieuw wijziging van de Wwft 
tot gevolg zal gaan hebben. Het is dan niet vreemd dat kleine ondernemingen, die hun 
handen al vol hebben aan het financieel overleven, de weg volledig kwijt raken. 
 

OORSPRONG VAN DE WWFT: DE FINANCIËLE INSTELLINGEN 

De Wwft is destijds ontstaan met het oog op de rol van financiële instellingen, zoals 
banken, bij het witwassen van illegaal verkregen voordelen. Om die reden stond des-
tijds het begrip “transactie” centraal in de antitwitwasregels. Banken zijn zelf door hun 
rol in het betalingsverkeer betrokken bij de transacties door hun cliënten en wederpar-
tijen. Aangezien financiële instellingen een centrale rol spelen in het betalingsverkeer 
en zij ook een zeer goede informatiepositie hebben, ligt het voor de hand dat regelge-
ving ter bestrijding van witwassen zich op financiële instellingen richt.  
 
Een zorgelijke ontwikkeling is dat als gevolg van allerlei wijzigingen de Wwft nu van 
toepassing is op een zeer grote diversiteit van “instellingen” (zoals degenen die onder 
de Wwft vallen in de Wwft worden genoemd), waarbij geen aandacht wordt besteed 

                                                
24 Zie hierover HR 23 november 2010, LJN: BN0578. Criminele voordelen hebben zich vermengd met 
regulier vermogen. 
25 Zoals ik. Wat ik er over schrijf heb ik afgeleid uit enkele artikelen. 
26 WFR 2010/436. 
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aan de verschillende karakteristieken van die ondernemingen, waaronder het verschil 
in informatiepositie. Voorts is naast het begrip “transactie” het begrip “zakelijke relatie” 
in de regelgeving geïntroduceerd. Dit betekent echter niet dat het doel van de antiwit-
wasregelgeving is veranderd. Voor zover mij bekend is dat nog steeds dat wordt voor-
komen dat de dienstverlening een rol speelt bij het witwassen. Er is geen sprake van 
dat Wwft-plichtigen als een nieuwe groep van opsporingsambtenaren dienen te functi-
oneren. 
 
Het woord “instelling” in de wet wekt een onjuiste indruk. Een gemeenschappelijk ken-
merk van de Wwft-plichtigen is dat zij alle ondernemers zijn. Een belangrijke groep 
Wwft-plichtigen wordt gevormd door financiële instellingen27, die meestal groot zijn. Als 
gevolg van diverse wijzigingen zijn er een groot aantal zeer kleine en middelgrote on-
dernemers Wwft-plichtig geworden. Genoemd kunnen worden: 
 

a. het trustkantoor (onderdeel 10°); 
b. de externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent 

(onderdeel 11°); 
c. de belastingadviseur (onderdeel 11°); 
d. degenen die beroeps- of bedrijfsmatig vergelijkbare activiteiten verrichten 

als de voornoemde accountant en belastingadviseur (onderdeel 11°); 
e. advocaten, (kandidaat-) notarissen en degenen die een gelijksoortig juri-

disch beroep of bedrijf uitoefenen (alleen voor specifieke activiteiten, hierna 
“Wwft-relevante dienstverlening”, zie onderdelen 12° en 13°)28; 

                                                
27 Dit zijn kredietinstelling van onderdeel 1°, de financiële instelling van onderdelen 2° en 3°, het geld-
transactiekantoor van onderdeel 4°, de levensverzekeraar van onderdeel 5°, de beleggingsonderneming 
en –instelling van onderdelen 6° en 7°, de financiële dienstverlener van onderdeel 8° en de bijkantoren 
van de voornoemden (onderdeel 9°), alsmede de betaaldienstverleners van onderdelen 18° en 19°. Verder 
dan een casino (onderdeel 16°) ook als financiële instelling worden aangemerkt. 
28 12°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris, of kandidaat-notaris 
of in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of 
bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent bij: 
a. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waar-

den; 
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als be-

doeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; 
d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen; 
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de onder 11° 

beschreven beroepsgroepen; 
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f. de makelaar (onderdeel 14°); 
g.  de handelaar in goederen voor zover € 15.000 of meer in contanten wordt 

betaald (onderdeel 15°); 
h. de domicilieverlener (onderdeel 20°). 

 
Hoewel er onder deze niet-financiële Wwft-plichtigen ook grote ondernemingen zijn 
(bijvoorbeeld de grote trustkantoren en de grote accountantskantoren), komen in alle 
hierboven onder a. tot en met h. genoemde categorieën ook zeer veel kleine onderne-
mingen voor. Verder zijn de rollen die deze Wwft-plichtigen spelen zeer verschillend. 
Waar het trustkantoor zelf betrokken is bij het betalingsverkeer dat de doelvennoot-
schappen verrichten en de handelaar in goederen onder de Wwft valt voor zover spra-
ke is van grote contante transacties waarbij hij zelf betrokken is, geldt voor andere 
Wwft-plichtigen dat zij geen enkele rol of een zeer beperkte rol bij het betalingsverkeer 
spelen. 
 
Van de juridische beroepsbeoefenaren kan worden gezegd dat zij een rol bij het beta-
lingsverkeer spelen voor zover er betalingen via hun derdenrekeningen plaats vinden. 
Vraag is dan waarom de toepasselijkheid van de Wwft dan niet wordt beperkt tot der-
gelijke transacties.  
 

INFORMATIEPOSITIE 

De informatiepositie van de hierboven genoemde niet-financiële Wwft-plichtigen is heel 
verschillend. Terwijl de hierboven onder a. en b. genoemden uit hoofde van hun werk-
zaamheden over financiële informatie inzake hun cliënten en doelvennootschappen 
beschikken, ligt dat voor de overige niet-financiële Wwft-plichtigen geheel anders.  
 
Als een advocaat of notaris te maken krijgt met Wwft-relevante dienstverlening, bij-
voorbeeld een fusie of een overname, dan krijgt de advocaat of notaris de financiële 
gegevens door derden aangeleverd. Deze juridische beroepsbeoefenaren zijn niet in 
staat om de juistheid van deze gegevens te controleren dan wel om aan die gegevens 
aanwijzingen voor witwassen te ontlenen. De kans dat een juridische beroepsbeoefe-
naar witwassen op het spoor komt, is daardoor klein. 
 
Het is niet voor niets dat accountants met name naar aanleiding van hun audit-
werkzaamheden veel melden. Zie hierover het artikel van Fred Knook en Dirk Kolk-
man, getiteld “Voorkomen witwassen en vastgoedfraude”, in De Accountant van juli / 

                                                                                                                                          
13°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris 
dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep optreedt in naam en voor rekening van een 
cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie; 
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augustus 2011. Opvallend is dat belastingadviseurs veel minder melden, zo blijkt ook 
uit een artikel in het Professional Law Report van de Confédération Fiscale Européen-
ne (CFE) van februari 201129. In dat artikel wordt naar aanleiding van het Europese 
rapport van Deloitte van januari 2011 opgemerkt dat belastingadviseurs niet vaak iets 
te melden hebben en dat het uitvoeren van cliëntenonderzoek door kleine belastingad-
vieskantoren weinig zin heeft. 
 
Over de informatiepositie van de verschillende Wwft-plichtigen vind ik in de toelichting 
op dit wetsvoorstel niets terug. Mij is ook niet bekend dat hier onderzoek naar is ge-
daan. Ik meen dat de Wwft-verplichtingen van de verschillende type ondernemingen 
gekoppeld moeten worden aan hun informatiepositie en aan hun mogelijkheden om 
tegen redelijke kosten een passend antiwitwasbeleid te ontwikkelen. Dit is ook belang-
rijk omdat een groot aantal verschillende ondernemingen onder de Wwft vallen en het 
dus mogelijk is dat bij één cliënt of doelvennootschap meerdere ondernemingen be-
trokken zijn. Als al die ondernemingen bij dezelfde cliënten / doelvennootschappen 
cliëntenonderzoek moeten instellen, levert dat veel bureaucratie en dubbele kosten op.  
 
Het heeft weinig zin om aan ondernemers op te leggen dat zij een cliëntenonderzoek 
uitvoeren als de kans dat zij witwassen kunnen ontdekken tijdens hun werkzaamheden 
gering is. Op grond hiervan meen ik dat het cliëntenonderzoek door advocaten en no-
tarissen moet worden beperkt tot wat de beroepsregels voorschrijven, nl. identificatie in 
de gebruikelijke zin van het woord en een eenvoudig onderzoek of de cliënt anteceden-
ten heeft. 
 
Er is geen bezwaar tegen een verplichting voor juridische beroepsbeoefenaren om 
ongebruikelijke transacties te melden, men dient echter geen al te overspannen ver-
wachtingen te hebben van de omvang van die meldingen, gelet op de beperkte infor-
matiepositie van deze beroepsbeoefenaren. 

                                                
29 Te vinden op http://www.nob.net/system/files/Professional+Law+Report+1+February+2011.pdf. Bericht:  
“Commission publishes Deloitte anti money laundering study 
On 24 January 2010, the Commission published a study conducted by Deloitte on the application of the 
EU anti money laundering legislation. The study covers also the issue how “non-financial professions” 
which include tax advisers deal with the obligations imposed by the relevant EU Directives. It shows that 
the role the tax profession plays in reporting suspicious cases is very limited, the number of reported cases 
being zero or close to zero in all member states except for Belgium, the Netherlands and the UK. This can 
partly be explained by a certain filter function exercised by professional bodies involved in the reporting 
procedure. The study observes that tax advisers are seldom the only party involved in transactions and 
that small tax firms usually lack the resources for customer dues diligence and raises the question whether 
the tax advisers´ involvement in the fight against money laundering is necessary. Regarding the exemption 
from the reporting obligation for lawyers (and tax advisers) that give legal advice to clients or represent 
them in judicial proceedings, the study recommends that this exemption should be worded more clearly.” 
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AANBEVELINGEN / VERZOEKEN 

12. De Wwft dient zich te richten op het voorkomen van ongewilde betrokkenheid van 
juridische beroepsbeoefenaren bij witwassen en niet op de ‘rotte appels’ die zich 
met criminele activiteiten bezig houden. Tegen die ‘rotte appels’ dienen andere 
middelen te worden ingezet. 30 

 
13. Voor zover juridische beroepsbeoefenaren geldverkeer verzorgen, hoort het re-

gelen daarvan niet in de Wwft thuis, maar in de beroepsregelgeving of in de Wet 
op het financieel toezicht. 

 
14. De verplichtingen van juridische beroepsbeoefenaren tot het uitvoeren van cliën-

tenonderzoek in de zin van de Wwft, dient tot het hoogst noodzakelijke te worden 
beperkt. Dergelijke verplichtingen dienen alleen te worden opgelegd, indien daar-
van redelijkerwijs goede resultaten kunnen worden verwacht. 
Er dient met betrekking tot het cliëntenonderzoek beter rekening te worden ge-
houden met het feit dat het overgrote deel van de juridische beroepsbeoefenaren 
in kleine kantoren werkzaam is. Er moeten geen hooggespannen verwachtingen 
worden gekoesterd van hun mogelijkheden om een cliëntenonderzoek uit te voe-
ren zoals de wetgever voor ogen staat (en zoals banken dat bijvoorbeeld kunnen 
doen), risicoprofielen op te stellen en aan de hand daarvan ongebruikelijke trans-
acties te constateren. 

 
15. Het begrip “witwassen” in de Wwft dient te worden losgekoppeld van het straf-

recht. Het begrip dient zodanig te worden gekozen dat het praktisch werkbaar is 
voor degenen die met de Wwft te maken krijgen. 

 
16. Voor zover het hiervoor genoemde nog niet mogelijk is vanwege Europese of 

internationale verplichtingen, dient de Nederlandse overheid zich internationaal 
sterk te maken voor beperking van de verplichtingen van juridische beroepsbeoe-
fenaren. 

 
17. Indien gewenst worden speciale maatregelen genomen inzake het geldverkeer 

waarbij een juridische beroepsbeoefenaar betrokken is. Voor advocaten en nota-
rissen kan dit worden geregeld in de beroepsregels dan wel door de beroepsor-
ganisaties worden geregeld binnen de huidige mogelijkheden van de regelge-
ving. 

 

                                                
30 Daar is de beroepsregelgeving voor. 
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18. Voorkomen moet worden dat in hun drang zich waar te maken, huidige en toe-
komstige toezichthouders op de juridische beroepsbeoefenaren een te optimisti-
sche beeld hebben (en dat in de publiciteit schetsen) van de mogelijkheid van 
deze beroepsbeoefenaren om witwassen te kunnen constateren en melden. 

 
 
 

4. DE FATF-EVALUATIE IN DE TOELICHTING OP HET CONSULTA-
TIEVOORSTEL 

In de toelichting worden de wijzigingen die nu worden voorgesteld gemotiveerd met de 
mededeling dat criminelen steeds nieuwe manieren bedenken om te proberen hun met 
het plegen van misdaad behaalde winsten te integreren in de legale economie (pagi-
na 13 toelichting) en wordt vervolgens gezegd dat de nut en noodzaak van de thans 
voorgestelde aanpassingen is gebleken (eveneens pagina 13). Een inhoudelijke on-
derbouwing van deze mededelingen ontbreekt. 
 
Ter onderbouwing wordt slechts melding gemaakt op de FATF-evaluatie die in 2010 
heeft plaats gevonden31. Er wordt aangegeven dat er verschil is tussen de FATF aan-
bevelingen en de EU-regelgeving, zonder dat wordt toegelicht om welke redenen de 
Nederlandse regelgeving verder zou moeten gaan dan de EU-regels. Hoewel het nuttig 
is kennis te nemen van de FATF-aanbevelingen, zeker als het gaat om de rol van de 
overheid, meen ik dat er in Nederlandse Wwft-plichtigen geen zwaardere verplichtin-
gen dienen worden opgelegd dan hun collega’s in andere EU-landen. 
 
Voorts vraag ik me af of de Nederlandse overheid wel voldoende gebruik maakt van de 
mogelijkheden in de FATF-aanbevelingen en de EU-regelgeving om onderscheid te 
maken tussen verschillende groepen Wwft-plichtigen, rekening houdend met de ken-
merken van hun activiteiten.  
 
Op mij maakt het FATF-rapport een willekeurige en niet onderbouwde indruk. Ik vraag 
me daarom af waarom niet de ontwikkelingen op Europees terrein worden afgewacht. 
 
De FATF-evaluatie spreekt in algemene bewoordingen, zonder aan te geven op welk 
feitenmateriaal een en ander wordt gebaseerd. Zo wordt beweerd dat juristen te weinig 
melden vanwege “Inadequate awareness of potential vulnerabilities”. Waar is dit op 
gebaseerd? 
 

                                                
31 Zie http://www.fatf-gafi.org/document/50/0,3746,en_32250379_32236963_47221490_1_1_1_1,00.html. 
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Hebben de FATF-rapporteurs wel kennis hebben genomen van andere Nederlandse 
regelgeving? Sommige passages suggereren dat kennis van het Nederlandse recht 
onvoldoende is32. 
 
Het FATF-rapport heeft een hoog studeerkamergehalte.  Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
passage over de verplichting tot onmiddellijke melding (in plaats van de veertien dagen 
termijn vanaf de datum dat een transactie is gebleken verdacht33 te zijn), dat “raises an 
effectiveness issue in relation to the recovery of criminal assets”. Allereerst is natuurlijk 
de vraag op welk tijdstip een Wwft-plichtige definitief heeft vastgesteld dat een transac-
tie ongebruikelijk is. Vanwege de verplichting zorgvuldig te handelen zal daar de nodi-
ge tijd overheen gaan, onder meer omdat intern gegevens moeten worden verzameld, 
eventueel advies moet worden ingewonnen en formele besluitvorming dient plaats te 
vinden. Aangenomen mag worden dat als een Wwft-plichtige tot de conclusie is dat 
een transactie ongebruikelijk is, hij zo spoedig mogelijk tot melding zal overgaan. De 
betekenis van de veertien dagen is, in het licht van wat er aan voorafgaat, naar mijn 
mening praktisch onbelangrijk. Ook zullen die veertien dagen niet zoveel uitmaken voor 
de opsporingsinstanties, aangezien zij veelal ook de nodige tijd nodig hebben om tot 
actie over te gaan. 
 
Het is wel heel gemakkelijk van de FATF-rapporteurs om te vinden dat bepaalde regels 
uit de Wet op het financieel toezicht ook op andere Wwft-plichtigen dat Wft-instellingen 
van toepassing moeten zijn. Dat heeft echter wel een reden. De Wft is ontworpen voor 
een specifieke doelgroep.   
 
Heel gemakkelijk wordt door de FATF gesproken over uitbreiding van de opleidings-
verplichtingen, waarbij onder meer melding wordt gemaakt van “current ML and TF 
techniques, methods and trends”. Dat is allemaal prachtig als het grote ondernemingen 
betreft, maar wat moet de notaris om de hoek daar mee? 
 
Voor het overige verwijs ik naar wat ik in hoofdstuk 1 heb opgemerkt. 

                                                
32 Zo wordt gezegd dat niet behoeft te worden nagegaan of een cliënt handelt ten behoeve van een ander. 
Een zorgvuldige dienstverlening dient toch op grond van onder andere Wet op het financieel toezicht en 
Advocatenwet al in te houden dat de dienstverlener weet voor wie hij bezig is? 
33 Let op: de FATF spreekt over ‘suspicious’, dat betekent verdacht en is iets anders dan ongebruikelijk. 
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5. COMMENTAAR PER ONDERDEEL 

 

A.4, REGISTERGOEDEREN EN HYPOTHEEK (ARTIKEL 1 SUB A ONDER 12°) 

Voorgesteld wordt om alle registergoederen, dus ook schepen, onder de Wwft te bren-
gen. Dit betekent een aanzienlijke verruiming van de reikwijdte van de Wwft. Deze uit-
breiding is niet gebaseerde op de derde Europese anti-witwasrichtlijn 2005/60/EG. De-
ze spreekt alleen over onroerende zaken. Wat is de reden dat Nederland hier ruimere 
verplichtingen in het leven roept dan waar de derde Europese anti-witwasrichtlijn om 
vraagt? Is hier onderzoek naar gedaan? Ik meen dat er geen enkele reden is waarom 
Nederland zwaardere verplichtingen aan juridische beroepsbeoefenaren zou moeten 
opleggen dan andere EU landen en wijs deze uitbreiding van de Wwft af. Hypotheek 
wordt in de derde Europese anti-witwasrichtlijn niet genoemd. Ik vind het voorbeeld dat 
in de toelichting wordt genoemd nog al ver gezocht en meen dat voor deze uitbreiding 
geen goede reden is. 
 

A.4 NIEUWE DEFINITIE VAN HET OVERNAMEBEGRIP (ARTIKEL 1 SUB A ONDER 12°) 

In het voorstel wordt als nieuwe overname definitie geïntroduceerd:  
 

“het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onder-
neming voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk belanghebben-
de van die onderneming kwalificeerde, uiteindelijk belanghebbende van die on-
derneming wordt”. 

 
Dit zal vanwege de definitie van het begrip uiteindelijk belanghebbende in artikel 1 
sub f de nodige praktische problemen voor betrokken dienstverleners gaan opleveren. 
Deze wijziging wordt niet door Europese regels geëist. Ik meen dat de huidige definitie 
voldoende mogelijkheden biedt en gehandhaafd kan worden. 
 

A.5 CLIËNT (ARTIKEL 1 SUB B) 

Er is op zich niets op tegen dat een cliënt iets anders dan een rechtspersoon of natuur-
lijke persoon kan zijn. Bijvoorbeeld een personenvennootschap of een trust.  
De gegeven toelichting is echter zeer ongewenst: het moet niet zo zijn dat als de cliënt 
een vennootschap onder firma is, de Wwft-plichtige cliëntenonderzoek naar de indivi-
duele vennoten van die vennootschap onder firma moet instellen. Het cliëntenonder-
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zoek zal zich dienen te richten op de vennootschap onder firma zelf. Voor zover de 
aard van de dienstverlening daartoe aanleiding geeft, kunnen de vennoten worden 
onderzocht. 
 

A.6 POLITIEK PROMINENT PERSOON (ARTIKEL 1 SUB E) 

De praktijk is dat het praktisch lastig is om te achterhalen dat een cliënt-natuurlijke per-
soon een politiek prominente persoon (PPP) is. De last voor instellingen wordt nog 
zwaarder, nu duur dat een politieke functie relevant is vijf jaar is geworden en nu niet 
alleen de cliënt een PPP kan zijn, maar ook de uiteindelijk belanghebbende.  
 
Verder begrijp ik niet waarom nu alle niet-Nederlandse PPP’s relevant zijn geworden, 
ongeacht de woonplaats. Wat is de reden dat de Nederlandse PPP niet onder de Wwft 
getoetst wordt. Waarom wordt gekozen voor een PPP-begrip dat zo ruim is en waarom 
is er geen onderscheid gemaakt tussen PPP’s van binnen en van buiten Europa? Als 
PPP’s uit Nederland niet extra gescreend behoeven te worden, waarom maakt Neder-
land zich dan niet sterk – ter beperking van administratieve lasten – voor een uitzonde-
ring voor alle Europese PPP’s? 
 
Het voorstel bevat een aanzienlijke verzwaring van het begrip PPP met alles wat er 
aan vast zit, een verzwaring die niet door de derde Europese anti-witwasrichtlijn 
2005/60/EG wordt voorgeschreven. Er is geen reden om Nederlandse instellingen met 
een dergelijke verzwaring te belasten. 
 

A.7 DE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (ARTIKEL 1 SUB F) 

Het is een ongewenste lastenverzwaring dat de uiteindelijk belanghebbende altijd moet 
worden geïdentificeerd, zie ook artikel 4 lid 2 nieuw. Er wordt niet toegelicht waarom 
deze noodzaak aanwezig is en waarom deze lastenverzwaring dient te gelden voor alle 
Wwft-plichtigen. 
 

A.9 HET NIEUWE BEGRIP “TRANSACTIE” (ARTIKEL 1 SUB M.) 

Huidige tekst:  “transactie: handeling of samenstel van handelingen van of ten 
behoeve van een cliënt in verband met het afnemen of het ver-
lenen van diensten”.  
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Voorgestelde tekst:  “transactie: handeling of samenstel van handelingen van of ten 
behoeve van een cliënt waarvan de instelling in het kader van 
haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen”. 

 
Zowel de oude als de nieuwe definitie sluiten niet aan bij het transactiebegrip zoals dat 
uit de Europese anti-witwasrichtlijnen blijkt. Hoewel “transactie” in die richtlijnen niet 
wordt gedefinieerd, blijkt uit het gebruik van het begrip dat daar onder wordt verstaan 
een handeling die een vermogensverschuiving veroorzaakt. In de Duitse anti-
witwaswet wordt transactie dan ook in die zin gedefinieerd34: 

 
Transaktion im Sinne dieses Gesetzes ist jede Handlung, die eine Geldbewe-
gung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bewirkt. 

 
Ik meen dan ook dat de definitie van het transactiebegrip overeenkomstig in de Neder-
landse wetgeving moet worden opgenomen. 
 
Dat is ook in overeenstemming met het feit dat de regelgeving ter bestrijding van wit-
wassen oorspronkelijk is ontstaan met als doel te voorkomen dat financiële instellin-
gen, zoals banken, witwasactiviteiten zouden faciliteren door middel van bancaire 
transacties, zoals storting van contant geld en overboekingen van en naar landen met 
mogelijkheden om witwassen te verhullen. De gedacht is dat het moet worden bemoei-
lijkt dat uit criminele activiteiten verkregen voordelen35 de “bovenwereld” in gaan. Op 
grond van de tweede Europese anti-witwasrichtlijn 2001/97/EG is de reikwijdte van de 
regelgeving in 2003 uitgebreid naar onder meer de zakelijke dienstverleners.  
Terwijl notarissen nog wel persoonlijk bij transacties betrokken zijn - bijvoorbeeld door-
dat zij zorg dragen voor levering van aandelen en registergoederen en betaling van de 
koopprijzen - is dat bij accountants, belastingadviseurs en advocaten meestal niet het 
geval. De laatstgenoemden hebben wel met transacties te maken, maar men kan zeg-
gen dat dit “aan de zijlijn” is, bijvoorbeeld doordat transactiedocumenten worden be-
oordeeld (advocaat) en doordat de transactiestructuur op financiële en fiscale merites 
wordt beoordeeld (de accountant en belastingadviseur).  
 
De oorsprong van de anti-witwasregelgeving ligt in de bestrijding van de betrokkenheid 
van instellingen (zoals banken) bij witwastransacties. Uit alle drie Europese richtlijnen 
die betrekking hebben op de bestrijding van witwassen komt dit duidelijk naar voren. 
Ook het doel van de derde Europese anti-witwasrichtlijn 2005/60/EG is de bestrijding 
van de betrokkenheid van instellingen36 bij witwastransacties. Dat wordt niet anders 

                                                
34 § 1, (4) Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten  (Geldwäschegesetz - 
GwG), zie http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2008/BJNR169010008.html. 
35 In de ruimste zin, dus niet alleen contant geld. 
36 Die onder de anti-witwasregelgeving vallen. 
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doordat de richtlijn onderscheid maakt tussen transacties en het “aangaan van een 
zakelijke relatie”. De richtlijn heeft niet tot doel de opsporing van uit crimineel verkregen 
voordelen; het doel van de richtlijn is te voorkomen dat de instellingen die onder de 
richtlijn vallen (banken, advocaten, enzovoorts) betrokken zijn bij witwastransacties.  
In de Wet melding ongebruikelijke transacties (“Wet MOT”), één van de twee voorgan-
gers van de huidige Wwft, werd de in de vorige alinea vermelde doelstelling op een 
duidelijke manier tot uitdrukking gebracht. In de Wet MOT werd “transactie” gedefini-
eerd als “een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een 
cliënt in verband met het afnemen of het verlenen van één of meer diensten”. Deze 
bepaling was ook op zakelijke dienstverleners van toepassing. 
 
Uit het voorstel dat nu ter consultatie wordt voorgelegd blijkt dat sprake is van een in-
grijpende koerswijziging. Door de voorgestelde wijziging van het begrip “transactie” 
krijgt de antiwitwaswetgeving in Nederland een ingrijpend ander karakter. Niet langer is 
het doel te bestrijden dat dienstverleners (zoals banken, advocaten en accountants) 
zelf betrokken zijn bij witwastransacties. Nee, het nieuwe doel van de regelgeving is de 
privatisering van het opsporen van illegale voordelen. Of degenen die zich aan de Wwft 
moeten houden wel geëquipeerd zijn om zich met dergelijke opsporingsactiviteiten 
bezig te houden, speelt bij de overwegingen van het Ministerie kennelijk geen enkele 
rol. 
 
Ik meen dat de voorgestelde wijziging van het transactiebegrip in de Wwft zeer onge-
wenst is en in strijd met de derde Europese antiwitwasrichtlijn. 
 
Voorts meen ik dat er pas een opsporingsplicht voor dienstverleners dient te worden 
geïntroduceerd nadat een principiële discussie heeft plaats gevonden over de rol van 
dienstverleners bij de opsporing van crimineel verkregen voordelen. Een dergelijke 
verplichting hoort in ieder geval niet in de Wwft thuis, die betrekking heeft op voorko-
ming van betrokkenheid van ondernemers bij ongebruikelijke transacties. Als er een 
opsporingsplicht wordt geïntroduceerd hoort deze in de voor de beroepsgroep gelden-
de specifieke regelgeving thuis37. 
 
Daar komt nog bij dat deze verruiming van de Wwft er ook toe leidt dat er een stapeling 
ontstaat van meldings- en opsporingsplichten in allerlei verschillende wetten. Zo kent 
bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht diverse meldingsplichten voor accoun-
tants en hebben accountants voorts te maken met allerlei verplichtingen op grond van 
de accountantsregelgeving en hun beroepsregels. De stapeling is vooral hinderlijk voor 
zakelijke beroepsbeoefenaren die al onder eigen regelgeving vallen, zoals advocaten, 
notarissen en accountants.  

                                                
37 In die regelgeving is al sprake van allerlei verplichtingen op het gebied van signaleren en melden van 
criminele activiteiten en het zich onttrekken als dergelijke activiteiten geconstateerd worden. 
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Als advocaten, notarissen, accountants en andere beoefenaren van gereguleerde be-
roepen een verplichting tot opsporing van illegale verkregen voordelen zouden krijgen, 
hoort dat niet thuis in de Wwft, maar in de specifieke voor deze beroepsgroepen gel-
dende wetten. 
 

B.1 IDENTIFICEREN EN VERIFIËREN (ARTIKEL 3 LID 1) 

De Wwft kent in artikel 3 lid 1 en lid 2 sub a. een onbegrijpelijk onderscheid tussen 
identificeren en verifiëren dat niet aansluit bij het Nederlandse taalgebruik (niet voor 
niets hebben we de Wet op de identificatieplicht). Het woord “verifiëren” wordt gebruikt 
waar men normaliter spreekt over “identificeren”. Ik blijf hier moeite mee houden en stel 
voor een en ander aan het normale taalgebruik aan te passen. 
 

B.2 IDENTIFICATIE VAN DE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (ARTIKEL 3 LID 1 SUB B) 

Zie mijn opmerking bij A.7. Dit is een onnodige lastenverzwaring die ook bij zeer veel 
dienstverlening geen enkel verband houdt met het opsporen van witwassen, en waar-
van ook geen enkel effect kan worden verwacht. Ik meen dat de huidige situatie kan 
worden gehandhaafd, inhoudend dat het aan de beoordeling van de Wwft-plichtige 
wordt overgelaten of identificatie van de uiteindelijk belanghebbende gewenst is. 
 

B.2 VASTSTELLING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VERTEGEN-
WOORDIGER (ARTIKEL 3 LID 2 SUB F) EN IDENTIFICATIE VAN DIE VERTEGENWOOR-
DIGER (ARTIKEL 3 LID 2 SUB H, I) 

Deze verplichting is uit de Wet identificatie bij dienstverlening verwijderd bij samenvoe-
ging met de Wet melding ongebruikelijke transacties tot de Wwft (waarbij werd gezegd 
dat dit een administratieve lastenverlichting inhield) en keert nu om onverklaarbare 
redenen terug. 
 
Er is geen reden om deze verplichting in de Wwft op te nemen, aangezien hierin al 
meer dan voldoende wordt voorzien door het overige Nederlandse recht. Iedere 
dienstverlener dient al in voorkomende gevallen na te gaan of een vertegenwoordiger 
bevoegd is. In een aantal gevallen vloeit dit ook voort uit de beroepsregels (voor advo-
caten artikel 7 Verordening op de administratie en de financiële integriteit) of andere 
regelgeving. Soms vloeit het gewoon uit het Burgerlijk Wetboek voort.  
Opname in de Wwft heeft geen toegevoegde waarde en leidt alleen tot overbodige 
administratieve handelingen (nl. dat de Wwft-plichtige door middel van zijn dossier 
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moet bewijzen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan). Nut en noodzaak zijn niet 
gebleken. 
 

B.2 VASTSTELLING OF DE CLIËNT VOOR ZICHZELF OPTREEDT OF VOOR EEN DERDE 
(ARTIKEL 3 LID 2 SUB G) 

Er is geen reden om deze verplichting in de Wwft op te nemen, aangezien dit voor zo-
ver relevant al uit het algemene Nederlandse recht voortvloeit. In een aantal gevallen 
vloeit dit ook voort uit de beroepsregels (voor advocaten artikel 7 Verordening op de 
administratie en de financiële integriteit) of andere regelgeving. Soms vloeit het ge-
woon uit het Burgerlijk Wetboek voort. 
Opname in de Wwft heeft geen toegevoegde waarde en leidt alleen tot overbodige 
administratieve handelingen (nl. dat de Wwft-plichtige door middel van zijn dossier 
moet bewijzen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan). Nut en noodzaak zijn niet 
gebleken. 
 

B.4 HOOG RISICOLANDEN, GELDOVERMAKING (ARTIKEL 3 LID 3 SUB F EN G) 

Het doel van artikelen 3 lid 3 sub c. tot en met d. (in het voorstel c. tot en met g.) Wwft 
is een uitzondering te geven op het vereenvoudigd cliëntenonderzoek van paragraaf 
2.2. In de meeste gevallen vallen relaties tussen dienstverleners onder a. en b. en is 
het vereenvoudigd cliëntenonderzoek niet van toepassing. 
Ik zie niet de toegevoegde waarde van de voorgestelde f. (landenrisico) niet, aange-
zien f. al is opgenomen in artikel 3 lid 3 sub c. tot en met e. Waarom g. (trust) moet 
worden toegevoegd begrijp ik ook niet, aangezien een trust nooit onder een vereen-
voudigd onderzoek van paragraaf 2.2 zal vallen. 
 

B.6 ACTUALISERING (ARTIKEL 3 LID 6) 

Dit is een onacceptabele lastenverzwaring nu hieraan geen termijn is verbonden en er 
ook geen koppeling is gelegd met de dienstverlening door de Wwft-plichtige. Aange-
zien de Wwft-plichtige die permanent diensten verleent al een monitoringverplichting 
heeft, zie ik de noodzaak van het opleggen van deze verplichting niet in. Een onder-
neming die onder de Wwft valt zal de gegevens inzake de cliënt en de dienstverlening 
al uit zichzelf actualiseren voor zover dit voor de dienstverlening nodig is. Dat moet 
voldoende zijn.  
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Deze verplichting leidt wederom tot vastleggingsverplichtingen en administratieve las-
tenverzwaring zonder dat is aangetoond dat daarmee witwasopsporing wordt bevor-
derd. 
 

C VOORTDURENDE CONTROLE VOORAFGAAND AAN ACTIVITEITEN (ARTIKEL 4 LID 1) 

De nieuwe tekst van artikel 4 lid 1 schrijft voor dat vóórdat een zakelijke relatie wordt 
aangegaan of een transactie wordt verricht er een voortdurende controle op de zakelij-
ke relatie wordt uitgeoefend (artikel 3 lid 2 sub d). Dat is natuurlijk praktisch onmogelijk 
bij een kortdurende zakelijke relatie of een kortdurende transactie. Er is geen enkele 
reden om deze verplichting op te nemen. 
 

D UITZONDERING OP VERBOD ZAKELIJKE RELATIE AAN TE GAAN / TRANSACTIE UIT 
TE VOEREN (ARTIKEL 5, LID 5) 

Er wordt voorgesteld door middel van lid 5 een meldplicht ongebruikelijke transacties in 
te voeren als het cliëntenonderzoek niet tot het gewenste resultaat leidt, terwijl de arti-
kelen inzake melding de mogelijkheid niet bieden. Dit is in strijd met de Wwft en met de 
Europese richtlijnen.  
 
In de toelichting wordt verondersteld dat er kan worden gemeld, terwijl er geen sprake 
is van een ongebruikelijke transactie. In de toelichting wordt gezegd: 
 

Het nieuwe vijfde lid, verplicht de instelling om, indien een cliëntenonderzoek niet leidt tot 
het in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, bedoelde resultaat en er zodoende geen zakelijke 
relatie tot stand komt, te bezien of er een melding moet worden gedaan van een onge-
bruikelijke transactie. Er kan tijdens het cliëntenonderzoek informatie worden gevonden 
waaruit een mogelijke intentie blijkt om de zakelijke relatie aan te wenden voor witwassen 
dan wel het financieren van terrorisme, zelfs als er nog geen sprake is van een concreet 
voorgenomen transactie. Indien bij de instelling het vermoeden bestaat van een verband 
met witwassen of het financieren van terrorisme moet een melding worden gedaan. 

 
 
Deze toelichting, met name de onderstreepte tekst is in strijd met de systematiek van 
de Wwft inzake het melden van ongebruikelijke transacties. Een ongebruikelijke trans-
actie mag alleen gemeld worden indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.  
 
Overigens zal in deze fase de melding van een ongebruikelijke transactie meestal ook 
niet mogelijk zijn, omdat de Wwft-plichtige onderneming over onvoldoende gegevens 
beschikt om de melding zorgvuldig voor te bereiden. 
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F LANDENRISICO (ARTIKEL 8, LID 1) 

Ik zie niet in waarom vermelding van de staat van herkomst van de cliënt / opdrachtge-
ver enige toegevoegde betekenis heeft voor de risicobeoordeling. Voorts is dan de 
vraag waarom alleen de staat van de cliënt relevant is en niet de staat van de weder-
partij of van het transactieobject. De huidige tekst is meer dan voldoende. 
 

F DE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE DIE EEN PPP IS (ARTIKEL 8 LEDEN 4 EN 5) 

Zoals al eerder is vermeld, is het al lastig om te ontdekken of iemand een PPP is en 
vraag ik me af of met het PPP-idee niet met een kanon op een mug wordt geschoten. 
Nog erger wordt het, in ieder geval voor juridische beroepsbeoefenaren, om ook nog te 
moeten nagaan of de uiteindelijke belanghebbende een PPP is, wat zowel geldt als de 
uiteindelijke belanghebbende bij aanvang PPP is dan wel dat tijdens de dienstverlening 
wordt (lid 5). Ik zie de noodzaak van deze verzwaring niet in, in ieder geval niet voor de 
juridische beroepsgroepen. 
 

H ONAFHANKELIJKE BRON IDENTITEITSDOCUMENT (ARTIKEL 11 LID 3) 

Voldoende is dat het identiteitsdocument betrouwbaar is. Dat zal in veel gevallen bete-
kenen dat het document van een onafhankelijke bron afkomstig zal zijn. Als een in het 
internationaal verkeer gebruikelijk document niet uit onafhankelijke bron afkomstig is 
maar wel betrouwbaar is, zie ik niet in waarom het niet gebruikt zou mogen worden. 
Niet wijzigen dus.  
 

K FIU WORDT FIE (ARTIKEL 12 LID 1) 

Hoewel ik een grote voorstander ben van het gebruik van Nederlands, vind ik het wat 
overdreven om te spreken over de Financiële inlichtingen eenheid. Aangezien ‘unit’ in 
het Nederlands ook veel gebruikt wordt, geef ik de voorkeur aan Financiële inlichtingen 
unit, dan kan de afkorting FIU gehandhaafd worden. 
 

L MELDING AAN INSTELLING DOOR FIE (ARTIKEL 13 ONDER C.) 

Uit dit voorstel blijkt weer dat alles is gebaseerd op grote financiële instellingen. Als de 
FIE informatie gaat delen, lijkt me het verstandig dat zij de grotere ondernemingen 
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rechtstreeks informeren; bij kleine ondernemers, zoals advocaten en notarissen, lijkt 
het me verstandig als de FIE ook berichten kan zenden aan de beroepsorganisaties. 
 

N ONVERWIJLD IN PLAATS VAN VEERTIEN DAGEN (ARTIKEL 16 LID 1) 

Noodzaak van deze wijziging zie ik niet in. Zie mijn commentaar op pagina 26 boven-
aan. 
 

P TE GOEDER TROUW (ARTIKEL 19) 

Toevoeging van “te goeder trouw” in lid 1 en lid 2 van artikel 19 kan het ongewenste 
gevolg hebben dat er nog een extra toets moet plaats vinden, wil de melder gevrij-
waard zijn van strafvervolging. Zoals het er nu staat, komt het er op neer dat strafver-
volging mag plaats vinden tenzij wordt bewezen (door de melder?) dat hij te goeder 
trouw was. Als er toch gesleuteld wordt aan de Wwft, ben ik van mening dat de tekst 
van leden 1 en 2 helemaal moet worden omgegooid, in de zin dat gegevensverstrek-
king op grond van artikelen 16 of 17 nooit tot  strafvervolging kan leiden, behoudens 
zeer bijzondere uitzonderingen.  
Verder zie ik niet waarom in lid 2 aan een dubbele eis moet worden voldaan, nl. dat er 
zowel sprake is van goede trouw als van een redelijke veronderstelling. 
 

T UITZONDERING TUCHTRECHTSPRAAK (SCHRAPPEN ARTIKEL 26 LID 2) 

Het is ongewenst dat de uitzondering voor de tuchtrechtspraak komt te vervallen. Ook 
een andere externe toezichthouder op de advocatuur met eigen bevoegdheid om 
rechtstreeks in te grijpen is zeer ongewenst. Voor zover mij bekend is de noodzaak van 
een dergelijk ingrijpen ook niet gebleken.  
Het is mij bekend dat het Bureau Financieel Toezicht ongelukkig was over het feit dat 
het Bureau niet meer onderzoeksmogelijkheden had. De discussie daarover is bekend. 
Ik houd het er op dat het Bureau er behoefte aan had het werkterrein uit te breiden, 
misschien begrijpelijk gezien hun taak (al is daarvoor naar mijn mening in de sfeer van 
de advocatuur onvoldoende wettelijke grondslag). Dat is echter onvoldoende reden om 
een externe toezichthouder toe te laten. 
 
Het kan geen kwaad de Advocatenwet aan te passen en binnen het huidige systeem 
de dekens meer mogelijkheden te geven om onderzoek te doen en in te grijpen. Het 
huidige lid 2 dient gehandhaafd te blijven. 
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V COLLEGE VAN TOEZICHT ADVOCATENWET (ARTIKEL 31 LID 3) 

Zie opmerking bij T. Als er een college van toezicht komt, dient dit wel een college te 
zijn dat is gebaseerd op de voorstellen van de Orde van Advocaten en niet een instan-
tie met ‘beroepstoezichthouders’ uit het toezichthoudercircuit van DNB, AFM en derge-
lijke. 
 

X GEGEVENS ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIE (ARTIKEL 34) 

Ten onrechte wordt in de tekst voorgesteld een extra eis op te nemen, nl. dat alle ge-
gevens per transactie reconstrueerbaar zijn; in de toelichting wordt daarover gezegd 
dat alle individuele transacties volledig kunnen worden gereconstrueerd. Dat veronder-
stelt – voor zover een advocaat of notaris al bij een transactie betrokken is geweest – 
dat de juridische beroepsbeoefenaar van alle details van een transactie op de hoogte 
is. Dat is meestal niet het geval. De Wwft-plichtige zal sowieso hebben gedocumen-
teerd op grond waarvan hij de melding heeft gedaan en over welke gegevens hij op dat 
moment beschikte. De huidige tekst, inhoudend dat de Wwft-plichtige de gegevens op 
toegankelijke wijze bewaard, is voldoende. 
 

Y OPLEIDING EN TECHNOLOGIE  (ARTIKEL 35) 

Zowel de toevoeging aan de bestaande tekst (lid 1 nieuw) als de tekst van het nieuwe 
lid 2 zijn ongewenst.  
 
De toevoeging aan lid 1 is ongewenst, aangezien het veronderstelt dat werknemers 
van een Wwft-plichtige in staat is zelf een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te 
voeren. Dit is een op het bankwezen gebaseerde tekst. Het dient aan de Wwft-plichtige 
te worden overgelaten te beslissen op welke wijze de naleving van de Wwft zal worden 
georganiseerd. Het kan goed zijn, gelet op het financiële karakter van het cliëntenon-
derzoek en de forensische kennis die daar voor nodig is, dat dergelijk onderzoek 
slechts beperkt intern door juridische beroepsbeoefenaren zal worden verricht.  
 
Het heeft ook geen zin om aan juridische beroepsbeoefenaren een verplichting als 
vermeld in lid 2 van artikel 35 op te nemen. Ook dit is een typische bankenbepaling. 
Als dit door de Nederlandse overheid wordt gewenst (die gezien de DigiNotar affaire op 
het gebied van ICT ook nog iets te leren heeft), stel ik voor hierover iets in de Wft op te 
nemen. 
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Z OVERGANGSBEPALING (ARTIKEL 38) 

Ten onrechte worden Wwft-plichtigen een groot aantal jaren na de inwerkingtreding 
van de wet geconfronteerd met een gewijzigde overgangsbepaling. Dit is in strijd met 
de rechtszekerheid. De noodzaak van deze aanpassing zie ik ook niet in. Schrappen, 
dus. 
 

TOT SLOT 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat ik geen noodzaak zie voor de voorgestelde 
aanpassingen van de Wwft. Ik stel voor dat de initiatieven van de Europese Commissie 
worden afgewacht en dat de Nederlandse overheid zich sterk maakt voor lastenverlich-
ting voor ondernemers in de sfeer van de antiwitwaswetgeving. 
 
Ik hoop dat op het bovenstaande acht zal worden geslagen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen Timmer 
advocaat te Capelle aan den IJssel 
ellen.timmer@pellicaan.nl  
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