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Onuitvoerbare
anti -wi twaswetgeving
op 1 augustus 2008 in
werking getreden

Ellen Timmer1

~

OF DE PRIVATISERING VAN DE WITWASBESTRIJDING VIA DE WWFT TOT GEVOLG HEEFT DAT ER MINDER

WORDT WITGEWASSEN EN GEEN TERRORISMEFINANCIERING MEER PLAATSVINDT, MOET WORDEN

BETWIJFELD. OOK FRAUDERENDE ADVISEURS ZULLEN ZICH NIET VËEL VAN DE WET AANTREKKEN. IN DE

PRAKTIJK ZULLEN VOORAL DE KLEINE BEROEPSBEOEFENAREN EN DIENSTVERLENERS ONVOLDOENDE IN STAAT

WORDEN BEBOET.

Z1N OM DE INGEWIKKELDE WET ONDER DE KNIE TE KRIJGEN EN ZULLEN ZIJ DOOR DE TOEZICHTHOUDERS

Dankzij een Eurapese richtlijn en de Nederlandse overheid,
die graag een goede beurt maakt bij een belangrijke NATO-
bondgenoot aan de andere kant van de oceaan, heeft het
parlement een nieuwe anti-witwaswet aangenomen, de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ter-
rarisme (WWFT).z Deze wet vervangt sedert 1 augustus ji.
de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en
de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid). In de nieuwe
wet zijn verplichtingen tot melding van ongebruikelijke
transacties en identificatie (uitgebreid naar een c1iënten-
onderzoek) samengebracht.

De nieuwe wet geldt onder andere voor grate pra-
fessionele partijen als banken en financiële instellingen.
Ook kleine ondernemers in de zakelijke dienstverlening,
zoals accountants, notarissen en advocaten krijgen met
de WWFT te maken. Het is natuurlijk prima dat die prafes-
sionele dienstverleners maatregelen moeten nemen om
te voorkomen dat zij bij witwaspraktijken en terrarisme-
financiering betrakken raken. De overijverige wetgever,

geholpen door toezichthouders (zoals het Bureau Finan-
cieel Toezicht) die pleiten voor meer bevoegdheden, heeft

echter in de nieuwe wet totaal geen rekening gehouden
met het feit dat kleine en grate ondernemingen niet op
dezelfde manier behandeld kunnen worden en dat er ook
sprake is van totaal verschilende soorten van dienstverle-
ning.

Onuitvoerbare bepalingen voor kleine
ondernemers
Dit he eft tot gevolg dat de nieuwe wet onuitvoerbaar is
voor kleine dienstverlenende ondernemers als advocaten-
kantoren, notariskantoren, accountants en administra-
tiekantoren. Voorbeelden van onuitvoerbar; bepalingen
zijn:
- Een dienstverlener kan niet volstaan met het identifice-

ren van een c1iënt, de identiteit dient ook geverifieerd
te worden. Dat schijnt te betekenen dat er aanvullend
bewijs moet worden verkregen door de dienstverlener
inzake de identiteit van die c1iënt. Wat dat in moet hou-
den is zeer vaag en zal veel discussie met de toezicht-
houder gaan opleveren.

- De dienstverlener dient zijn c1iënten in te delen in risi-
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De dienstverlener moet een systeem van risicocategorieën en
bijbehorende maatregelen opzetten en actueel houden
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cocategorieën. Afhankelijk van de risicocategorie dient
de dienstverlener passende maatregelen te nemen om
de activiteiten van die cliënt te volgen en vast te stellen
dat de cliënt zich niet aan witwaspraktijken of terroris-
mefinanciering schuldig maakt (cliëntenmonitoring).
Dit betekent dat de dienstverlener een systeem van
risicocategorieën en bijbehorende maatregelen moet
opzetten en actueel moet houden. Hier wordt wel heel
veel verwacht van kleine ondernemers.

- Enkele uitzonderingen daargelaten moet de dienstver-

lener vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende
(de 'ubo') bij een onderneming is. Bij Nederlandse direc-
teur-grootaandeelhouders is dat niet zo moeiljk: daar
biedt het handelsregister uitkomst en kunnen redelijk
controleerbare bewijsstukken worden opgevraagd. In
andere situaties is het veellastiger om verifieerbare
gegevens te krijgen en bewijsstukken te checken. Nog
erger is het als de cliënt zich in het buitenland bevindt.
Er is niet aangekondigd dat de overheid de eigen ver-
trouwelijke registers voor zakelijke dienstverleners zal
openstellen.

- De dienstverlener dient gegevens en bewijsstukken te

verzamelen betreffende de herkomst van het vermogen

Natuurlijk lopen zich al
dienstverleners warm die
assurance-, compliance- of
integrity- diensten willen
gaan leveren

e

van zijn cliënten en uba's. Dit is een lastige taak, zeker
als sprake is van buitenlanders of vermogen in het
buitenland. De vraag of er voldoende informatie is ver-
zameld kan een bron van eindeloze onenigheid tussen
de dienstverlener en de toezichthouder worden. Dat dit
een lastig onderwerp is, blijkt op dit moment al uit de
meningsverschilen tussen De Nederlandsche Bank en

trustkantoren over de wijze waarop de trustkantoren de
door hen beheerde vennootschappen documenteren.

- Ook leuk is dat de dienstverlener altijd extra maat-
regelen moet nemen als hij een 'politically exposed
person' uit het buitenland, een zogenaamde 'PEP' als
cliënt heeft.3 Het begrip PEP omvat niet alleen buiten-
landse politici, rechters en ambtenaren, maar ook hun
famileleden en naaste geassocieerden. Nu zou je den-

ken dat deze verplichting alleen geldt voor personen
afkomstig van schurkenstaten buiten de EU, maar dat

is niet het geval. Als Angela Merkel zich bij een Neder-
landse advocaat of accountant meldt, zal deze ook

extra maatregelen moeten nemen, want ook bij EU-
burgers zal moeten worden onderzocht of betrokkene
een PEP is. Vraag is natuurlijk ook hoe je er achter komt
dat iemand een PEP is, zeker als het gaat om famile-
leden en naaste geassocieerden. Ook hier geldt dat de
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Witwassen. Austrian Archives/Corbis.

extra maatregelen die de WWFT eist in de praktijk niet
uitvoerbaar zijn.

Natuurlijk lopen er zich al dienstverleners warm die
assurance-, compliance- of integrity- diensten wilen gaan
leveren. Blijft natuurlijk de vraag wat de kwaliteit van dat
800rt diensten is en wie dit gaat betalen.

Toezicht
Vervolgens is belangrijk hoe de gang van zaken rondom
het toezicht is. Geconstateerd kan worden.-dat er op toe-
zichtgebied voor dienstverleners niets is verbeterd. Waar
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houdt
op accountants voor wat betreft naleving van allerlei
gedragsregels, is de AFM niet bevoegd op het gebied van
de WWFT: daar is het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
die de scepter zwaait over de accountants. Het resultaat
zal duidelijk zijn: AFM en BFT zullen tegengestelde opvat-
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2. Stb. 2008, 303. De parJementaire geschiedenis is te vinden in de Kamerstukken met
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De consequentie van de WWFT zal zijn dat advocaten, notarissen en
accountants en gelijksoortige beroepsbeoefenaren grotere kantoren
moeten gaan vormen

tingen hebben over de wijze waarop de clientenmonito-
ringverplichtingen op grond van accountancywetgeving
en WWFT moeten worden nagekomen. Diezelfde proble-
matiek zal spelen bij andere gereguleerde beroepen, zoals
advocaten en notarissen. Zij hebben zowel te maken met
hun eigen regelgeving en de eigen toezichthouders als
met de BFT als toezichthouder op grond van de WWFT.
Pleidooien om de WWFT in de eigen wetgeving voor
accountants, advocaten en notarissen te integreren, von-
den geen gehoor.

Voorbereiding
Opmerkelijk is dat de WWFT op i augustus 2008 in wer-
king is getreden, zonder dat de dienstverleners een rede-
lijke tijd hebben om zich op de invoering voor te bereiden.
Fijntjes merkte de Minister van Financien tijdens de par-
lementaire behandeling op dat er zal worden overwogen
een coulanceperiode van drie tot zes maanden te hante-
ren. Inmiddels is bekendgemaakt dat de coulanceperiode
geldt tot i januari 2009. Bij al deze voortvarendheid zou
je verwachten dat het Ministerie van Financien en het
Ministerie van Justitie al druk bezig zijn met een cam-
pagne bestemd voor degenen voor wie de wet gaat gelden.
Helaas, helaas, een zoektocht met behulp van een bekende
internetzoekmachine levert alleen parlementaire stukken
op. Geen van de beide ministeries heeft al uitvoerige infor-
matie op het internet gezet of op andere wijze onder de
doelgroep verspreid.
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Effecten
Of de privatisering van de witwasbestrijding via de WWFT
tot gevolg heeft dat er minder wordt witgewassen en geen
terrorismefinanciering meer plaatsvindt, moet worden
betwijfeld.4 Ook frauderende adviseurs zullen zich niet
veel van de wet aantrekken. In de praktijk zullen vooral de
kleine beroepsbeoefenaren en dienstverleners onvoldoen-
de in staat zijn om de ingewikkelde WWFT onder de knie
te krijgen en zullen zij door de toezichthouders worden
beboet.

Een advocaat kan er nog voor kiezen geen onderne-
mingsrecht of vastgoedrecht te doen. De notaris heeft die
keuze niet. Accountants, belastingadviseurs en administra-
tiekantoren hebben al helemaal geen keuze: zij vallen met
al hun activiteiten onder de wet.

Ik denk dat de consequentie van de WWFT zal zijn
dat advocaten, notarissen en accountants en gelijksoortige
beroepsbeoefenaren grotere kantoren moeten gaan vor-
men, zodat op centraal niveau voldoende knowhow kan
worden opgebouwd op het gebied van implementatie en
naleving van WWFT. Dit is een ontwikkeling die bij accoun-
tants al zichtbaar is als gevolg van de toegenomen regelge-
ving op hun werkgebied.

Persoonlijk zou ik het jammer vinden als de vrije
beroepsbeoefenaren niet meer in kleinere samenwerkings'.
verbanden kunnen opereren. De 'vrijheid van die beroeps-
beoefenaren zal door de WWFT verder verminderen en
concentratie doet de tarieven stijgen. .
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Noten

4. Zie hierover oak het artikel van B. Unger in ESB 19 september 2008, 'Effectiviteit van

antiwitwasbeleid in Nederland'i p. 45 en verder. Zij merkt op dat er geen bewijs is dat wit-

wasbefeid effect heeft op witwassen en criminaliteit.


