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NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC-

COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT 

CLIËNTENONDERZOEK 

 
 
Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of r ijbewijs. Sinds 2003 doen 
advocaten, accountants en belastingadviseurs dat oo k.  
 
Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de verplichting en van deze beroepsbeoefe-
naren uitgebreid. Zij moeten een cliëntenonderzoek doen voorafgaand aan de 
aanvang van de dienstverlening en tijdens de dienst verlening en zij moeten aller-
lei informatie opvragen, ook wanneer het voor de di enstverlening zelf totaal on-
belangrijk is. 
 
 

ACHTERGROND 

Met ingang van 2003 zijn advocaten, accountants, belastingadviseurs en ondernemers 
met gelijksoortige activiteiten (hierna: “dienstverleners”) verplicht om hun cliënten en de 
vertegenwoordigers van cliënten te identificeren. Verder werden zij toen ook verplicht 
om ongebruikelijke transacties (die wijzen op witwassen) te melden aan een speciaal 
Meldpunt ongebruikelijke transacties. Die verplichtingen waren gebaseerd op de Wet 
identificatie bij dienstverlening (“Wid”) en de Wet melding ongebruikelijke transacties 
(“Wet MOT”). 
 
Met ingang van 1 augustus 2008 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) die aan de dienstver-
leners nieuwe verplichtingen oplegt.  
 
In dit artikel is nadere informatie over de Wwft te vinden. 
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WELKE DIENSTVERLENERS1 

De Wwft moet worden toegepast door de externe registeraccountant, accountant-
administratieconsulent en belastingadviseur in het kader van al hun beroepsactivitei-
ten.  
 
Voorts geldt de Wwft voor juridische beroepsbeoefenaren (advocaat, notaris en derge-
lijke) voor zover zij bepaalde diensten verlenen aan hun cliënten, nl. bij advies of bij-
stand bij: 
• aan- en verkoop van onroerende zaken 
• beheren van geld, effecten en dergelijke 
• het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen en dergelijke 
• het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen 
• fiscale werkzaamheden 
 
Voorts is de Wwft van toepassing op juridische beroepsbeoefenaren die in naam en 
voor rekening van een cliënt optreden bij een financiële transactie of onroerende zaak-
transactie 
 
De Wwft is niet van toepassing op belastingadviseurs en juridische dienstverleners 
voor zover de dienstverlening betrekking heeft op rechtsbijstand ter zake van (voorko-
ming van) een gerechtelijke procedure. 
 

VERPLICHTINGEN 

Uit de Wwft vloeien voor de dienstverlener op wie die wet van toepassing is de volgen-
de verplichtingen voort: 
 
1. Cliëntenonderzoek 
De dienstverlening mag alleen worden aangevangen nadat een cliëntenonderzoek 
heeft plaats gevonden; soms dient ook tijdens de dienstverlening cliëntenonderzoek 
plaats te vinden. Dit cliëntenonderzoek omvat veel meer dan alleen het inzien van een 
identiteitsbewijs en het opvragen van een uittreksel uit het handelsregister. Hier zal 
hieronder nog iets meer over worden gezegd.  
 

                                                
1 Er zijn ook andere groepen ondernemingen waarvoor de Wwft geldt, zoals makelaars, handelaars in 

goederen die in contanten betaald worden, banken en verzekeringsmaatschappijen. Aan die andere Wwft-

plichtigen wordt hier geen aandacht besteed. 
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2. Melding ongebruikelijke transacties 
De dienstverlener op wie de Wwft van toepassing is, is verplicht ongebruikelijke trans-
acties te melden bij het Meldpunt ongebruikelijke transactie, een overheidsinstantie. Dit 
betreft transacties (bijvoorbeeld betalingen of een aandelenoverdracht) die vermoede-
lijk verband houden met witwassen of terrorismefinanciering. 
 
3. Bewaarplicht 
Met het oog op het onder 1. en 2. genoemde dient de dienstverlener bepaalde gege-
vens te bewaren. 
 

GEWOON, VEREENVOUDIGD EN VERSCHERPT CLIËNTENONDER-
ZOEK 

De Wwft kent drie soorten cliëntenonderzoek, nl. het gewone onderzoek, het vereen-
voudigde onderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek. In het onderstaande wordt kort 
aangegeven wat deze verschillende typen onderzoek inhouden. 
 

GEWOON CLIËNTENONDERZOEK 

Het gewone cliëntenonderzoek omvat: 
 
• Identificatie en verificatie van de cliënt. De identiteit van natuurlijke personen mag 

met paspoort of rijbewijs worden geverifieerd. Bij Nederlandse ondernemingen 
kan van een uittreksel uit het handelsregister gebruik worden gemaakt. 

• Indien van toepassing identificatie en verificatie van de uiteindelijk belangheb-
bende bij de cliënt (de uiteindelijk belanghebbende is onder andere degene die 
direct of indirect meer dan een kwart van de aandelen houdt). 

• Op risico gebaseerde adequate maatregelen om inzicht te verwerven in de ei-
gendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt, als de cliënt een rechtsper-
soon, een stichting of een trust is.  

• Vaststelling van doel en beoogde aard van de zakelijke relatie. 
• Voor zover mogelijk een voortdurende controle op de zakelijke relatie (tussen 

dienstverlener en cliënt) en de tijdens de duur van de relatie verrichte transacties, 
teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de dienstver-
lener heeft van de cliënt en zijn risicoprofiel, met in het voorkomend geval een 
onderzoek naar de bron van het vermogen. 
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VEREENVOUDIGD CLIËNTENONDERZOEK 

Eigenlijk komt het vereenvoudigd cliëntenonderzoek neer op een soort van vrijstelling. 
Het vereenvoudigde cliëntenonderzoek kan worden toegepast bij bepaalde opdracht-
gevers die al onder een vorm van toezicht staan (kredietinstellingen, financiële instel-
lingen, beursgenoteerde ondernemingen), overheidsinstanties en voor cliënten die tij-
delijk gelden aanhouden op rekeningen op naam van juridische beroepsbeoefenaren. 
 
De dienstverlener die met zo’n opdrachtgever te maken krijgt, dient wel gegevens te 
verzamelen op grond waarvan hij kan concluderen dat hij met een vereenvoudigd on-
derzoek kan volstaan. 
 
Het vereenvoudigd onderzoek is niet toegestaan als er indicaties zijn dat de cliënt be-
trokken is bij witwassen of terrorismefinanciering dan wel indien het risico van betrok-
kenheid van de cliënt bij witwassen of terrorismefinanciering daartoe aanleiding geeft. 
 

VERSCHERPT CLIËNTENONDERZOEK 

De wet schrijft in drie situaties voor dat er een verscherpt cliëntenonderzoek nodig is. 
 
In de eerste plaats dient een aanvullend cliëntenonderzoek plaats te vinden als er 
sprake is van een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering. 
 
In de tweede plaats dient de dienstverlener extra maatregelen te nemen indien de cli-
ent/natuurlijke persoon niet fysiek aanwezig is voor identificatie en verificatie. In dat 
geval kan het hogere risico onder andere worden gecompenseerd doordat de eerste 
betaling in verband met de dienstverlening wordt verricht door middel van een reguliere 
bankrekening. 
 
Politiek prominente persoon 
In de derde plaats heeft de dienstverlener extra verplichtingen als sprake is van de 
zgn. politiek prominente persoon (politically exposed person, “PEP”) die niet in Neder-
land woont.  
 
PEP’s zijn: staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen, parlements-
leden, leden van hoge gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers, leden van di-
recties van centrale banken, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, 
leden van bestuursorganen en toezichthoudende organen van overheidsbedrijven. 
Voorts zijn ook de directe familieleden en de naaste geassocieerden van voornoemde 
personen “PEP”.  
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Iedere dienstverlener is verplicht om procedures te hebben ter vaststelling van de 
vraag of iemand een PEP is. Als blijkt dat de cliënt een PEP is, gelden diverse extra 
verplichtingen, onder andere inzake het aannemen van de opdracht en het onderzoe-
ken van de bron van het vermogen van de cliënt. De dienstverlener dient doorlopend 
controle uit te oefenen op de relatie met de PEP. 
 

MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES 

De dienstverleners dienen ongebruikelijke transacties, dat wil zeggen transacties die 
vermoedelijk betrekking hebben op witwassen en terrorismefinanciering melden bij het 
Meldpunt ongebruikelijke transacties. Deze verplichting gold ook al op grond van de 
Wet MOT.  
 
Bij de beoordeling of er gemeld moet worden, dient de dienstverlener rekening te hou-
den met de voor hem geldende indicatoren. Dat zijn er twee, nl. 
 
• Een ‘subjectieve’ indicator: een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding 

heeft om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of ter-
rorismefinanciering. 

• Een ‘objectieve’ indicator: transacties van EUR 15.000 of meer betaald aan of 
door tussenkomst van de dienstverlener in contanten, met cheques aan toonder 
of soortgelijke betaalmiddelen. 

 
Het zal duidelijk zijn dat de vraag of de subjectieve indicator aan de orde is, het lastigst 
is. Als bepaalde organisatorische of juridische zaken bij een cliënt niet op orde zijn, 
betekent dat nog niet dat de cliënt ongebruikelijk handelt. Als de cliënt iets doet wat in 
de financiële of juridische praktijk niet vaak voorkomt, kan het ongebruikelijk zijn, maar 
wil dat nog niet zeggen dat er een ongebruikelijke transactie is die verband houdt met 
witwassen of terrorismefinanciering. 
 

TOT SLOT 

Het cliëntenonderzoek kennen we in andere vorm al in de Wet op het financieel toe-
zicht (onder andere banken) en de Wet toezicht trustkantoren. Openbare accountants 
hebben op grond van de voor hen geldende regels op dit moment ook al verplichtingen 
tot het instellen van cliëntenonderzoek, zij het met een andere doelstelling.  
 
Het door de Wwft geïntroduceerde cliëntenonderzoek is vooral nieuw voor de juridi-
sche dienstverleners.  
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Alle dienstverleners zullen maatregelen moeten nemen om aan de Wwft te voldoen; 
wellicht hoeven openbare accountants alleen hun bestaande procedures wat aan te 
passen. Juristen en fiscalisten zullen veel meer moeten doen! 
 
Voor de dienstverleners op wie de Wwft van toepassing is betekent uitvoering van de 
wet een lastenverzwaring. In de sfeer van de uitvoering is nog veel onduidelijk. Ook de 
cliënten van de dienstverleners zullen het nodige gaan merken van de nieuwe wetge-
ving. Hopelijk zal in de komende tijd duidelijk worden hoe met de nieuwe wet moet 
worden omgegaan. 
 
Vanzelfsprekend zal Pellicaan Advocaten ook aan de nieuwe wettelijke eisen dienen te 
voldoen. Voor zover van toepassing zullen wij onze cliënten verzoeken om gegevens 
om onze verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek na te leven. 
 
 
 
 

Ellen Timmer 
Pellicaan Advocaten 

kantoor Rotterdam (Capelle aan den IJssel) 
september 2008 

 


