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ARTIKEL V

Het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:
betaalinstrument: betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 23, van de richtlijn 
betaaldiensten; 
geldtransfer: geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 13, van de richtlijn 
betaaldiensten;
Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
richtlijn betaaldiensten: richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU 2007, L 
319);
wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

B

De bijlage komt te luiden:

Bijlage Indicatorenlijst

In de navolgende tabel is per instelling opgenomen welke indicatoren in de zin van 
artikel 15, eerste lid, van de wet gelden voor die instelling. 

Instelling Toepasselijke indicatoren

Bank (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 1, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van bank met zetel buiten 
Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 9 jo. subonderdeel 1, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, waarbij contante omwisseling in een 
andere valuta of van kleine naar grote coupures 
plaatsvindt.
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Een contante storting voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer ten gunste van een creditcard 
of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 
card).

Het gebruik van een creditcard of een vooraf 
betaald betaalinstrument (prepaid card) in 
verband met een transactie voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer bij een aangesloten bedrijf.

Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of 
meer, tenzij het een geldtransfer betreft door 
een instelling die de afwikkeling van bedoelde 
geldtransfer overlaat aan een andere instelling 
op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van de wet, eveneens van 
toepassing is.

Degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn 
bedrijf maakt van het verrichten van een of meer 
van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder 
punt 2, 3, 5, 6, 9, 10 en 12 van Bijlage I van 
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de 
toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen (artikel 1, 
eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2, van de 
wet)

Bijkantoor in Nederland van degene die, geen 
bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van 
het verrichten van een of meer van de 
werkzaamheden die zijn opgenomen onder punt 
2, 3, 5, 6, 9, 10 en 12 van Bijlage I van Richtlijn 
2006/48/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot 
en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen met zetel buiten Nederland 
(artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 
jo. subonderdeel 2, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, waarbij contante omwisseling in een 
andere valuta of van kleine naar grote coupures 
plaatsvindt.

Een contante storting voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer, ten gunste van een creditcard 
of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 
card).

Het gebruik van een van een creditcard of een 
vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) 
in verband met een transactie voor een bedrag 
van € 15.000 of meer bij een aangesloten 
bedrijf.

Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of 
meer, tenzij het een geldtransfer betreft door 
een instelling die de afwikkeling van bedoelde 
geldtransfer overlaat aan een andere instelling 
op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van de wet, eveneens van 
toepassing is.

Onderneming die safes verhuurt (artikel 1, eerste 
lid, onderdeel a, subonderdeel 3, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van onderneming die 

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.
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safes verhuurt met zetel buiten Nederland (artikel 
1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. 
subonderdeel 3, van de wet)

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Wisselinstelling (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 4, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van wisselinstelling met 
zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 4, 
van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, waarbij contante omwisseling in een 
andere valuta of van kleine naar grote coupures 
plaatsvindt.

Levensverzekeraar (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 5, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van levensverzekeraar 
met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 5, 
van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Beleggingsonderneming (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 6, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van 
beleggingsonderneming met zetel buiten 
Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 9 jo. subonderdeel 6, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Beleggingsinstelling (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 7, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van beleggingsinstelling 
met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 7, 
van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Financiële dienstverlener die bemiddelt in 
levensverzekeringen artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 8, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van financiële 

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.
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dienstverlener die bemiddelt in 
levensverzekeringen met zetel buiten Nederland 
(artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 
jo. subonderdeel 8, van de wet)

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Trustkantoor (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 10, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, betaald aan of door tussenkomst van de 
instelling in contanten, met cheques aan 
toonder, een vooraf betaald betaalinstrument 
(prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Externe registeraccountant of externe 
accountant-administratieconsulent (artikel 1, 
eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 11, van de 
wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, betaald aan of door tussenkomst van de 
instelling in contanten, met cheques aan 
toonder, een vooraf betaald betaalinstrument 
(prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Advocaat, notaris, toegevoegd notaris of 
kandidaat-notaris of degene die een gelijksoortig 
juridisch beroep of bedrijf uitoefent (artikel 1, 
eerste lid, onderdeel a, subonderdelen 12 en 13, 
van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, betaald aan of door tussenkomst van de 
instelling in contanten, met cheques aan 
toonder, een vooraf betaald betaalinstrument 
(prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Tussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het 
tot stand brengen en het sluiten van 
overeenkomsten inzake onroerende zaken en 

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
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rechten waaraan onroerende zaken zijn 
onderworpen, of inzake koop en verkoop van 
voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, 
antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden 
of juwelen (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 14, van de wet)

terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, betaald aan of door tussenkomst van de 
instelling in contanten, met cheques aan 
toonder, een vooraf betaald betaalinstrument 
(prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Een transactie waarbij een of meerdere 
voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, 
antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, 
sieraden of juwelen verkocht worden tegen 
geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij 
het contant te betalen bedrag € 25.000 of meer 
bedraagt.

Beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper 
van goederen, voor zover betaling van deze 
goederen in contanten plaatsvindt voor een 
bedrag van € 15 000 of meer (artikel 1, eerste 
lid, onderdeel a, subonderdeel 15, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie waarbij een of meerdere 
voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, 
antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, 
sieraden of juwelen verkocht worden tegen 
geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij 
het contant te betalen bedrag € 25.000 of meer 
bedraagt.

Speelcasino (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 16, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Het in depot nemen van munten, bankbiljetten 
of andere waarden voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer.

Een girale betalingstransactie voor een bedrag 
van € 15.000 of meer.
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Verkoop aan een cliënt van speelpenningen met 
een tegenwaarde van € 15.000 of meer tegen 
inlevering van cheques of buitenlandse valuta.

Betaaldienstagent (artikel 1, eerste lid, onderdeel 
a, subonderdeel 18, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een contante storting voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer ten gunste van een creditcard 
of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 
card).

Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of 
meer, tenzij het een geldtransfer betreft door 
een instelling die de afwikkeling van bedoelde 
geldtransfer overlaat aan een andere instelling 
op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van de wet, eveneens van 
toepassing is.

Persoon die bij de uitvoering van betaaldiensten 
optreedt voor rekening van een 
betaaldienstverlener met zetel in een andere 
lidstaat die beschikt over een door de 
toezichthoudende instantie van die lidstaat 
verleende vergunning voor het uitoefenen van 
zijn bedrijf (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 19, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een contante storting voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer ten gunste van een creditcard 
of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 
card).

Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of 
meer, tenzij het een geldtransfer betreft door 
een instelling die de afwikkeling van bedoelde 
geldtransfer overlaat aan een andere instelling 
op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van de wet, eveneens van 
toepassing is.

Betaaldienstverlener (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 20, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van betaaldienstverlener 
met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 20, 

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
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van de wet) (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, waarbij contante omwisseling in een 
andere valuta of van kleine naar grote coupures 
plaatsvindt.

Een contante storting voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer ten gunste van een creditcard 
of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 
card).

Het gebruik van een creditcard of een vooraf 
betaald betaalinstrument (prepaid card) in 
verband met een transactie voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer bij een aangesloten bedrijf.

Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of 
meer, tenzij het een geldtransfer betreft door 
een instelling die de afwikkeling van bedoelde 
geldtransfer overlaat aan een andere instelling 
op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van de wet, eveneens van 
toepassing is.

Persoon die beroeps- of bedrijfmatig een adres of 
postadres ter beschikking stelt (artikel 1, eerste 
lid, onderdeel a, subonderdeel 21, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Elektronischgeldinstelling (artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, subonderdeel 22, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van 
elektronischgeldinstelling met zetel buiten 
Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 9 jo. subonderdeel 22, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een contante storting voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer ten gunste van een creditcard 
of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 
card).

Het gebruik van een creditcard of een vooraf 
betaald betaalinstrument (prepaid card) in 
verband met een transactie voor een bedrag van 
€ 15.000 of meer bij een aangesloten bedrijf.
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Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of 
meer, tenzij het een geldtransfer betreft door 
een instelling die de afwikkeling van bedoelde 
geldtransfer overlaat aan een andere instelling 
op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 
16, eerste lid, van de wet, eveneens van 
toepassing is.

Belastingadviseur (artikel 1, eerste lid, onderdeel 
a, subonderdeel 23, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, betaald aan of door tussenkomst van de 
instelling in contanten, met cheques aan 
toonder, een vooraf betaald betaalinstrument 
(prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Taxateur (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 24, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Voor zover de instelling beschikt over gegevens 
als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdelen 
a of b, van de wet: een transactie van of ten 
behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig 
of gevestigd is of zijn zetel heeft in een op grond 
van artikel 9 van de wet aangewezen staat.

Een transactie voor een bedrag van € 15.000 of 
meer, betaald aan of door tussenkomst van de 
instelling in contanten, met cheques aan 
toonder, een vooraf betaald betaalinstrument 
(prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Icbe (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 25, van de wet)

Bijkantoor in Nederland van icbe met zetel buiten 
Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 9 jo. subonderdeel 25, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 
terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Pandhuis (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
subonderdeel 26, van de wet)

Een transactie waarbij de instelling aanleiding 
heeft om te veronderstellen dat deze verband 
kan houden met witwassen of financieren van 

Consultatietekst Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 / 14 maart 2014 / 20/50



21

terrorisme.

Een transactie van of ten behoeve van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of 
zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van 
de wet aangewezen staat.

Een transactie waarbij een goed of goederen in 
de macht van het pandhuis gebracht worden, 
waarbij het door het pandhuis daarvoor ter 
beschikking gestelde bedrag € 25.000 of meer 
bedraagt.

Procedurele aspecten rondom een melding

Een transactie wordt onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat het 
ongebruikelijk karakter daarvan is vastgesteld, gemeld.

Het ligt het in de rede dat transacties die in verband met witwassen aan politie of 
Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden 
gemeld; er is immers een vermoeden van witwassen. 

Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde 
daarvan in een vreemde valuta.

ARTIKEL VI

Aan artikel 2, onderdeel d, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, 
beleggerscompensatie en depositogarantie Wft wordt na “van de overdracht” 
toegevoegd: en, voor zover de overdracht van materiële betekenis is, van de verwachte 
ontwikkeling van die solvabiliteitsmarge in de twaalf maanden volgend op die overdracht 
van betrokken verzekeraars met dien verstande dat indien sprake is van een gehele 
overdracht dit laatste alleen geldt voor de overnemende verzekeraar.

ARTIKEL VII

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt 
gewijzigd:

A

In artikel 2a wordt “4:27a van de wet” vervangen door: 3:28a van de wet, voor zover 
betrekking hebbend op de artikelen 26 tot en met 35 en 51 tot en met 54 van die 
verordening.

ARTIKEL VIII

Consultatietekst Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 / 14 maart 2014 / 21/50



27

van artikel 5:10 kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regels omtrent de 
beloning van adviseurs en bemiddelaars worden gesteld. Daaraan bestaat thans 
behoefte. Gebleken is dat hoge provisies, met name als het gaat om afsluitprovisies bij 
levensverzekeringen, in Caribisch Nederland niet ongebruikelijk zijn. Met hoge provisies 
wordt in dit verband bedoeld dat ze niet in een redelijke verhouding staan tot de 
verrichte werkzaamheden. De consument wordt hierdoor op twee manieren benadeeld. 
In de eerste plaats gaat van zijn premie een onevenredig deel op aan provisie, waardoor 
minder kapitaal wordt opgebouwd. In de tweede plaats bestaat het risico dat de adviseur 
of bemiddelaar niet handelt in het belang van zijn klant maar zich laat leiden door de 
hoogte van de provisie. 

Om te hoge provisies een halt toe te roepen en de Autoriteit Financiële Markten in staat 
te stellen daartegen op te treden, wordt thans geregeld dat de provisie die een 
assurantiebemiddelaar van een verzekeraar ontvangt in een redelijke verhouding moet 
staan tot de verrichte werkzaamheden, voor zover die noodzakelijk zijn voor een 
adequate dienstverlening dan wel bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. 
Hetzelfde zal gelden voor de provisie van adviseurs en bemiddelaars die adviseren 
respectievelijk bemiddelen inzake een ander financieel product dan een verzekering.

Het onderhavige besluit voorziet tevens in enkele aanpassingen van het Bfm BES van 
meer technische aard. Deze worden toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze 
toelichting.

§ 6. Overige onderwerpen

a. aanpassingen vakbekwaamheidsregime

Enkele aanpassingen worden doorgevoerd in de regels met betrekking tot de 
vakbekwaamheid. Per 1 januari 2014 is het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk in 
werking getreden. De aanpassingen hangen samen met de in artikel I, onderdeel TT, 
van de Wijzigingswet financiële markten 2015 opgenomen wijziging van artikel 4:9, 
derde lid, van de Wet op het financieel toezicht en strekken ertoe de verschillende 
facetten van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk daarin beter tot uitdrukking te 
laten komen. De belangrijkste wijziging in dit kader is dat in plaats van de 
exameninstituten de minister voortaan het diploma zal afgeven.

b. verduidelijking indicatoren ongebruikelijke transacties

In de toezichtspraktijk van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) is gebleken dat behoefte bestaat om per type instelling te 
verduidelijken welke indicatoren bepalend zijn voor het doen van een melding van een 
ongebruikelijke transactie. De wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsbesluit Wwft) 
strekt daartoe: In de bijlage is per type instelling een uitputtende lijst opgenomen met 
voor die instelling toepasselijke indicatoren. 
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Ook zijn, voortvloeiend uit een wens van de toezichthouders, voor een aantal typen 
instellingen de indicatoren aangepast of aangevuld. Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om op onderdelen de formulering van bepaalde indicatoren aan te scherpen, 
zonder daarmee materieel gezien wijziging te beogen. 

De bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft is verder aangevuld met indicatoren voor 
instellingen die onlangs onder de reikwijdte van de Wwft zijn gebracht (de instelling voor 
collectieve belegging in effecten (icbe), per 1 januari 2014) of per 1 januari 2015 onder 
die reikwijdte zullen komen (het pandhuis en de tussenpersoon die bemiddelt bij koop 
en verkoop van bepaalde goederen van grote waarde, ingevolge de Wijzigingswet 
financiële markten 2015).

c. samenwerking AFM – DNB inzake EMIR

Bij de Wijzigingswet financiële markten 2014 en het Wijzigingsbesluit financiële markten 
2014  is een regeling ingevoerd met betrekking tot de EMIR. Deze regeling betreft de 
wijziging van de wijze waarop een centrale tegenpartij uitvoering geeft aan bepaalde 
vereisten die in die verordening worden gesteld. Beoogd was een regeling te geven van 
de te volgen procedures, van welke wijzigingen kennis wordt gegeven, en welke 
gegevens daarbij worden verstrekt, alsmede de samenwerking tussen de AFM en DNB. 
Bij nader inzien geeft de regeling niet geheel weer hetgeen was beoogd. Daarom wordt 
de regeling thans aangepast. De regeling is verspreid over drie besluiten: de prudentiële 
aspecten in het Besluit prudentiële maatregelen Wft, de gedragsaspecten in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen, en de samenwerking tussen de AFM en DNB 
in het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.

De regeling is als volgt. Een centrale tegenpartij geeft kennis van het voornemen tot 
wijziging van de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de titels IV en V van EMIR. Titel IV 
geeft onder meer voorschriften met betrekking tot organisatorische vereisten, 
gedragsregels en prudentiële vereisten, en titel IV heeft voorschriften met betrekking tot 
interoperabiliteitsregelingen. Zij geeft geen uitvoering aan het voornemen voordat de 
bevoegde toezichthouder heeft ingestemd met de wijziging.

Vanuit het oogpunt van de bevoegdheden van de toezichthouders kunnen deze 
voorschriften worden ingedeeld in drie categorieën. De eerste categorie bestaat uit 
voorschriften waarin uitsluitend DNB een rol heeft. Het betreft de artikelen 40 tot en met 
50 EMIR, die betrekking hebben op onder andere beheer van risicoposities, 
marginvereisten, beheer van liquiditeitsposities, dekking van verliezen bij wanbetaling, 
zekerheidsvereisten, beleggingsbeleid, procedures in geval van wanbetaling, 
stresstesten en afwikkeling. Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 32aa Besluit 
prudentiële regels Wft.

De tweede categorie bestaat uit voorschriften waarin uitsluitend de AFM een rol heeft. 
Het betreft de artikelen 36 tot en met 39 EMIR, die betrekking hebben op de 
gedragsaspecten van centrale tegenpartijen, onder andere deelnamevereisten, 
transparantie, en scheiding en overdraagbaarheid van activa en posities die in de 
rekeningen bij de centrale tegenpartij worden gehouden. Dit wordt geregeld in het 
gewijzigde artikel 108a Besluit gedragsregels financiële ondernemingen.
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maken van het theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC) en de informatie in de staat 
Organisatie en Risico over het boekjaar 2013. Immers, op grond van artikel 131, derde 
lid, van het Bpr kan DNB in individuele gevallen vragen hoe het staat met de 
solvabiliteitpositie. Voorts blijft van kracht dat op grond van artikel 2, derde lid, 
onderdeel c, van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft DNB staten kan 
opvragen indien zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan te 
verwachten is dat de financiële positie van de verzekeraar zodanig verslechtert, dat deze 
niet langer zal kunnen voldoen aan kort gezegd de financiële eisen. Gedurende 2015 zal 
daarbij steeds meer een rol spelen dat de verzekeraar met ingang van 1 januari 2016 
moet voldoen aan de dan geldende eisen.

Voor de oorspronkelijke administratieve lastenberekening bij de invoering van de 
solvabiliteitsrapportage wordt verwezen naar Stb. 2010, 801, paragraaf 4.1. 
Aangenomen mag worden dat de met de huidige rapportage gemoeide administratieve 
lasten een fractie daarvan zullen bedragen. Veel is echter afhankelijk van de mate van 
voorbereiding die indertijd is gestoken in de aanpassing van de indertijd bestaande 
systemen. Om de administratieve lasten voor verzekeraars zoveel mogelijk te beperken, 
is ook een accountantsverklaring niet vereist.

b. verduidelijking indicatoren ongebruikelijke transacties

De aanvulling van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft met indicatoren voor icbe’s  
zal niet leiden tot een toename van administratieve lasten of nalevingskosten. Icbe’s zijn 
nu apart als instelling in de Wwft opgenomen, maar werden eerder al gerekend tot de 
beleggingsinstellingen. Voor hen gelden ingevolge de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit 
Wwft ook nog steeds dezelfde indicatoren als voor de beleggingsinstellingen.

De aanvulling van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft met indicatoren voor 
pandhuizen en tussenpersonen die bemiddelen bij koop en verkoop van bepaalde 
goederen van grote waarde, zal naar verwachting slechts leiden tot een minimale 
toename van de administratieve lasten.  Zoals is toegelicht in de memorie van 
toelichting bij het Wetsvoorstel financiële markten 2015 zal het feit dat tussenpersonen 
die bemiddelen bij koop en verkoop van bepaalde goederen van grote waarde onder de 
werking van de Wwft zullen komen, leiden tot slechts enkele meldingen per jaar. Voor 
de pandhuizen, die eveneens per 1 januari 2015 onder de Wwft zullen vallen, is de 
verwachting dat dit aantal vergelijkbaar is. Uit het rapport “Pandhuizen in Nederland”  uit 
2009 blijkt dat destijds rond de 60 pandhuizen actief waren in Nederland. Dit aantal zal 
in de afgelopen jaren naar waarschijnlijkheid zijn toegenomen. Hoeveel meldingen 
daadwerkelijk te verwachten zijn van de pandhuizen is op dit moment niet vast te 
stellen. Blijkens bedoeld rapport was de beleensom bij de gemeentelijk pandhuizen 
gemiddeld € 254 en die bij de commerciële pandhuizen gemiddeld € 78. Op basis van 
die bedragen is de verwachting dat slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zal zijn van 
de situatie waarin het door het pandhuis ter beschikking gestelde bedrag € 25.000 of 
meer bedraagt. Meldingen op basis van de andere twee indicatoren die gelden voor 
pandhuizen (een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme of het feit dat 
de transactie plaatsvindt met een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn 
zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat) zullen naar 
verwachting slechts enkele keren per jaar worden gedaan door pandhuizen.  
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De precieze omvang van de administratieve lasten die zijn gemoeid met het feit dat de 
indicatoren “Een contante storting voor een bedrag van € 15.000 of meer, ten gunste 
van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card)” en “Het 
gebruik van een van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid 
card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000 of meer bij een 
aangesloten bedrijf” ruimer zijn geformuleerd zodat deze indicatoren beide niet alleen 
betrekking hebben op creditcards maar ook op vooraf betaalde betaalinstrumenten en 
zodat de laatstgenoemde indicator ook betrekking heeft op aangesloten bedrijven buiten 
Nederland, is op dit moment niet goed in te schatten. Een eerste inschatting is dat dit 
jaarlijks rond de 100 extra meldingen zal opleveren. In 2004 werden de variabele kosten 
voor het doen van een melding op € 609 geschat.  Gecorrigeerd voor inflatie zou dit nu 
uitkomen op ongeveer € 720. Het zou dan ook naar schatting gaan om een bedrag van 
rond de € 72.000 op jaarbasis.

Het laten vervallen van de opsomming van specifieke betaalmethoden en 
betaalinstrumenten bij de indicator voor geldtransfers zal bij de betrokken Wwft 
instellingen niet tot een toename van lasten leiden. Vrijwel alle melders van bedoelde 
geldtransfers melden nu al transacties ongeacht het gebruikte betaalinstrument of de 
gebruikte betaalmethode omdat het kostenefficiënter is om geen onderscheid naar 
betaalinstrument of betaalmethode  te hoeven maken. 

§ 8. Consultatie
[PM]

Artikelsgewijs

ARTIKEL I 

A

De definitie van “geregistreerde gedekte obligatie” in dit besluit vervalt omdat deze nu in 
de wet wordt opgenomen. Zoals opgemerkt in de toelichting bij de definitie van 
geregistreerde gedekte obligaties in de wet, is er in de nieuwe wettelijke systematiek 
van registratie van geregistreerde gedekte obligaties, geen behoefte meer aan een 
aparte definitie van “gedekte obligaties”. 

Nieuw is de definitie van ”dekkingsactiva“ in het besluit. Dekkingsactiva zijn de activa 
die conform artikel 3:33a van de wet zijn veiliggesteld ter dekking van de verplichtingen 
van de uitgevende bank tot betaling van rente en aflossing aan de houders van de 
geregistreerde gedekte obligaties. Op grond van de definitie mag de bank hiervoor twee 
soorten activa gebruiken. In de eerste plaats activa die zijn toegelaten op grond van 
artikel 129 van de verordening kapitaalvereisten. In de praktijk is het de norm dat activa 
van dit type als dekkingsactiva worden gebruikt (in Nederland gaat het in de praktijk om 
hypotheekleningen aan consumenten). Door codificatie van dit gebruik in de markt, 
wordt aan obligatiehouders meer zekerheid geboden. De definitie heeft alleen betrekking 
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ARTIKEL V

A

Met onderdeel A wordt artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit Wwft opnieuw vastgesteld, 
aangevuld met de definities die nodig zijn voor een goed begrip van de met onderdeel B 
gewijzigde bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft. 

B

Naar aanleiding van wensen van de toezichthouders is de bijlage bij het 
Uitvoeringsbesluit Wwft, anders dan voorheen, in de vorm van een tabel weergegeven. 
De inhoud daarvan is zodanig dat nu per type instelling uitputtend staat vermeld op 
grond van welke indicatoren de desbetreffende instelling een meldingsplicht heeft. Voor 
zover ook bijkantoren van bepaalde financiële ondernemingen kwalificeren als instelling, 
staan zij vermeld in dezelfde regel van de tabel als die financiële onderneming.

De twee indicatoren die eerder stonden vermeld onder de kop “IIC. 
Creditcardmaatschappijen”, onder de subkopjes “Contante storting” en “Gebruik van 
creditcard”, worden opgenomen als indicatoren voor banken, financiële instellingen, 
betaaldienstagenten, betaaldienstverleners, elektronischgeldinstellingen en voor 
personen die bij de uitvoering van betaaldiensten optreden voor rekening van een 
betaaldienstverlener met zetel in een andere lidstaat die beschikt over een door de 
toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning voor het uitoefenen 
van zijn bedrijf (creditcardmaatschapppijen zijn immers sinds 2010 niet meer apart 
benoemd als instelling in de zin van de Wwft omdat uitgifte en aanvaarden van 
creditcards valt onder de werkzaamheden van de instellingen bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel a, subonderdelen 2 en 19). Daarbij is de reikwijdte uitgebreid zodat daar 
niet alleen creditcards maar ook vooraf betaalde betaalinstrumenten (ook wel ‘prepaid 
cards’ of ‘stored value cards’ genoemd) onder vallen. 

De indicator die betrekking heeft op transacties voor een bedrag van € 15.000 of meer 
met een creditcard of vooraf betaald betaalinstrument kent bovendien niet langer de 
beperkende voorwaarde dat het moet gaan om een transactie bij een aangesloten bedrijf 
´in Nederland´. Hierdoor bestaat ook een meldingsplicht bij dergelijke transacties die 
door Nederlandse houders van creditcards of prepaid cards worden verricht bij een 
aangesloten bedrijf in het buitenland. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Nederlander die 
met zijn creditcard goederen koopt in een Frans warenhuis, waarbij dat warenhuis 
aangesloten is bij het bedrijf dat deze creditcard uitgeeft. Ook die uitbreiding is bedoeld 
om witwassen en terrorisme financiering effectiever tegen te gaan.

Bij de indicator voor geldtransfers die eerder was vermeld onder de kop “IIa. Banken, 
elektronischgeldinstellingen, financiële instellingen, beleggingsondernemingen, 
beleggingsinstellingen, geldtransactiekantoren”, onder het subkopje “Geldtransfers”, 
komt de opsomming van de specifieke betaalmethoden en betaalinstrumenten waarmee 
de geldtransfer wordt verricht, te vervallen. Doel is te verduidelijken dat 
betaalinstrumenten als PIN, automatisch incasso en Ideal hier onder vallen. Zodoende 
wordt voor deze indicator slechts het geldbedrag (€ 2.000 of meer) bepalend, en niet 
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meer de gebruikte betaalmethode of het gebruikte betaalinstrument. De indicator is van 
toepassing op banken, financiële instellingen, beleggingsondernemingen, 
beleggingsinstellingen, betaaldienstagenten, icbe’s en op personen die bij de uitvoering 
van betaaldiensten optreden voor rekening van een betaaldienstverlener met zetel in 
een andere lidstaat die beschikt over een door de toezichthoudende instantie van die 
lidstaat verleende vergunning voor het uitoefenen van zijn bedrijf, betaaldienstverleners, 
elektronischgeldinstellingen.

Aan de indicator die eerder was vermeld onder de kop “IIF. Onafhankelijke juridisch 
adviseurs, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, externe accountants, 
bedrijfseconomische adviseurs, bemiddelaars in onroerende zaken, trustkantoren”, 
onder het subkopje “Contante transacties”, is toegevoegd het vooraf betaald 
betaalinstrument (prepaid card) omdat betaling met een dergelijke instrument 
vergelijkbaar is met een betaling in contanten. Die betaling vooraf maakt dat het geld 
moeilijker te herleiden is, hetgeen een mogelijk witwasrisico met zich brengt. 

Voor icbe’s die tot de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen  werden gerekend tot de beleggingsinstellingen, zijn dezelfde 
indicatoren opgenomen als voor de beleggingsinstellingen.  

Voor pandhuizen is, naast de subjectieve indicator dat sprake is van een vermoeden van 
witwassen of financieren van terrorisme en de objectieve indicator dat sprake is van een 
(rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat met 
strategische tekortkomingen in de preventie van witwassen en financieren van 
terrorisme, een indicator opgenomen die specifiek betrekking heeft op het bedrag dat 
het pandhuis aan de pandbelener beschikbaar stelt voor het verpande goed. Bij de 
hoogte van het bedrag is aansluiting gezocht bij het bedrag dat geldt voor handelaren in 
goederen van grote waarde (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 15), te 
weten 

ARTIKEL VI

Artikel 3:118, eerste lid, onderdelen a en c, en zesde lid, onderdelen a, b, en c, van de 
Wft bepaalt dat slechts sprake kan zijn van een portefeuilleoverdracht indien de 
betrokken overnemende verzekeraar ook gedurende een periode na die overdracht blijft 
voldoen aan de solvabiliteitseisen. In lijn hiermee is de aanvraag ter verkrijging van 
instemming met een portefeuilleoverdracht in artikel 2, onderdeel d, van het Besluit 
bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft 
aangevuld met een verwachting van de ontwikkeling van de aanwezige 
solvabiliteitsmarge in de komende 12 maanden. De reden van de opgave in artikel 2, 
onderdeel d, is dat het niet de bedoeling is bij een portefeuilleoverdracht dat de 
overnemende verzekeraar in financiële problemen komt als gevolg van de overgenomen 
portefeuille. De voorheen gehanteerde opgave – die voor de overdragende en de 
overnemende verzekeraars geldt - was echter een statische. De aanpassing maakt de 
opgave dynamisch, omdat ook verwachte ontwikkelingen worden meegenomen. De 
aanvulling is in lijn met de strekking van het onderdeel. Ook is nu uitdrukkelijk bepaald 
dat ook de overdragende en de overnemende verzekeraar een opgave moeten doen van 
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