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Betreft: consultatie inzake wijziging van de wetgeving ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding onge-
bruikelijke transacties)

Geachte heer Baatenburg de Jong,

Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid om te reageren op het voornemen van het
Ministerie van Financien om de regelgeving inzake identificatie bij dienstverlening en
melding ongebruikelijke transacties te wijzigen.

DOELGROEP: VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN

Mijn reactie is geschreven met het oog op de positie van vrije beroepsbeoefenaren,
meer in het bijzonder:

. juristen (inclusief advocaten en notarissen),
accountants,
belastingadviseurs.

.

.
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Ais advocaat heb ik zelf met de huidige Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en
Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) te maken. Voorts adviseer ik een
organisatie van accountants en belastingadviseur inzake voornoemde weUen en heb
op grond daarvan ook ervaring met de toepassing van de weUen door deze beroeps-
groepen. Ais ik hierna over "beroepsbeoefenaren" spreek, doel ik op juristen, accoun-
tants en belastingadviseurs.

Oat neemt niet weg dat mijn opmerkingen wellcht ook relevant zijn voor andere 'instel-
lingen' in de zin van Wid/Wet MOT, hierna ook aan te duiden als "Wid/MOT-plichtigen".

ALGEMEEN KADER

1. INLEIDING

De vrije beroepsbeoefenaren zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met nieuwe
weUen en regels die grote administratieve lasten opleveren. Tot die wetten en regels
behoort de regelgeving inzake bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Maar ook valt te den ken aan de nieuwe regels die gelden voor accountants op grond
van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Geen enkele serieuze beroepsbeoefenaar heeft er bezwaar tegen om medewerking te
verlenen aan maatregelen die er voor zorgen dat de 'roUe appels' uit de beroepsgroep
verdwijnen. Echter, dan moeten die maatregelen wel reeel en effectief zijn en in redelij-
ke verhouding met het te dienen belang en de activiteiten van de beroepsbeoefenaren.
Het moet niet zo zijn dat de maatregelen leiden tot bureaucratie en ergernis.

Ik ben er niet van overtuigd dat in Nederland voor een goede wijze van implementatie
van de Europese richtlijnen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
heeft gekozen.

In het verleden is door de wetgever toegezegd dat er onderzoek zou worden gedaan
naar de effectiviteit van de Wid/Wet MOT. Voor zover mij bekend heeft een dergelijk
oriderzoek nooit plaats gevondèn, althans niet met betrekking tot juristen, accountants
en belastingadviseurs 1.

1 Zie over de effectiviteit van Wid/Wet MOT onder andere het proefschrift van Cathelijne van der

Schoot, Preventie van georganiseerde criminaliteit in Nederland, 2006. Zij schrijft onder andere
dat anti-witwasmaatregelen zoals Wid en Wet MOT waarschijnlijk geen effect hebben op de
georganiseerde criminaliteit.
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Ik breng daarbij in herinnering dat Wid/Wet MOT zich niet richten op beroepsbeoefena-
ren die zelf actief betrokken zijn bij witwassen of terrorismefinanciering (zij handelen al
strafbaar), maar op beroepsbeoefenaren die door hun activiteiten wellcht over extra
kennis beschikken. Met andere woorden: de kennis die zij hebben is 'bijvangst in het
kader van hun reguliere werkzaamheden. De beroepsbeoefenaren zijn op grond van
de Europese richtlijn niet verplicht actief opsporingswerk te verrichten2.

Ik vraag me af of de in het kader van Wid en Wet MOT en de voorgesteld Wet ter voor-
korning van witwassen en financieren van terrorisme ("WWFT") voorgestelde maatre-
gelen met betrekking tot juristen, belastingadviseurs en accountants wel zinvol, propor-
tioneel en effectief zijn nu:

· Juristen heel vaak slechts met deeladvisering (nl. op hun eigen specialisme) be-
zig zijn en geen of een beperkt inzicht hebben in de financien van hun client. Oit
geldt ook bij advisering op het gebied van fusie en overname en vastgoedtrans-
acties. Zij zijn ook niet opgeleid om financiele bijzonderheden te onderkennen3.

· Belastingadviseurs de gegevens die nodig zijn voor hun advisering en begelei-
ding (fiscaal ad vies en begeleiding aangifte) krijgen aangereikt en niet in de gele-
genheid zijn die gegevens te verifieren.

· Accountants vanuit hun eigen beroepsregels al verantwoordelijk zijn voor het
instellen van onderzoek, met name in het kader van het specifieke accountants-
werk (controle en dergelijke). Ik zie geen noodzaak voor aanvullende regels op
grond van de Europese richtljnen tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Voor de eerste twee hierboven genoemde beroepsgroepen heeft dat tot gevolg dat van
hen weinig meldingen van ongebruikelijke transacties vallen te verwachten (wat voor
juristen ook al voortvloeit uit het feit dat de Wid/Wet MOT slechts voor een beperkt deel
van de juridische werkzaamheden geldt).

2 Het lijkt er op alsof Bureau Financieel Toezicht daar anders over denkt. Zie bijvoorbeeld de

Aandachtspunten tijdens controle, beoordeling of samenstelling van jaarrekeningen van Bureau
Financieel Toezicht (bijlage 1).
3 Zie bijvoorbeeld voorbeeld 1 op pagina 22 van de brochure Identificatie- en Meldplicht voor

beroepsgroepen van het ministerie van Financien van 2005, waarin wordt verondersteld dat
juristen inzicht kunnen hebben in de oorsprong van of de titel waaronder geld en ter beschikking
worden gesteld en waarin wordt verondersteld dat de adviseur "de directie voert" over vennoot-
schappen. Dit voorbeeld ook is onbegrijpelijk, omdat een juridisch adviseur die beroepshalve
directie voert een trustkantoor is en onder de Wet toezicht trustkantoren valt en overigens dan
ook niet meer zijn beroep uitoefent.
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De verplichtingen op grond van de anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringswetge-
ving dienen reëel en zinvol te zijn. In de praktijk is mij gebleken dat toezichthouders,
met name als het de Wet identificatie bij dienstverlening betreft, zich heel formeel op-
stellen, terwijl nergens uit blijkt dat de bureaucratische voorschriften enig praktisch doel
hebben of in een goede verhouding staan met het belang van de witwasbestrijding.

Bijvoorbeeld: het Bureau Financieel Toezicht is van mening dat de beroepsbe-
oefenaar moet bewijzen dat het originele identificatiebewijs is ingezien vóór de
aanvang van de dienstverlening, zie vraag & antwoord nummer 12 op de websi-
te van Bureau Financieel Toezicht. Ik meen dat als een beroepsbeoefenaar
over de juiste documentatie beschikt, dit voor het Bureau Financieel Toezicht
voldoende moet zijn en dat deze toezichthouder het bewijs moet leveren dat het
identificatiebewijs niet is ingezien vóór aanvang van de dienstverlening4.
Een ander voorbeeld is dat Bureau Financieel Toezicht meent dat uit het dos-
sier van de beroepsbeoefenaar moet blijken dat de vertegenwoordiger van de
c1iënt die geen statutair bestuurder is over een schriftelijke volmacht beschikt.

In diverse uitlatingen van de zijde van de toezichthouders wordt de indruk gewekt dat
beroepsbeoefenaren nalatig zijn in het kader van Wid en Wet MOT. Van dit soort uitla-
tingen gaat een onjuiste indruk uit. Ik ben van mening dat vertegenwoordigers van toe-
zichthouders dit soort uitlatingen alleen mogen doen als dat gebaseerd is op zorgvuldig
onderzoek en als sprake van reële verplichtingen voor de beroepsbeoefenaren.

De implementatie van de Europese richtlijnen inzake bestrijding van witwassen en ter-
rorismefinanciering verschilt per land van de EU. Voor zover mij bekend is de Ouitse
anti-witwaswetgeving niet van toepassing op advocaten en zijn er landen waarin de
wetgeving niet voor belastingadviseurs geldt. Ik vraag me af of Nederland hier niet veel
te ver gaat in de wijze waarop de Europese richtlijnen worden geïmplementeerd.

In de conceptmemorie van toelichting bij de voorontwerpen wordt de suggestie gewekt
dat door middel van het vereenvoudigd c1iëntenonderzoek en het elektronische uiUrek-
sel uit het handelsregister lastenverlichting wordt bereikt. Oit is onjuist: ook onder de
huidige wetgeving gelden de Wid/Wet MOT verplichtingen al niet als de c1iënt een fi-
nanciële instelling is5 en het elektronisch uittreksel wordt nu ook al geaccepteerd.ln
werkelijkheid betekent het voorstel een aanzienlijke lastenverzwaring.

4 Op het tijdstip van identificatie valt ook veel af te dingen. Zie daarover elders in deze brief.
5 Misschien wordt de groep van c1iënten iets uitgebreid onder het voorstel, maar dit heeft voor

de praktijk weinig betekenis.
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Ook het in de conceptmemorie genoemde tijdsbeslag gemoeid met de voorgestelde
wetgeving, kan niet kloppen. Onbegrijpelijk is dat de gemiddelde tijd gemoeid met de
identificatie van een uiteindelijk belanghebbende op één uur tot een half dagdeel wordt
geschat. Oatzelfde geldt voor de overige schattingen. Wellicht dat de heel grote instel-
lingen met veel gestandaardiseerde activiteiten (zoals banken) in staat zijn om door
middel van automatisering de benodigde tijd en kosten terug te brengen. Bij beroeps-
beoefenaren is niet het geval, alleen al vanwege het ontbreken van geschikte softwa-
repakkeUen.

Een voorbeeld is dat geen van de in Nederland aangeboden advocatensoftwarepakket-
ten voar zover mij bekend adequate functionaliteit biedt voor het bewaken van de nale-
ving van de Wid/Wet MOT verplichtingen en is geen van de betreffende leveranciers
bezig deze functionalieit te ontwikkelen.

Aanbevelinoen
# Laat onderzoeken welke vrije beroepsbeoefenaren kennis kunnen nemen van

witwaspraktijken en terrorismefinanciering en wat relevante omstandigheden
zijn. Laat voorts onderzoeken welke maatregelen in proportionele verhouding
staan met het risico. Baseer op de uitkomsten van dit onderzoek passende
regelgeving die zich alleen richt op situaties waarin de kans groot is dat de be-
roepsbeoefenaar waarnemingen kan doen die relevant zijn.

# Verstrek aan de Twèede Kamer een overzicht van de wijze waarop de anti-

witwasrichtlijnen in de verschillende EU-Ianden is geïmplementeerd, geef aan
op welke punten de Nederlandse voorstellen verder gaan dan de Europese
richtlijnen, en geef een toelichting waarom er voor is gekozen verder te gaan
dan de richtlijnen voorschrijven.

# Beperk de bijzondere verplichtingen van vrije beroepsbeoefenaren tot (a) de-

genen die geen gereglementeerd beroep uitoefenen; (b) werkzaamheden
waarbij sprake is van relaties met niet-EU landen6 en bij bijzondere omstan-
digheden; (c) werkzaamheden waarbij er per cliënt een bepaald minimum aan
declaratiewaarde wordt overschreden.

6 Er mag toch van worden uitgegaan dat binnen de EU voldoende maatregelen worden geno-

men om te zorgen dat geen misbruik wordt gemaakt van rechtspersonen en vastgoed.
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2. WETGEVING VOOR BANKEN

Zoals in de concepten voor de memorie van toelichting bij de twee voorontwerpen te-
recht wordt opgemerkt, is de anti-witwaswetgeving oorspronkelijk gecreëerd voor fi-
nanciële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen e.d.) en heeft pas later uit-
breiding naar de vrije beroepsbeoefenaren plaats gevonden.

Als gevolg daarvan bevat de huidige Wid allerlei bepalingen die niet of nauwelijks toe-
pasbaar zijn op vrije beroepsbeoefenaren.

Voorbeeld: een Wid/MOT-plichtige dient onder de huidige regelgeving gegevens inza-
ke de transactie te bewaren. Dit voorschrift heeft een oorsprong in de sfeer van bancai-
re transacties en is klakkeloos van toepassing verklaard op beroepsbeoefenaren:

· Indien een dienst gerelateerd is aan werkzaamheden op fiscaal gebied, dient de
belastingadviseur gegevens vast te leggen inzake aard, herkomst, bestemming
en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden en zaken (bijvoorbeeld
herkomst en bestemming geldstromenf. Oit is een onzinnige bepaling aangezien
de belastingadviseur gegevens van de c1iënt ontvangt (bijvoorbeeld de concept-
jaarrekening) en aan de hand daarvan de aangifte voorbereidt. Oit voorschrift is
geschreven voor transacties waarbij de Wid/MOT -plichtige zelf betrokken is, zo-
als bij banken het geval ¡S8, dat is bij een belastingadviseur niet het geval. Ais
een belastingadviseur zich al aan deze verplichting zou wilen houden, is de
vraag hoe daaraan uitvoering moet worden gegeven: moet de belastingadviseur
jaarrekeningen uit het verleden opvragen? Moet de belastingadviseur aile factu-
ren die hij heeft ingezien bewaren?

· Een gelijksoortige opmerking kan worden gemaakt bij het voorschrift dat de jurist
die adviseert bij aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen de
aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken
waarden en zaken moet registreren. Wat betekent dat? Normaliter wordt er door
een juridisch adviseur bij een overname gewerkt op basis van financiële gege-
yens die van derden afkomstig zijn. Is het voldoende dat een kopie van het over-
namecontract (waaruit blijkt wie de koopprijs betaalt en wie de koopprijs ont-
vangt) wordt bewaard? Is deze bewaarplicht zinvol als er van de overname aller-
lei documentatie wordt bewaard in het kader van de normale afwikkeling van de
transactie (zoals notariële akten, contracten, documentatie voor betrokken instan-
ties).

7 Zie bijvoorbeeld op de website van Bureau Financieel Toezicht vraag 11 en de door Bureau

Financieel Toezicht gepubliceerde MOT handleiding, bladzij 26.
8 Zoals een bank die zorgt voor overboeking van geld van de ene rekening naar de andere.
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Voor zover ik heb kunnen nagaan komt deze verplichting niet terug in de voorontwer-
pen, hetgeen verheugend kan worden genoemd9.

Helaas komen er allerlei nieuwe verplichtingen voor in de plaats die een zware last op
de beroepsbeoefenaars leggen en die zijn gebaseerd op de mogelijkheden waarover
kredietinstellingen en andere financiële instellingen beschikken.

Op grond van de risicogeoriënteerde benadering die wordt voorgestaan, is er aile re-
den om bij het implementeren van de Europese regelgeving te differentiëren tussen de
verschillende soorten Wid/MOT-plichtigen en rekening te houden met de karakteristie-
ken van die groepen. Voorts dient die benadering er toe te leiden dat de WWFT alleen
van toepassing wordt verklaard op objectief te bepalen situaties, zodat onnodige dis-
cussies met de toezichthouders over het beleid van de Wid/MOT-plichtige worden
voorkomen, en de beroepsbeoefenaren alleen dan een beleid behoeven te ontwikkelen
wanneer er reëel risico kan bestaan.

In dat verband is van belang dat de regelgeving oorspronkelijk is ontwikkeld voor de
grote (financiële) instellingen1O. Een groot deel van de beroepsbeoefenaren op wie
Wid/Wet MOT thans van toepassing is, oefent de beroepswerkzaamheden uit in een
veel kleiner verband. Bovendien verlenen de financiële instellingen diensten die in gro-
te mate gestandaardiseerd zijn. Oat is met de beroepsbeoefenaren in veel mindere
mate het geval.

Voorbeeld: binnen de advocatuur is een zeer groot deel van de kantoren klein (één tot
en met tien juristen). Bovendien kan het ook nog zo zijn dat binnen een klein kantoor
maar enkelen van de advocaten af en toe een Wid/MOT-plichtige dienst verlenen. Oit
soort kantoren (en ook de middelgrote kantoren) zijn niet geëquipeerd voor en niet ge-
charmeerd van de verplichtingen die in de voorontwerpen zijn opgenomen, zoals cliën-
tenmonitoring of het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende.

Aanbevelinqen
# Neem in de nieuwe wet aparte hoofdstukken op waarin per groep van

Wid/MOT-plichtigen wordt geregeld wat hun verplichtingen zijn. Per groep
vindt ook de nadere uitwerkirig van verplichtingen plaats, rekening houdend
met de karakteristieken van hun beroepsgroep. Op deze manier wordt de
WWFT veelleesbaarder voor de verschillende groepen tot wie de wet zich
richt.

9 Het is denkbaar dat het in de uitvoeringsregels wel terugkomt. Daar ben ik op tegen.
10 Onder financiele instellngen versta ik instellngen die onder financieel toezicht (Wet op het

financieel toezicht e.d.) staan, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.
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# Voor zover verplichtingen worden opgelegd, wordt rekening gehouden met de

grooUe van de Wid/MOT-plichtige instellingen (de grootte van de kantoren).
Bepaalde verplichtingen worden alleen opgelegd aan de grotere kantoren.

3. TYPEN VERPLICHTINGEN

Het voorontwerp voor de WWFT bevat de navolgende voor beroepsbeoefenaren rele-
vante hoofdverplichtingen:

A. Identificatie van de c1iënt en de uiteindelijk belanghebbende bij aanvang van de
dienstverlening (artikel 4,9-12, eenmalig).

B. Verplichting tot melding van ongebruikelijke transacties (artikeI17, permanent).

C. Cliëntenonderzoek, eigenlijk: c1iëntenmonitoring (artikel 3, 6-8, permanente
verplichting). Niet al/een dient de identiteit te worden vastgesteld (zoals ook al
onder de Wid), ook dienen de gegevens van de c1iënt te worden 'geverifieerd".

O. Er gelden bijzondere voorwaarden voor het aangaan van een relatie met politi-

cally exposed persons (PEP's) die niet in Nederland wonen, artikel8 lid 4. De
beroepsbeoefenaar dient doorlopend controle uit te oefenen op de zakelijke re-
latie met de PEP. Het begrip 'PEP' omvat niet alleen de personen genoemd in
artikel 2, eerste lid, van de Europese richtlijn, maar ook directe familieleden en
naaste geassocieerden 11.

E. Opleiding van personeel zadat witwassen en terrorismefinanciering kunnen

worden onderkend (artikel 42).
F. Transacties die verband houden met witwassen of terrorismefinanciering wor-

den niet uitgevoerd (artikel 17 lid 2). De vraag rijst hoe deze bepaling bij be-
roepsbeoefenaren moet worden uitgelegd, nu zij geen transacties uitvoeren

(dat doen de c1iënten met hun wederpartijen). Een uitzondering is misschien de
notaris als hij een rol speelt bij de totstandkoming van notariële akten.

De laatste vier verplichtingen zijn nieuw ten opzichte van de huidige regelgeving en
leveren een grote extra werklast en extra kosten op voor beroepsbeoefenaren. Ik meen
dat - ook gelet op de risicogeoriënteerde benadering - dat voor de beroepsbeoefena-
rende hoofdregel moet zijn dat de onder C. tot en met F. genoemde verplichtingen in
het algemeen niet voar hen gelden, behoudens in nader gedefinieerde situaties waarin
mogelijk sprake is van een groter risico.

11 Artikel1 sub c voorontwerp WWFT.
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De reikwijdte van de verplichtingen moet zoveel mogelijk weUelijk worden beperkt, om
discussies met de toezichthouders over de invulling van allerlei begrippen (met name
betrekking hebbend op het risico) te beperken. De toezichthouders beschikken uit
hoofde van hun contacten met de opsporingsinstanties over extra kennis, waarover de
beroepsbeoefenaren niet beschikken. Het kans is groot dat er grote meningsverschillen
gaan ontstaan. De situaties waarin de beroepsbeoefenaren zelf risico-inschattingen
dienen te maken, moeten daarom worden beperkt.

Aanbevelinoen
# In de systematiek van de wetgeving dient te worden gekozen voor een zo be-

perkt mogelijk aantal verplichtingen voor beroepsbeoefenaren, die slechts in
bijzondere en aangewezen gevallen kunnen worden uitgebreid. In de huidige
voorstellen wordt de omgekeerde weg gevolgd: er gelden voor aile beroepsbe-
oefenaren zware verplichtingen en zij moeten maar afwachten wat er wel en
niet onder een vrijstelling of ontheffing komt te vallen en hoe de toezichthouder
er in de praktijk mee omgaat.

# Identificatie van de cliënt en diens vertegenwoordiger vóór aanvang van de

dienstverlening dient alleen plaats te vinden bij bepaalde in de wet aangewezen
groepen cliënten 12. (NOOT)

# Identificatie van de uiteindelijk belanghebbende vindt alleen plaats bij bepaalde

in de wet aangewezen groepen cliënten. (NOOT)
# De bijzondere voorschriften voor PEP's gelden niet voor beroepsbeoefenaren,

behoudens bepaalde in de wet aangewezen gevallen. (NOOT)
# De verplichting tot c1iëntenonderzoek geldt niet voor beroepsbeoefenaren, be-

houdens bepaalde in de wet aangewezen gevallen. (NOOT)
# Stel de niet wettelijk georganiseerde beroepsbeoefenaren via beroepsorganisa-

ties (bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het College
Belastingadviseurs) in staat om een op de eigen situatie toegesneden arran-
gement op het terrein van de identificatie en c1iëntenmonitoring te creëren. Oat
betekent dat alleen de ongeorganiseerde beroepsbeoefenaren onder de alge-
mene regels van de nieuwe wet vallen.

# Verduidelijk dat het beg rip transactie geen betrekking heeft op handelingen
door een beroepsbeoefenaar. Het verbod van artikel 17 lid 2 voorontwerp kan
eventueel wel geldenvoor de medewerking van de notaris aan handelingen
waarvoor de wet een notaris vereist (zoals transportakten).

12 Dat wi! zeggen dat identificatie op een later tijdstip mag plaats vinden.
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NOOT De hiervoor bedoelde in de wet aangewezen gevallen, dienen betrek-
king te hebben op objectief vast te stellen omstandigheden, bijvoor-
beeld:

· de c1iënt of diens enig aandeelhouder is buiten de EU gevestigd;

· de cliënt of diens enig aandeelhouder is een rechtspersoon van
buiten de EU;

· de PEP (alleen de politicus c.a. zelf) woont buiten de EU.

Ais de overheid zelf voor registratie van bepaalde gegevens kan zorgen,
verdient dat de voorkeur13. Op verzoek van de beroepsbeoefenaar dient
de overheid hierover informatie te verstrekken, zie hierover ook elders in
dit commentaar.

Enkele detailopmerkingen en vragen:
# Mij is niet duidelijk op welke manier het begrip "transactie" (artikel 2, lid 1 on-

der k) bij beroepsbeoefenaren een rol speelt. De beroepsbeoefenaar zal zelf
geen transacties aangaan. Wat wordt er bedoeld met transactie in de betekenis
"handelingen ten behoeve van een cliënt", is mijn gedachte juist dat dit bij be-
roepsbeoefenaren geen rol kan spelen?

# In artikel 3 lid 2 sub a. voorontwerp WWFT dient de passage "en de gegevens

... te verifiëren" te vervallen. In de memorie van toelichting wordt niet toegelicht
wat verificatie van gegevens inhoudt en waarom verificatie nodig zou zijn. Het is
de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar om die gegevens in-
zake de cliënt te verzamelen die voor de dienstverlening nodig zijn en deze ge-
gevens zo nodig te verifiëren. Ik zie niet waarom de WWFT hierover voorschrif-
ten zou moeten bevaUen.

# In het voorontwerp 14 wordt het begrip zakelijke relatie gedefinieerd als een rela-

tie waarvan wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren. Betekent dit dat
de wet niet van toepassing zal zijn op incidentele advisering en begeleiding

(zoals bij .een overname)?
# Hoe wordt aangekeken tegen beroepsactiviteiten die in de vorm van een per-

sonenvennootschap worden uitgeoefend. Vallen deze niet onder de wet?

13 Zo is er een voorstel ingediend om in de uiteindelijk belanghebbende te registreren in het

handelsregister. Dit lijkt me een goede zaak.
14 Artikel1 lid 1 sub e voorontwerp WWFT.
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~ GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN

Beroepsbeoefenaren die Wid/MOT-plichtig zijn hebben niet alleen met deze twee wet-
ten te maken. Een aantal groepen onder hen kennen oak eigen regelgeving, nl. de
advocaten, accountants en notarissen 15. Bij invoering van de Wid en Wet MOT is voor
hen de ongewenste situatie ontstaan dat er naast de voorschriften op grond van hun
eigen beroepsgroep, ook de Wid/Wet MOT-regelgeving van belang is geworden. Oit
heeft er al toe geleid dat verschillende toezichthouders zich met dezelfde problematiek
bezig houden.

Voorbeeld: het Bureau Financieel Toezicht vermeldt bij de op zijn website ge-
publiceerde aandachtspunten voor accountants (zie bijlage 1) een aantal aan-
bevelingen over c1iëntenonderzoek (customer due dilgence)16, terwijl accoun-
tants op grond van de voor hen geldende regelgeving ook al vergelijkbare ver-
plichtingen hebben. Oat betekent dat er meerdere toezichthouders (Bureau Fi-
nancieel Toezicht, Autoriteit Financiële Markten) met hetzelfde bezig zijn.

In de conceptmemorie van toelichting wordt opgemerkt dat bepalingen in Wid/Wet
MOT en de voorontwerpen ook een preventief doel hebben. De opstellers menen dat
het technisch niet gewenst zou zijn dit in de specifieke regelgeving - bijvoorbeeld de
Wet op het financieel toezicht en dergelijke - op te nemen. Kennelijk is dat ook de re-
den waarom niet is nagegaan of de beroepsregels voor de gereglementeerde beroe-
pen al voldoende voorzien in datgene wat de EU-richtlijnen voorschrijven. Ik ben het
hier niet mee eens. De regelgeving voor de gereglementeerde be roe pen richt zich er
onder meer op de integriteit en kwaliteit van de beroepsuitoefening, zodat de preven-
tieve maatregelen juist in de beroepsregelgeving thuis horen 17. Uit die regelgeving
vloeit ook al voort dat de beroepsbeoefenaren dossiers vormen waarin bepaalde gege-
yens aanwezig zijn. Oat betekent dat de huidige verplichtingen op grond van Wid voor
hen volledig of vrijwel volledig overbodig zijn, en datzelfde geldt voor de nieuwe ver-
plichtingen die in de voorontwerpen worden voorgesteld.

15 Advocatenwet, Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet op het notarisambt.

16 Overigen wekt het Bureau Financieel Toezicht de suggestie dat er op grond van WidNVet

MOT al een verplichting tot c1ientenonderzoek bestaat, terwijl dat nog niet het geval is.
17 Zie bijvoorbeeld de Verordening op de Gedragscode (VGC) van het Nederlands Instituut van

Registeraccountants.
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Met betrekking tot de toepasselijkheid op accountants en belastingadviseurs kan nog
worden opgemerkt dat het voorontwerp spreekt over "registeraccountant, accountant-
administratie-consulent of belastingadviseur voorzover deze zijn beroepsactiviteiten
uitoefent'. Oit leidt tot een veel bredere toepasselijkheid van de nieuwe wet dan wense-
lijk is. Immers, deze beroepsgroepen (en met name accountants) hebben ook allerlei
bijkomende activiteiten die aansluiten bij hun beroepsuitoefening maar die geen extra
kennis (als relevant voor het bestrijden van witwassen) opleveren. Voorbeelden daar-
van zijn:

· edp-audit;
· advisering en begeleiding op het gebied van implementatie van financiële softwa-

re;
· advisering en begeleiding op het gebied van toepassing van privacywetgeving,

inclusief technische en ICT-maatregelen;
· optreden als gerechtelijk deskundige, mediator of arbiter.

Bij voormelde werkzaamheden is niet te verwachten dat bijzondere kennis wordt opge-
daan en is niet reëel dat de beroepsbeoefenaar maatregelen neemt en verplicht is tot
melding van ongebruikelijke transacties. Het is daarom aan te bevelen het begrip 'be-
roepsactiviteiten' te beperken.

De opmerking in de conceptmemorie van toelichting bij het integratievoorstel (pagi-
na 15, een na laatste alinea) dat het bij de dienstverlening accountants en vergelijkbare
beroepsbeoefenaren dient te gaan om "dienstverlening die zich leent voor het witwas-
sen van gelden" kan ik mij helemaal niets voorstellen. Met de diensten van een ac-
countant worden geen gelden witgewassen (anders dan bij diensten van bijvoorbeeld
banken). Op zijn hoogst kan een accountant in het kader van zijn dienstverlening iets
waarnemen op het gebied van witwassen of terrorismefinanciering. Met de passage in
de conceptmemorie wordt dan ook een onjuiste indruk over deze beroepsgroep ge-
wekt.

Aanbevelinoen
# De beroepsbeoefenaren op wie eigen regelgeving van toepassing is ("geregle-

menteerde beroepen") dienen volledig te worden uitgezonderd van de verplich-
tingen tot identificatie van c1iënt, uiteindelijk belanghebbende en c1iëntenmonito-
ring. Bij een behoorlijke beroepsuitoefening zullen betrokken beroepsbeoefe-
naars altijd over de gegevens beschikken. Sanctionering dient uitsluitend plaats
te vinden via de eigen regelgeving.

# Het is ongewenst dat de beroepsgroepen met de toezichthouders in discussie

moeten gaan over de vraag of zij voldaan hebben aan de wijze waarop aan de
open normen invullng wordt gegeven. Die open normen dienen uitsluitend te
gelden voor beperkt omschreven risicoterreinen en -handelingen.
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# De extra verplichtingen van beroepsbeoefenaren - voor zover nog nodig op

grond van de Europese anti-witwasrichtlijnen - worden zoveel mogelijk opge-
nomen in de voor hen geldende specifieke wetgeving.

# De omvang van de voar accountants en soortgelijke beroepen relevante dienst-
verlening dient nader te worden afgebakend. Een omschrijving als nu wordt
voorgesteld omvat ook allerlei niet voor witwasbestrijding relevante dienstverle-
ning.

# Ais een cliëntenonderzoek verplicht wordt gesteld voor beroepsbeoefenaars,

dient dit via de eigen wetgeving voor de gereglementeerde beroepen plaats te
vinden en dient het beperkt te zijn tot aanwijsbare risicosituaties.

5. TWEE WETSVOORSTELLEN

In de begeleidende brief van het ministerie van Financiën wordt gezegd dat er twee
wetsvoorstellen nodig zijn, omdat een scheiding moet worden gemaakt tussen de im-
plementatie van de Oerde Europese richtljn en de samenvoeging van de Wet identifi-
catie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. Ik begrijp niet
waarom dit nodig is.

Aanbevelinq
# Indien het staatsrechtelijk mogelijk is: één wetsvoorstel, eventueel opgedeeld

in een hoofdstuk implementatie Europese richtlijn en een hoofdstuk sam en-
voeging wetten.

6. VRIJSTELLING VOOR RECHTSBIJSTAND

Onder de huidige regelgeving geldt een uitzondering op de toepasselijkheid van
Wid/Wet MOT als de dienstverlener rechtsbijstand verleent. Over de uitleg van deze
bepaling bestaat op dit moment al grote discussie met de toezichthouders.

Oeze discussie zal blijven als de voorontwerpen tot wet worden. In artikel 1 lid 2 van
het voorontwerp WWFT is nl. opgenomen dat de meldingsplicht ongebruikelijke trans-
acties niet geldt voor werkzaamheden van advocaten, notarissen, accountants, bel as-
tingadviseurs en dergelijke betreffende de bepaling van de rechtspositie van een cliënt,
diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens
en na een rechtsgeding, of het geven van advies over het instellen of vermijden van
een rechtsgeding 18.

18 Dit is gelijk aan artikel1, lid 3 Wid.
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Onder de huidige Wid is de vrijstellng voor rechtsbijstand via een amvb ook van toe-
passing op belastingadviseurs. Het Bureau Financieel Toezicht neemt thans het stand-
punt in dat de uitzondering voor rechtshulp niet geldt voor belastingadviseurs die na-
mens een cliënt een bezwaarschrift indienen bij de belastingdienst. Oit acht ik onjuist
omdat dit net zo goed rechtsbijstand is, als de advocaat die een bezwaarschrift op
grond van de Aigemene wet bestuursrecht indient bij gemeente of een provincie.

Ik meen dat in aile situaties waarin de c1iënt een meningsverschil heeft met een derde,
ongeacht of dit de belastingdienst is, een partner in de onderneming of anderszins, en
de cliënt in het kader van dat meningsverschil beroep doet op de beroepsbeoefenaar,
de vrijstelling voor rechtsbijstand van toe passing dient te zijn. Oit is ook in Iijn met de
wijze waarop de Europese richtlijnen in andere EU landen (onder andere Ouitsland) is
geïmplementeerd.

Aanbevelinqen
# In het wetsvoorstel dient tot uitdrukking te worden gebracht dat ook het onder-

handelen met wederpartijen (inclusief overheidsorganen) vanwege een ander
stand punt van de c1iënt omtrent de juridische situatie (zoals een meningsver-
schil inzake een belastingaanslag) onder de vrijstelling voor rechtsbijstand valt.

# De meldplicht ongebruikelijke transactie dient niet te gelden voor belastingadvi-
seurs die door cliënten worden benaderd voor toepassing van de inkeerrege-
ling, aangezien dit hoort te vallen onder de vrijstelling voor rechtsbijstand. Aan
de onzekerheid hieromtrent dient een einde te worden gemaakt.

# Bij het wetsvoorstel dient ook de uitkomst van de procedure van de Belgische

advocatenorganisaties tegen de raad van ministers bij het Europese Hof van
Justitie te worden betrokken.

7. IDENTIFICATIE VAN DE CLlENT EN DIENS VERTEGENWOORDIGER

De neiging van de toezichthouders is om hoge eisen aan de wijze waarop identificatie
plaats vindt te stellen, ook als dat niet in verhouding is met het te beschermen belang,
alsmede het bedrag dat de dienstverlener declareert en andere factoren. Ik meen dat
de hoofdregel- althans voor beroepsbeoefenaren - dient te zijn dat er geen hoge ei-
sen aan de wijze waarop identificatie plaats vindt worden gesteld.
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Het identificeren vóór de aanvang van de dienstverlening heeft bij de vrije beroepsbe-
oefenaren geen enkele toegevoegde waarde19. Voor zover de identificatieplicht blijft
bestaan dient een ander praktisch te worden toegesneden op de beroepsbeoefenaren,
waarbij de bevindingen uit het door het ministerie van Financiën genoemde KPMG
rapport niet relevant zijn20.

Aanbevelinqen
# Hoofdregel dient te zijn dat beroepsbeoefenaren niet verplicht zijn tot identifica-

tie. Afwijkingen van die hoofdregel kunnen er zijn indien sprake is van bijzonde-
re handelingen (bijvoorbeeld een notariële akte21) of risico's, die dan wel op een
objectieve en eenvoudige manier dienen te worden bepaald; het tijdstip van de
identificatie dient dan aan die handeling te worden gekoppeld en niet aan het
tijdstip van aanvang van de dienstverlening. Een en ander dient in de eigen be-
roepsregels te worden vastgelegd22.

# Hoofdregel dient te zijn dat er geen hoge formele eisen aan identificatie worden

gesteld. Oat betekent bijvoorbeeld dat kopiëren van het identificatiedocument
en waarmerken daarvan niet nodig is, het inzien van het document en het note-
ren van het nummer dient voldoende te zijn. Er worden alleen extra eisen ge-
steld als daar gelet op het type dienstverlening (bijvoorbeeld: grotere cliënten,
grotere declaratiewaarde, betrokkenheid niet-EU personen) reden voor is.

# Voor wat betreft de identificatie van de vertegenwoordiger wordt gekozen voor

degene die namens de cliënt optreedt, dit kan zowel een formele vertegen-
woordiger (bijvoorbeeld een statutair directeur) als een mondeling gemachtigde
zijn (ct. conceptmemorie van toelichting). De door Bureau Financieel Toezicht
gestelde eis23 dat de bevoegdheid uit een schriftelijke volmacht dient te blijken,
is derhalve onjuist.

# Identificatie hoeft niet vóór de aanvang van de dienstverlening plaats te vinden.

Eventueel kan worden bepaald dat deze wel plaats vindt vóór het moment dat
de cliënt een door de beroepsbeoefenaar begeleide transactie aangaat (bij-
voorbeeld het sluiten van een contract).

19 Voor financiele instellingen is dat wellicht anders.
20 Ik acht dit rapport niet relevant voor beroepsbeoefenaren, onder andere door de wijze waarop

de onderzoekers hun vragen hebben gesteld. Daaruit blijkt dat de KPMG-onderzoekers onvol-
doende kennis hadden van het juridische kader waarin de verschillende Wid/MOT-plichtigen
opereren. Helaas ontbreekt mij de tijd om een commentaar op dit rapport te geven.
21 Waarschijnlijk is hier identificatie al verplicht op grond van de beroepsregels van de notaris.
22 Ik denk dat de beroepsregels hierin al voor een groot deel voorzien.
23 Zie op de website van het Bureau Financieel Toezicht vraag 14.
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# Een rechtspersoon waarvoor een vrijstelling geldt, behoeft niet te worden geï-
dentificeerd en aan het bewijs daarvan dienen geen onnodige eisen te worden
gesteld. Bureau Financieel Toezicht is van mening dat alsdan niet alleen be-
hoeft te worden vastgesteld dat de cliënt/rechtspersoon aan de vrijstellingsei-
sen voldoet, maar ook dat de beroepsbeoefenaar dient te bewijzen dat de ver-
tegenwoordiger namens de vrijgestelde c1iënt/rechtspersoon optreede4.

# In de praktijk is een knelpunt aanwezig als een beroepsbeoefenaar voor een

concern optreedt. In dat geval zijn vaak enkele vennootschappen formeel op-
drachtgever (met hen wordt de dienstverleningsovereenkomst gesloten en aan
hen wordt gedeclareerd) terwijl er ook voor andere vennootschappen van de
groep werkzaamheden worden verricht. Ik stel voor dat de beroepsbeoefenaar
bij concernwerkzaamheden mag volstaan met identificatie van een houdster-
maatschappij.

# Ais afgeleide identificatie plaats vindt (doordat betaling plaats vindt via een

bankrekening van een EU-bank) dient het niet meer nodig te zijn dat de be-
roepsbeoefenaar bij de bank een kopie van het identificatiebewijs opvraagt. In
de praktijk zijn banken niet bereid dit soort kopieën af te geven. Bovendien le-
vert dit onnodige bureaucratie op voor de beroepsbeoefenaar en heeft het geen
toegevoegde waarde, uitgaande van een goed georganiseerde Europese finan-
ciële sector.

# Hoofdregel dient te zijn dat er soepel wordt omgegaan met gebruikmaking van

identificatie door derden (ongeacht of sprake is van een buitenlandse erkende
dienstverlener zoals een advocaat of van een andere derde). Bij beperkte advi-
sering en kleine transacties moet het niet nodig zijn dat de buitenlandse tus-
senpersoon wordt geïdentificeerd, voldoende moet zijn dat de gang van zaken
een normale indruk maake5.

24 Ais de vertegenwoordiger namens een ander optreedt, zal dat op grond van het feit dat die

ander dan c1ient is, al tot een identificatie van de vertegenwoordiger dienen te leiden.
25 Zie op de website van Bureau Financieel Toezicht vraag & antwoord nummer 15. Deze eisen

gaan veel te ver en dienen bij beroepsbeoefenaren tot eisen nr. 2 (kopie identificatiebewijs) en
nr. 3. (bevestiging derde dat origineel is ingezien) worden beperkt.
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8. CLlËNTENMONITORING

Cliëntenonderzoek (c1iëntenmonitoring) zal voor beroepsbeoefenaren een zware last
opleveren. Oit derhalve zeer beperkt van toepassing te zijn.

Aanbevelinqen
# Hoofdregel dient te zijn dat beroepsbeoefenaren niet verplicht zijn tot c1iënten-

monitoring. Afwijkingen van die hoofdregel kunnen er zijn indien sprake is van
omschreven bijzondere risico's, die dan wel op een objectieve en eenvoudige
manier dienen te worden bepaald. Een en ander dient in de eigen beroepsre-
gels te worden vastgelegd.

# Als er wel cliëntenmonitoring nodig zou zijn, dient dit voor beroepsbeoefenaren

beperkt te blijven tot een eenvoudig onderzoek in de periode dat de zakelijke
relatie wordt aangegaan.

# De beroepsbeoefenaar behoeft in het kader van de monitoringsverplichtingen
niet actief onderzoek in te stellen. Met andere woorden: de beroepsbeoefenaar
is geen gratis opsporingsambtenaar. Oit dient in de wetsvoorstellen duidelijk tot
uitdrukking te worden gebracht, omdat er toezichthouders zijn die hier anders
over den ken.

9. IDENTIFICATIE VAN DE UITEINDELlJK BELANGHEBBENDE; BIJZONDERE MAAT-

REGELEN INZAKE PEP~

Uit de memorie van toelichting wordt niet duidelijk waarom de bijzondere maatregelen
met betrekking tot de zgn. "PEP's" en de uiteindelijk belanghebbende ook voor be-
roepsbeoefenaren moeten gelden.

Aanbevelinqen
# Hoofdregel dient te zijn dat beroepsbeoefenaren de uiteindelijk belanghebben-

de niet behoeven te identificeren en dat de regelgeving inzake PEP's niet op
beroepsbeoefenaren van toepassing is. Afwijkingen van die hoofdregel kunnen
er zijn indien sprake is van objectief te bepalen risicoverhogende omstandighe-
den, bijvoorbeeld (a) de cliënt is buiten de EU gevestigd; (b) de aandeelhouder
van de cliënt is buiten de EU gevestigd; (c) de cliënt of diens enig aandeelhou-
der is een rechtspersoon van buiten de EU; (d) de vastgoedtransactie over-
schrijdt een bepaalde drempelwaarde. Een en ander dient in de eigen beroeps-
regels te worden vastgelegd.
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# Bij dienstverlening van grotere omvang en ingewikkeldheid zullen meerdere

beroepsbeoefenaren betrokken zijn. Het moet daarom mogelijk wordt gemaakt
dat de verplichtingen in de sfeer van "PEP" en de uiteindelijk belanghebbende
uitsluitend door één van hen (of door een andere Wid/MOT-plichtige, bijvoor-
beeld een bank) worden nageleefd en dat de overige beroepsbeoefenaren
daarvan zijn vrijgesteld.

10. MELDPLICHT ONGEBRUIKELlJKE TRANSACTIE

Het is mij opgevallen dat er door de toezichthouders feiten en gebeurtenissen als "on-
gebruikelijk" worden aangemerkt, die dat 00 zich zelf niet zijn. Een voorbeeld daarvan
is het niet publiceren van de jaarrekening26. In de praktijk worden door particulieren en
ondernemers allerlei wettelijke regels niet of onvoldoende nageleefd zonder dat er en i-
ge relatie met witwassen of terrorismefinanciering is. Het is voor beroepsbeoefenaren
ondoenlijk om zich bij dat soort feiten steeds af te vragen of er een relatie met witwas-
sen en terrorismefinanciering is.

Aanbevelinqen
# Er dient door de overheid op betere wijze te worden beschreven welke feiten en

gebeurtenissen als indicatie voor mogelijke ongebruikelijke transacties kunnen
worden aangemerkt. De informatieverstrekking dient veel uitvoeriger te zijn.

# De informatie dient zowel in te gaan op (a) feiten en gebeurtenissen die extra
aandacht vergen, als op (b) de vraag wanneer de beroepsbeoefenaar kan ver-
moeden dat er een relatie is met witwassen of terrorismefinanciering27. Het be-
grip witwassen dient nader te worden toegelicht zodat dit begrip voor de be-
roepsbeoefenaren voldoende duidelijk wordt.

# De verplichting om medewerkers te trainen op het terrein van signaleren van
ongebruikelijke transacties dient niet te gelden voor beroepsbeoefenaren.

26 Er zijn veel ondernemers die om heel andere redenen niet publiceren, bijvoorbeeld om priva-

cyredenen (openbaar worden van vermogenspositie) of commerciële redenen (niet bekend
maken van gevoelige informatie aan concurrenten). Overigens lopen de betrokken bestuurders
dan wel extra risico van bestuurdersaansprakelijkheid.
27 Er zijn immers allerlei minder gebruikelijke handelingen die geen enkele relatie met witwas-

sen onderhouden en dus niet behoren te worden gemeld.
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11. INFORMA TIEVOORZIENING

Op dit moment is de informatievoorziening inzake Wid/Wet MOT buitengewoon sum-
mier en verspreid over diverse websites (de ministeries van Financiën en Justitie, Auto-
riteit Financië/e Markten, Bureau Financieel Toezicht, enzovoorts). Voorts blijkt dat er
ook onjuiste informatie wordt verspreid, zie hierover mijn eerdere opmerkingen. Voorts
verwachten de toezichthouders allerlei kennis bij de beroepsbeoefenaren, terwijl zij
daarover niet beschikken (bijvoorbeeld welke landen "identiteitsverhullende mogelijk-
heden" bieden).

Aanbevelinq
am te voorkomen dat beroepsbeoefenaren veel tijd moeten besteden aan het bij el-
kaar sprokkelen van aile relevante informatie, meen ik dat er een onafhankelijk instituut
dient te worden opgericht dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van aile relevan-
te informatie het ter beschikken stellen van die informatie aan de beroepsbeoefenaren.

Het gaat hierbij om:
· De actuele wet- en regelgeving.

· Aile gepubliceerde beleidsregels.
· Aile documentatie die de toezichthouders ter beschikking stellen (brochures, mo-

dellen, werkbladen, enzovoorts).
· Overzicht van de soorten identificatiedocumenten die mogen worden gebruikt.

· Verstrekking van informatie over onderwerpen die door wetgever en toezichthou-

ders relevant worden geacht, zoals

- informatie over identificatiedocumenten uit het buitenland;
- wie PEP's en hun famileleden en dergelijke zijn;
- wat risicolanden zijn (belastingparadijzen, drugslanden, landen zonder bankge-
heim, landen met anonieme bankrekeningen, landen met identiteitsverhullende
mogelijkheden );
- wat de methoden van criminelen zijn; dit dient verder te gaan dan de huidige
lijsten van omstandigheden die ook omstandigheden bevaUen die geen indicatie
voor terrorismefinanciering of witwassen vormen28.

28 Een voorbeeld daarvan is het niet-publiceren van de jaarrekening. Dit wordt door veel onder-

nemers gedaan uit privacy overwegingen of om te voorkomen dat de concurrent of afnemer te
veel te weten komt over commerciële details van de onderneming. Overigens loopt de bestuur-
der van een vennootschap die de jaarrekening niet publiceert een verhoogt risico op bestuur-
dersaansprakel ij kheid.
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BIJLAGE 1 - AANDACHTSPUNTEN TIJDENS CONTROLE, BEOOR-
DELING OF SAMENSTELLING VAN JAARREKENINGEN

Bron: website Bureau Financieel Toezicht
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BUREAU FlNANClEEL TOEZCHr

Aandachtspunten tijdens controle, beoordeling of samenstellng van jaarrekeningen

Met name voor de naleving van de Wet Melding ongebruikelijke transacties (hierna: Wet
Mot) is het van belang om gedurende het gehele controleproces aandacht te hebben voor
aspecten welke kunnen duiden op ongebruikelijke transacties. Verder is het van belang om
vóór aanvang van de feitelijke werkzaamheden voor de cliënt vast te stellen dat de cliënt
conform de wet- en regelgeving geïdentifceerd is.
Onderstaande aandachtspunten kunnen behulpzaam zijn bij naleving van de wet- en
regelgeving door accountants en administratieve dienstverleners welke jaarrekeningen
samenstellen, beoordelen of controleren. Ook voor due-diligence onderzoeken en
aanverwante opdrachten kunnen de van toepassing zijnde gedeelten uit dit document
gebruikt worden voor aanpassing van de werkprogramma's.

1. Opdrachtaanvaarding c.q. continuering opdracht

Elke opdracht zal aanvangen middels een opdrachtaanvaarding. Elke beroepsbeoefenaar
zal specifieke aandachtspunten hebben teneinde na te gaan of men de klant wil en kan
accepteren.
Aspecten zijn onder andere:
- de c1iënt is onderworpen aan specifieke regelgeving;
- de omvang van de c1iënt is zodanig dat de onafhankelijkheid aangetast kan worden;
- er is sprake van relaties in de familesfeer;
- er zijn aanwijzingen dat getwijfeld kan worden aan de integriteit van de leiding;
- de cliënt is geweigerd door een collega en collegiaal overleg geeft aanleiding om de cliënt
niet te accepteren.

Bij de identificatie van de c1iënt kunnen de volgende aspecten aanleiding zijn om extra alert
te zijn en aan de hand van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden te bekijken
of er aanleiding is om te veronderstellen dat de (voorgenomen) transactie verband kan
houden met witwassen:

de onderneming of haar vertegenwoordiger is afkomstig uit een door de FATF
aangemerkt "non cooperative" land;
het is problematisch om de identiteit van de c1iënt, de opdrachtgever en de (overige)
bestuurders vast te stellen;
de c1iënt maakt kennelijk gebruik van de diensten van een stroman;
de cliënt gebruikt een correspondentieadres dat afwijkt van haar reguliere adres;
afwezigheid van een regulier adres van de c1iënt of haar entiteiten;
de c1iënt wenst correspondentie op een niet regulier adres te ontvangen;
de feitelijke leiding is in andere handen dan blijkt uit handelsregister;
de gevraagde dienstverlening wijkt af van de normale dienstverlening aan de cliënt;
er wordt gebruik gemaakt van vele verschilende accountants en adviseurs voor
verbonden partijen;
er is sprake van frequente opeenvolgende wijzigingen van adviseurs zonder
adequate verklaring;
de c1iënt is bereid een hogere fee te betalen voor de te leveren diensten dan
gebruikelijk;
de c1iënt wisselt veelvuldig van juridische structuur (en/ofwisselt veelvuldig van
bestuurders) of is er sprake van een complexe juridische structuur die geen reëel
doel blijkt te dienen.
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Verricht in het kader van de Wet identificatie dienstverlening (hierna: Wid) bij elke
identificatie minimaal de volgende werkzaamheden:

stel vast dat een kopie van een (ten tijde van de identificatie) geldig identiteitsbewijs
van de bestuurder(s) aanwezig is in het permanente dossier;
stel vast dat de uiteindelijk gerechtigde van de betrokken vennootschap bekend is;
stel vast dat van de onder de controle vallende rechtspersoon een gewaarmerkt
uittreksel van de Kamer van Koophandel is opgeborgen in het permanente dossier.

Voor meer informatie over de identificatie van natuurlijke personen en rechtspersonen in het
kader van de Wid verwijzen wij naar het werkprogramma Wid dat te raadplegen is op de
website van het Bureau Financieel Toezicht (ww.bureauft.nl).

2. Voorbereiding

Bedrijfsverkenning;
Ga aan de hand van onderstaande zaken na of deze zaken spelen bij de cliënt en ga na of
er een adequate verklaring is:

contracten met derden die ogenschijnlijk geen relatie met de cliënt hebben;
verzekeringspolissen met premies die de middelen van de koper te boven Iijken te
gaan;
verzekeringspolissen met waardes die niet lijken te stroken met de behoefte van de
koper;
is de cliënt zelf meldingsplichtig op grond van de wet en regelgeving voor handelaren
in goederen van grote waarde? Zo ja, ga na dat de c1iënt melding doet van
ongebruikelijke transacties;
ongewone instructies: de c1iënt die een ongebruikelijke reden(en) heeft om gebruik te
maken van een bepaald bedrijf;
transacties van c1iënt, of delen daarvan, hebben geen duidelijk economisch doel. Ook
kan sprake zijn van een structuur die onnodig gecompliceerd lijkt voor het beoogde
doel, bijvoorbeeld de aanwezigheid van dochterondernemingen, filialen, trust of
benoemden terwijl hiervoor geen economisch en/of commerciële reden is;
benoemden en trusts die fondsen, betalingen, vervreemdingen e.d. beheren;
houden van activa van de c1iënt, zonder overtuigende redenen.

/nitië/e cijferbeoordeling;
Voer een initiële cijferbeoordeling uit en ga na of één van onderstaande zaken speelt bij de
c1iënt en beoordeel of er een acceptabele verklaring voor gegeven kan worden:

c1iënt behaalt ongebruikelijk hoge omzetlen en/of winsten terwijl onduidelijk is met
welke activiteiten deze samenhangen;
(buitensporige) veranderingen in de grondslagen voor de administratieve
verslaglegging, of het negeren van de algemeen aanvaarde grondslagen voor
waardering en prestatie;
buitensporige contante transacties of conversie van contanten in deviezen;
buitensporige afschrijvingen van dubieuze vorderingen;
buitensporige verspiling of beschadiging van goederen e.d.;
twijfelachtige en aanzienlijke veranderingen in belangrijke financiële ratio's.

Versie 3 d.d 12 december 2005 2



BUREAU FtMANEEL TOEZIOiT

3. lnterim-controle c.q. eindejaarscontrole

Tijdens de interim controle dient aandacht te zijn voor de onderstaande zaken,
geconstateerde zaken dienen nader onderzocht te worden teneinde vast te stellen of sprake
is van een ongebruikelijke transactie.

Werkzaamheden met betrekking tot de ba/ansposities:
ongebruikelijke transacties of betalingen voor investeringen die komen van een
rekening die niet van de cliënt is of met vennootschappen uit een land of gebied met
bankgeheim, anonieme bankrekening of waar andere identiteitsverhullende
mogelijkheden bestaan;
ongebruikelijke vroegtijdige terugbetaling van activa (in het bijzonder aan derden);
(contante) aankoop van activa, snel gevolgd door leningen tegen deze activa;
leningen waarvoor zekerheid wordt verkregen van een buitenlandse (rechts)persoon
waarbij de relatie met de cliënt onduidelijk is;
a-typische vooruitbetaling van verzekeringspremies.

Werkzaamheden met betrekking tot de verlies en winstrekening:
transacties die door omvang, aard, frequentie of uitvoering ongebruikelijk zijn;
goederen welke in korte tijd meerdere keren zijn verhandeld;
transacties met een van tevoren bekend verlies;
aan- of verkopen tegen prijzen die beduidend afwijken van marktprijzen;
een transactie waarbij een cliënt betrokken is, leidt tot een resultaat dat duidelijk
hoger of lager is dan redelijkerwijs te verwachten is (t.o.v. vergelijkbare
branchegenoten met name indien veel omzet uit contante verkopen bestaat);
een transactie waarbij een cliënt betrokken is geweest, welke onder duidelijk
slechtere voorwaarden dan redelijkerwijs te verwachten is geschied, zonder dat er
een acceptabele verklaring is waarom niet voor een betere structurering is gekozen;
betalingen voor verleende diensten die excessief hoog lijken in relatie tot de
verleende diensten. Commissies e.d. die excessief hoog lijken; betalingen voor niet
gespecificeerde diensten of leningen aan adviseurs, verbonden partijen, werknemers
of overheidspersoneel;
cliënt onderneemt uitgebreide en onnodige buitenlandse reizen;

Specifieke transacties met betrekking tot registergoederen:
onroerende zaken worden of zijn in korte tijd meerdere keren verhandeld met
ongebruikelijk hoge winst marges, terwijl daarvoor niet voor de beroepsbeoefenaar
acceptabele verklaring kan worden gegeven;
transacties inzake een registergoed d.m.v. een (hypothecaire)geldlening waarvan het
bedrag in aanzienlijke mate (+ of-) afwijkt van de te betalen tegenprestatie, terwijl
daarvoor geen acceptabele verklaring kan worden gegeven;

Financië/e transacties:
betaalverkeer met een ongebruikelijk patroon (onduidelijke, onwaarschijnlijke,
onvoldoende gedocumenteerde bronnen, grote bedragen ineens vanuit buitenland,
vreemde valuta transacties, cheques aan toonder, money transfers);
cliënt heeft een financiering gekregen buiten de reguliere financiële sector om,
bijvoorbeeld van famileleden uit het buitenland;
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Transacties mbtjuridische entiteiten en structuren:
cliënt maakt gebruik van (tussengeschakelde en/of buitenlandse en/of aangekochte)
vennootschappen, zonder dat daarvoor legitieme fiscale, juridische of commerciële
redenen zijn;
c1iënt wenst in korte tijd verschilende rechtspersonen/vennootschappen op te richten
t.b.v. een andere persoon, zonder dat daarvoor legitieme fiscale, juridische of
commerciële redenen aanwezig (Iijken) te zijn;
c1iënt wil vennootschap met (beoogd) twijfelachtige doelomschrijving oprichten of
kopen zonder relatie met activiteiten;
cliënt wil vennootschap kopen/oprichten met doelomschrijving waarvoor vergunning
nodig is, terwijl deze c1iënt niet voornemens is de vergunning te verkrijgen (en ook
geen acceptabele verklaring kan geven);
vennootschappen blijven langdurig in oprichting;
c1iënt wenst aandelen over te dragen c.q. te verkrijgen in een
rechtspersoon/vennootschap die minder dan een jaar geleden is opgericht, terwijl
degene die zeggenschap gaat verkrijgen weigerachtig is m.b.t. het informeren van
het Ministerie van Justitie over zijn antecedenten (a Is ware hij oprichter van de
vennootschap );
c1iënt maakt gebruik van rechtspersonen/vennootschappen waarvan de
zeggenschapstructuur niet transparant is of die qua karakter/inrichting geschikt zijn
om identiteit achterliggende belanghebbende te verhullen, terwijl daarvoor voor de
beroepsbeoefenaar geen acceptabele verklaring kan worden gegeven;
c1iënt wisselt veelvuldig van juridische structuur (en/of wisselt veelvuldig van
bestuurders). Er is sprake van een complexe juridische structuur, die geen reëel doel
blijkt te dienen;
cliënt heeft vennootschappen, bankrekeningen of activa in andere landen of gebieden
waar een bankgeheim is, anonieme bankrekeningen of andere identiteitsVerhullende
mogelijkheden bestaan.

Bijzondere transacties:
zijn er behoudens het voorgaande nog bijzondere transacties welke opmerkelijk zijn
gezien de activiteiten van de c1iënt;
buitensporige/twijfelachtige handel met dochterondernemingen;
het gebruik van managementfront, zoals in elkaar sluitende directievoering, alter
ego's, etc. om de daadwerkelijke eigendom, en daarmee ook de organisatorische
belangtegenstellingen te verbergen;
een gebrek aan inschrijving in vrije concurrentie (kan een dekmantel zijn voor
steekpenningen of situaties met belangentegenstellngen;

4. Afsluitende werkzaamheden

Publicatieplicht
stel vast dat wordt voldaan aan de publicatieverplichting dan wel aan de wettelijke
verplichting een accountantsverklaring te verkrijgen bij de jaarrekening.

Afwerking aantekeningen
stel vast dat aile aantekeningen adequaat zijn afgewerkt;
stel vast dat de cliënt zonder zware aandrang bereid is om de gevraagde informatie
te verschaffen;
stel vast in hoeverre naar aanleiding van de bevindingen sprake is van een
ongebruikelijke transactie;
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stel vast dat het werkelijke beeld van de jaarrekening overeenkomt met de
onderliggende stukken.

Melding ongebruikelijke transacties
ga van aile in het dossier gesignaleerde ongebruikelijke transacties na dat deze in
een apart overzicht zijn gerecapituleerd;
ga na of de lijsten met objectieve en subjectieve criteria nog actueel zijn;
beoordeel in hoeverre bepaalde transacties als ongebruikelijk moeten worden
aangemerkt;
stel vast dat deze beslissing adequaat in het dossier is vastgelegd;
stel vast dat waar nodig de compliance offcer dan wel bureau vaktechniek is
ingeschakeld;
ga na dat aile ongebruikelijke transacties juist en tijdig aan het MOT zijn gemeld.

Bij de bevestiging van de jaarrekening dient aandacht besteed te worden aan de
implementaties van de Wet Mot.

Tot slot: afwegingen om al dan niet tot melding over te gaan, dient in het betreffende dossier
vastgelegd te worden, zodat de genomen beslissing achteraf objectief door externe
instanties kan worden beoordeeld.
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