Uittreksel regelgeving Wwft
(incl. Bijlage I, II en III Vierde Richtlijn)

inclusief de voorgestelde wijzigingen op grond van:
•

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
van vennootschappen en andere juridische entiteiten
(groen)

•

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
van trusts en soortgelijke juridische constructies
(lichtblauw)

•

Consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk
belanghebbenden van trusts en soortgelijke constructies
(roze)

•

Consultatie Wet plan van aanpak witwassen
(donkerblauw)

De Wwft is een omvangrijke wet die van toepassing is op diverse soorten instellingen. Omwille van de
bruikbaarheid in de notariële praktijk is een uittreksel gemaakt, waarin alleen de bepalingen zijn opgenomen
die direct relevant zijn voor de notariële praktijk.
De bepalingen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft (UB Wwft), de Uitvoeringsregeling Wwft (UR Wwft), de
Handelsregisterwet 2007 (Hrw) en het Handelsregisterbesluit 2008 (Hrb) die een uitwerking zijn van dan wel
verband houden met de bepalingen die in dit uittreksel zijn opgenomen zijn bij de desbetreffende bepalingen
in een kader opgenomen, zodat alle relevante regelgeving bij elkaar staat.
Omwille van de leesbaarheid en het gebruiksgemak (i) zijn kopjes, cursieve tekst en korte verwijzingen
toegevoegd en (ii) is een inhoudsopgave gemaakt van waaruit direct kan worden doorgeklikt naar de
gewenste bepaling.
© Via Juridica 2021. Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van Via Juridica wordt de uiterste zorg
besteed. Via Juridica Kennis B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid
van de gepresenteerde informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Noch de gebruiker van deze databank,
noch derden, kunnen enig recht of enige aanspraak ontlenen aan de in de databank gepresenteerde
informatie.
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Begrips- en reikwijdtebepalingen
Artikel 1 – begripsbepalingen
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
(…)
cliënt: natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die
een transactie laat uitvoeren;
(…)
dochteronderneming: dochteronderneming als bedoeld in artikel 2, tiende lid, van de richtlijn
jaarrekening;
(…)
familielid van een politiek prominente persoon: natuurlijke persoon die een bij algemene
maatregel van bestuur aan te wijzen familierelatie heeft met een politiek prominente persoon;
financieren van terrorisme: de gedraging strafbaar gesteld in artikel 421, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht;
Financiële inlichtingen eenheid: Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid;
groep: groep van ondernemingen bestaande uit een moederonderneming, haar
dochterondernemingen en de entiteiten waarin de moederonderneming of haar
dochterondernemingen een deelneming hebben als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de
richtlijn jaarrekening, alsook ondernemingen die met elkaar verbonden zijn door een betrekking
als bedoeld in artikel 22 van de richtlijn jaarrekening;
hoger leidinggevend personeel:
a. personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen; of
b. personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een instelling, die een leidinggevende
functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en die
verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden van invloed zijn op de
blootstelling van een instelling aan de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme;
identificeren: opgave van de identiteit laten doen;
instelling: bank, andere financiële onderneming, of natuurlijke persoon, rechtspersoon of
vennootschap handelend in het kader van zijn beroepsactiviteiten, waarop deze wet ingevolge
artikel 1a van toepassing is;
lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de
Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
melding: melding als bedoeld in artikel 16, eerste lid;
moederonderneming: moederonderneming als bedoeld in artikel 2, negende lid, van de richtlijn
jaarrekening;
nationale risicobeoordeling: verslag van de identificatie, analyse en beoordeling van de nationale
risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme als bedoeld in artikel 1f;
ongebruikelijke transactie: transactie die op grond van de indicatoren bedoeld in artikel 15, eerste
lid, als ongebruikelijk is aan te merken;
persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon: natuurlijke
persoon die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie
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personen;
persoonsgegeven: persoonsgegeven als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene
verordening gegevensbescherming;
(…)
politiek prominente persoon: natuurlijke persoon die een bij algemene maatregel van bestuur aan
te wijzen prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed;
(…)
supranationale risicobeoordeling: door de Europese Commissie beschikbaar gesteld verslag van
de identificatie, analyse en beoordeling van de risico’s op witwassen en het financieren van
terrorisme die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende
activiteiten als bedoeld in artikel 6 van de vierde anti-witwasrichtlijn;
toezichthoudende autoriteit: het ingevolge artikel 1d bevoegde bestuursorgaan;
transactie: handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan
de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen;
(…)
uiteindelijk belanghebbende: natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of
zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een
transactie of activiteit wordt verricht;
verifiëren: vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit;
(…)
verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten: verordening (EU) nr. 1031/2010
van de Europese Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere
aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU 2010, L 302);
vierde anti-witwasrichtlijn: richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei
2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60 van het Europees Parlement en de
Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141);
witwassen: de gedragingen strafbaar gesteld in de artikelen 420bis, 420bis.1, 420ter, 420quater
en 420quater.1 van het Wetboek van strafrecht;
zakelijke relatie: zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen een instelling en een
natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die verband houdt met de professionele
activiteiten van die instelling en waarvan op het tijdstip dat het contact wordt gelegd, wordt
aangenomen dat deze enige tijd zal duren.

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder de begrippen trust, trustee en
insteller verstaan hetgeen daaronder in het op 1 juli 1985 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985,
141) wordt verstaan.
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3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de categorieën natuurlijke personen aangewezen die
in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste
lid.
Toevoeging FBN Juristen: de definitie UBO is opgenomen in art. 3 UB Wwft; zie het kader bij art. 3 Wwft.

Artikel 1 UB Wwft - begripsbepalingen
(…)
eigendomsbelang: recht op uitkering uit het vermogen van een rechtspersoon of personenvennootschap, waaronder de
winst of de reserves, of op overschot na vereffening;
(…)

Artikel 1a – notariële diensten die vallen onder de Wwft
1. Deze wet is van toepassing op (…) de ingevolge het vierde lid aangewezen natuurlijke personen,
rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten.
4. Als natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun
beroepsactiviteiten waarop deze wet van toepassing is worden aangewezen:
(…)
d. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die als notaris, toegevoegd notaris
of kandidaat-notaris:
1°. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:
i.

het aan- of verkopen van registergoederen;

ii. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of
andere waarden;
iii. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke
lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting,
de exploitatie of het beheer daarvan;
iv. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen
dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of
soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen;
v. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de
in onderdeel a beschreven beroepsgroepen;
vi. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed; of
2°. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van
een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie;
5. Deze wet is niet van toepassing op (…) personen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, d en e,
voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens
rechtspositie, 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.
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Artikel 1d – Uitvoering en handhaving Wwft
1. Met de uitvoering en handhaving van deze wet zijn belast:
(…)
c. het Bureau Financieel Toezicht: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a,
vierde lid, onderdeel a, b, d en e;
(…)
6. De in het eerste lid genoemde bestuursorganen oefenen hun taak uit op een risico gebaseerde en
effectieve wijze en nemen artikel 48, zesde tot en met achtste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn
daarbij in acht.
(…)

Risicomanagement
(…)

Artikel 1f – nationale risicoanalyse
1. Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk publiceren
een verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op
witwassen en het financieren van terrorisme, bedoeld in artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn.
Dit verslag wordt elke twee jaar geactualiseerd.
2. Ter voorbereiding van dit verslag publiceren Onze Minister van Financiën en Onze Minister van
Justitie en Veiligheid gezamenlijk de statistieken, bedoeld in artikel 44 van de vierde antiwitwasrichtlijn. Deze statistieken worden jaarlijks geactualiseerd.
(…)

Artikel 2a – basis
1. Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling
cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties
overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels.
Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan
transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich
brengen.
2. Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren
van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch
verkeer.
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Artikel 2b – risicoanalyse kantoorniveau
1. Een instelling neemt maatregelen om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast
te stellen en te beoordelen, waarbij de maatregelen in verhouding staan tot de aard en de omvang
van de instelling.
2. Bij het vaststellen en beoordelen van de risico’s, bedoeld in het eerste lid, houdt de instelling in
ieder geval rekening met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst,
transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden.
3. Een instelling legt de resultaten van het vaststellen en beoordelen van haar risico’s vast, houdt
deze actueel en verstrekt deze resultaten desgevraagd aan de toezichthoudende autoriteit.
4. De toezichthoudende autoriteit kan ontheffing verlenen van het eerste tot en met derde lid, indien
de instelling behoort tot een sector waarvan de inherente specifieke risico’s op witwassen en
financieren van terrorisme duidelijk en inzichtelijk zijn.

Artikel 2c – beleid: gedragslijnen, procedures en maatregelen
1. Een instelling beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op
witwassen en financieren van terrorisme en de risico’s die zijn geïdentificeerd in de meest recente
versies van de supranationale risicobeoordeling en de nationale risicobeoordeling te beperken en
effectief te beheersen.
2. De gedragslijnen, procedures en maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn evenredig aan de
aard en de omvang van de instelling en hebben ten minste betrekking op de naleving van de
bepalingen in hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, 1.3, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en
hoofdstuk 5.
3. De gedragslijnen, procedures en maatregelen behoeven de goedkeuring van de personen die het
dagelijks beleid van een instelling bepalen.
4. Een instelling draagt zorg voor een systematische toetsing van de gedragslijnen, procedures en
maatregelen en draagt waar nodig zorg voor een bijstelling hiervan.

Artikel 2d – compliance
1. Indien het dagelijks beleid van een instelling wordt bepaald door twee of meer personen, wijst een
instelling één van de personen die het dagelijks beleid van de instelling bepalen aan die is belast
met de verantwoordelijkheid voor de naleving door de instelling van het bij of krachtens deze wet
bepaalde.
2. Voor zover passend bij de aard en omvang van de instelling, beschikt een instelling over een
onafhankelijke en effectieve compliancefunctie.
3. De compliancefunctie is gericht op het controleren van de naleving van wettelijke regels en interne
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regels die de instelling zelf heeft opgesteld en omvat onder meer de taak die strekt tot het
verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 16, aan de Financiële inlichtingen eenheid.
4. Indien van toepassing en voor zover passend bij de aard en de omvang van de instelling, draagt
een instelling er zorg voor dat op onafhankelijke wijze een auditfunctie wordt uitgeoefend ten
aanzien van haar werkzaamheden. De auditfunctie controleert de naleving door een instelling van
de bij of krachtens deze wet gestelde regels en de uitoefening van de compliancefunctie.

Cliëntenonderzoek
Artikel 3 – cliëntenonderzoek basis
1. Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
cliëntenonderzoek.
2. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om:
a. de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;
b. de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en redelijke maatregelen te nemen
om zijn identiteit te verifiëren, indien de cliënt een rechtspersoon is, redelijke maatregelen te
nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt, en
indien de uiteindelijk belanghebbende lid is van het hoger leidinggevend personeel,
noodzakelijke redelijke maatregelen te nemen om de identiteit te verifiëren van de natuurlijke
persoon die lid is van het hoger leidinggevend personeel, waarbij de genomen maatregelen en
de ondervonden moeilijkheden tijdens het verificatieproces worden vastgelegd ;
(Toevoeging FBN Juristen: de definitie UBO is opgenomen in art. 3 UB Wwft 2018 - zie kader hierna).

c. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;
d. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie
verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de
kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek
naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;
e. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en in
voorkomend geval de natuurlijke persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren;
f.

redelijke maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt
dan wel ten behoeve van een derde.
(Toevoeging FBN Juristen: tot het basisonderzoek behoort ook art. 8 lid 5 Wwft)
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Artikel 3 UB Wwft – definitie UBO
1. Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende zijn:
a.

b.

c.

d.

e.

in het geval van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, niet
zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld
in de richtlijn transparantie, dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden, met inbegrip van een 100
procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap:
1°. natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via:
– het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen, van de stemrechten of van het
eigendomsbelang in de vennootschap, met inbegrip van het houden van toonderaandelen; of
– andere middelen, waaronder de voorwaarden voor consolidatie van een jaarrekening, bedoeld in artikel
406, in samenhang met de artikelen 24a, 24b en 24d, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; of
2°. indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking
bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat
of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de
natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen
die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap;
in het geval van een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:
1°. natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het
kerkgenootschap zijn benoemd; of
2°. indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking
bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat
of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de
natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke personen die als
bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten
van de kerkelijke organisatie;
in het geval van een overige rechtspersoon:
1°. natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via:
– het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
– het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter
zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
– het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon; of
2°. indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking
bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat
of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de
natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen
die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon;
in het geval van een personenvennootschap:
1°. natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de
personenvennootschap via:
– het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de
personenvennootschap;
– het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter
zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake
van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die
overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of
– het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap; of
2°. indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking
bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat
of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de
natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen
die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap;
in het geval van een trust, de volgende natuurlijke personen:
1°. de oprichter of oprichters;
2°. de trustee of trustees;
3°. voor zover van toepassing, de protector of protectors;
4°. de begunstigden voor zover de omvang van hun economisch belang in de trust ten minste drie procent
bedraagt, of voor zover geen van de begunstigden hieraan voldoet dan wel de afzonderlijke personen die de
begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust
hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en
5°. elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke
zeggenschap over de trust uitoefent.

2.

Het eerste lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op Europese naamloze vennootschappen en Europese
coöperatieve vennootschappen, alsmede op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap.

3.

Het eerste lid, onderdeel c, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een
van deze rechtspersonen.

4.

Het eerste lid, onderdeel d, is van overeenkomstige toepassing op rederijen, Europees economische
samenwerkingsverbanden of andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een personenvennootschap.

5.

Het eerste lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een
trust.
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Artikel 3 UB Wwft – definitie UBO (vervolg)
6.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder hoger leidinggevend personeel uitsluitend verstaan: elke bestuurder
in de zin van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of, in het geval van een personenvennootschap, elke
vennoot, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het
Wetboek van Koophandel.

7. Het eerste lid, onderdelen a, b, c en d, het tweede, derde, vierde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op
een juridische entiteit die is aangewezen als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e.

3. Indien een cliënt handelt als trustee van een trust of ten behoeve van een andere juridische
constructie strekt het in het eerste lid bedoelde cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de trust of
juridische constructie, met overeenkomstige toepassing van de maatregelen, bedoeld in het
tweede lid. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in dat geval eveneens in staat om vast te
stellen of de cliënt bevoegd is op te treden als trustee van een trust of ten behoeve van een
andere juridische constructie.
Indien een cliënt bij het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een incidentele
transactie boven de drempels bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onderdelen b en g, zesde lid of
zevende lid, handelt in de hoedanigheid van trustee, dan stelt de cliënt de instelling met spoed op
de hoogte van die hoedanigheid en verstrekt aan de instelling de in artikel 5 van de
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische
constructies bedoelde gegevens en bescheiden.
4. Indien een cliënt optreedt als vennoot van een personenvennootschap strekt het in het eerste lid
bedoelde cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de personenvennootschap, met overeenkomstige
toepassing van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling
in dat geval eveneens in staat om vast te stellen of de natuurlijke persoon die de vennoten in de
personenvennootschap vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en, in voorkomend geval, om die
persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren.
5. Een instelling verricht het cliëntenonderzoek in de volgende gevallen:
a. indien zij in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat;
b. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt
van ten minste € 15.000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een
gezamenlijke waarde van ten minste € 15.000;
c. indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
d. indien zij twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;
e. indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van
terrorisme daartoe aanleiding geeft;
f.

indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een
verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat;

g. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt of
de trust, inhoudende een geldovermaking als bedoeld in artikel 3, negende lid, van de
verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie, ten bedrage van ten
minste € 1.000.
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(…)
8. Een instelling stemt het cliëntenonderzoek aantoonbaar af op de risicogevoeligheid voor
witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.
9. Een instelling houdt bij het bepalen van de risicogevoeligheid, bedoeld in het achtste lid, tenminste
rekening met de in Bijlage I Vierde Richtlijn genoemde risicovariabelen.
(…)
11. Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het
tweede tot en met vierde lid zijn verzameld over daar bedoelde personen, actueel gehouden
worden. De gegevens worden in elk geval geactualiseerd indien relevante omstandigheden van de
cliënt veranderen, een instelling op grond van deze wet verplicht is tot het opnemen van contact
met de cliënt om informatie met betrekking tot de uiteindelijk begunstigde te evalueren of de
instelling daartoe verplicht is op grond van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011
betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking
van Richtlijn 77/79/EEG PbEU 2011, L 64).
12. In dit artikel wordt verstaan onder personenvennootschap: een maatschap als bedoeld in artikel
1655 van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, een vennootschap onder firma als bedoeld in artikel
16 van het Wetboek van Koophandel en een commanditaire vennootschap als bedoeld in artikel
19 van het Wetboek van Koophandel, alsmede een maatschap of vennootschap naar buitenlands
recht die met een van deze rechtsvormen vergelijkbaar is.
(…)
15. Bij het verrichten van het cliëntenonderzoek verlaten de instellingen zich niet uitsluitend op de
informatie in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, of de
informatie in het register, bedoeld in artikel 4 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk
belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Artikel 4 – mogelijkheden uitstel verificatie van identificatie cliënt/UBO
1. Een instelling voldoet aan artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b, en indien van toepassing het
derde en vierde lid van dat artikel, voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele
transactie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onderdelen b en g, zesde en zevende lid, wordt
uitgevoerd.
2. Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een cliënt als bedoeld in artikel 3, tweede lid,
onderdeel b, of vierde lid, beschikt de instelling over een bewijs van inschrijving in het
handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, en stelt de instelling vast of
de uiteindelijk belanghebbenden van de cliënt zijn opgenomen als bedoeld in artikel 15a van die
wet.
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3. In afwijking van het eerste lid is het een instelling toegestaan de identiteit van de cliënt en, indien
van toepassing, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren tijdens het aangaan
van de zakelijke relatie, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren en indien
er weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. In dat geval verifieert de
instelling de identiteit zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt.
(…)
5. In afwijking van het eerste lid kan een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris als bedoeld
in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, de identiteit van de cliënt en, indien van toepassing, van de
uiteindelijk belanghebbende verifiëren op het moment dat identificatie op grond van artikel 39 van
de Wet op het notarisambt is vereist.
6. In afwijking van het eerste lid is het een instelling toegestaan om de identiteit van de begunstigde
van een trust of van een soortgelijke juridische constructie pas vast te stellen op het tijdstip van
uitbetaling of op het tijdstip waarop de begunstigde zijn definitieve rechten uitoefent, mits de
begunstigde voor het aangaan van de zakelijke relatie of het uitvoeren van een incidentele
transactie aan de hand van specifieke kenmerken of naar categorie is omschreven en de instelling
zodanige informatie inwint dat zij in staat is de identiteit van de begunstigde vast te stellen op het
tijdstip van uitbetaling of op het tijdstip waarop de begunstigde zijn definitieve rechten uitoefent.
7. Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een cliënt als bedoeld in artikel 3, derde lid,
beschikt de instelling over een bewijs van inschrijving in het register, bedoeld in artikel 4 van de
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische
constructies dan wel in een ander register als bedoeld in artikel 31 van de vierde antiwitwasrichtlijn dat in een andere lidstaat van de Europese Unie wordt bijgehouden, en stelt de
instelling vast of de uiteindelijk belanghebbenden van de cliënt zijn geregistreerd als bedoeld in
artikel 11 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en
soortgelijke juridische constructies.
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Artikel 5 – verbod aangaan zakelijke relatie als cliëntenonderzoek niet is afgerond
1. Onverminderd artikel 4 is het een instelling verboden een zakelijke relatie aan te gaan met of een
transactie uit te voeren voor een cliënt, tenzij:
a. zij zelf ten aanzien van die cliënt onderzoek heeft verricht conform artikel 3, of ten aanzien van
die cliënt onderzoek is verricht conform artikel 3 of op daarmee overeenkomende wijze door:
1°. een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met e, met zetel in
Nederland of een andere lidstaat;
2°. een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel f, waaraan een vergunning als
bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren is verleend;
3°. een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede lid en derde lid, of een bijkantoor daarvan
met zetel onderscheidenlijk vestigingsplaats in Nederland of een andere lidstaat;
4°. een instelling als bedoeld onder 1° of 3°, met zetel in een door Onze Minister van Financiën
aangewezen staat die geen lidstaat is, in welke staat wettelijke voorschriften van
toepassing zijn die gelijkwaardig zijn aan het bepaalde in artikel 3, tweede tot en met vijfde
en achtste lid, en artikel 8, eerste lid, en er toezicht wordt uitgeoefend op de naleving van
die voorschriften, of een bijkantoor van de instelling in Nederland;
5°. een bijkantoor of meerderheidsdochteronderneming, gevestigd in een staat die geen
lidstaat is, van een instelling als bedoeld onder 1° of 3° met vestiging in Nederland of in een
andere lidstaat, indien het bijkantoor of de meerderheidsdochteronderneming deel uitmaakt
van dezelfde groep en volledig voldoet aan de op het niveau van de groep geldende
gedragslijnen en procedures overeenkomstig artikel 2f, eerste tot en met derde lid;
b. dit onderzoek heeft geleid tot het in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b, c, e en f,
derde en vierde lid bedoelde resultaat; en
c. de instelling beschikt over alle identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens inzake
de identiteit van de in artikel 3, tweede, derde en vierde lid, bedoelde personen.

(…)
3. Indien een instelling met betrekking tot een zakelijke relatie niet kan voldoen aan artikel 3, eerste
tot en met vierde (…) lid (…), beëindigt de instelling die zakelijke relatie.
4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de gevallen als bedoeld in de artikelen 6
(…).
(…)
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Artikel 6 – cliëntenonderzoek vereenvoudigd
1. In afwijking van artikel 3, tweede tot en met vierde lid, kan een instelling een vereenvoudigd
cliëntenonderzoek verrichten indien een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een laag
risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. De instelling houdt daarbij ten
minste rekening met de in Bijlage II Vierde Richtlijn genoemde risicofactoren.
2. Een instelling verzamelt aantoonbaar voldoende gegevens om te kunnen vaststellen of met
betrekking tot een cliënt een vereenvoudigd cliëntenonderzoek, als bedoeld in het eerste lid, kan
worden verricht.
3. Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het
tweede lid zijn verzameld en de daarop gebaseerde vaststelling actueel gehouden worden.
4. Een instelling zorgt voor een toereikende controle van de transacties of de zakelijke relatie om te
verzekeren dat kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 16.
(…)

Artikel 8 – cliëntenonderzoek verscherpt (incl. PEP)
1. Een instelling verricht, in aanvulling op artikel 3, tweede tot en met vierde lid, verscherpt
cliëntenonderzoek in ten minste de volgende gevallen:
a. indien de zakelijke relatie of transactie naar haar aard een hoger risico op witwassen of
financieren van terrorisme met zich brengt;
b. indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft op grond van artikel
9 van de vierde anti-witwasrichtlijn door de Europese Commissie is aangewezen als staat met
een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

2. Een instelling houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III bij de vierde
anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.
3. Een instelling neemt redelijke maatregelen om de achtergrond en het doel van complexe of
ongebruikelijk grote transacties, van transacties met een ongebruikelijk patroon of zonder duidelijk
economisch of rechtmatig doel te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de
cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.
(…)
5. In aanvulling op de cliëntenonderzoeksmaatregelen, bedoeld in artikel 3:
a. beschikt een instelling over passende risicobeheersystemen, waaronder op risico gebaseerde
procedures, om te bepalen of de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende een politiek
prominente persoon is;
(Toevoeging FBN Juristen: de definitie van een PEP is opgenomen in art. 2 UB Wwft – zie kader hierna)
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b. past een instelling de volgende maatregelen toe bij het aangaan of voortzetten van een
zakelijke relatie met of het verrichten van een transactie voor een politiek prominente persoon:
1°. voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie of het verrichten van deze
transactie, is de toestemming vereist van een persoon die deel uitmaakt van het hoger
leidinggevend personeel;
2°. passende maatregelen worden getroffen om de bron van het vermogen en van de
middelen die bij deze zakelijke relatie of deze transactie gebruikt worden, vast te stellen;
3°. de zakelijke relatie wordt doorlopend aan verscherpte controle onderworpen.
(…)

7. Indien de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende niet langer een prominente publieke functie
bekleedt, past de instelling passende risicogebaseerde maatregelen zo lang als nodig, doch ten
minste gedurende 12 maanden toe, totdat deze persoon niet langer het hoger risico met zich
brengt dat hoort bij politiek prominente personen.
8. De maatregelen, bedoeld in het vijfde tot en met het zevende lid, zijn van overeenkomstige
toepassing op familieleden van politiek prominente personen en personen bekend als naaste
geassocieerden van politiek prominente personen.
9. Indien de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende gedurende de zakelijke relatie een politiek
prominente persoon wordt of blijkt te zijn, voldoet de instelling onverwijld nadat hiervan is gebleken
aan het vijfde lid, het zesde lid, onderdeel b, en het zevende en achtste lid.
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Artikel 2 UB Wwft – definitie PEP
1. Prominente publieke functies als bedoeld in de definitie van politiek prominente persoon in de zin van artikel 1, eerste
lid, van de wet zijn in elk geval:
a.

staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;

b.

parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;

c.

lid van het bestuur van een politieke partij;

d.

lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst
waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;

e.

lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;

f.

ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;

g.

lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;

h.

bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie
bij een internationale organisatie.

2.

Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de in het eerste lid bedoelde prominente publieke functies.

3.

Familierelaties als bedoeld in de definitie van familielid van een politiek prominente persoon in de zin van artikel 1,
eerste lid, van de wet zijn:
a.

de echtgenoot van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van
een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;

b.

een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met
de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;

c.

4.

de ouder van een politiek prominente persoon.

Personen bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon in de zin van artikel 1, eerste lid, van
de wet zijn:
a.

een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke
uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een politiek
prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;

b.

een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische
constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek
prominente persoon.

(…)

Artikel 9 – bijzondere maatregelen voor hoge risico staten
1. Onverminderd artikel 8, eerste lid, verricht een instelling met betrekking tot transacties, zakelijke
relaties en correspondentbankrelaties die gerelateerd aan staten die op grond van artikel 9 van de
vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie zijn
aangewezen als staten met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme de
volgende verscherpte onderzoeksmaatregelen:
a. verzamelen van aanvullende informatie over die cliënten en uiteindelijk belanghebbenden;
b. verzamelen van aanvullende informatie met betrekking tot het doel en de aard van die zakelijke
relatie;
c. verzamelen van informatie over de herkomst van de fondsen die bij die zakelijke relatie of
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transactie gebruikt worden en de bron van het vermogen van die cliënten en van die uiteindelijk
belanghebbenden;
d. verzamelen van informatie over de achtergrond van en beweegredenen voor de voorgenomen of
verrichte transacties van die cliënten;
e. verkrijgen van goedkeuring van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of
voortzetten van die zakelijke relatie;
f. verrichten van verscherpte controle op die zakelijke relatie met en de transacties van die cliënten,
door het aantal controles en de frequentie van actualiseringen van gegevens over die cliënten en
die uiteindelijk belanghebbenden te verhogen en door transactiepatronen te selecteren die nader
onderzocht moeten worden;
2. In aanvulling op het eerste lid kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat een instelling tevens
één of meer van de volgende aanvullende risicobeperkende maatregelen toepast met betrekking
tot cliënten die transacties uitvoeren die verband houden met staten als bedoeld in het eerste lid:
a. toepassen van aanvullende elementen van verscherpt cliëntenonderzoek;
b. invoeren van verscherpte meldmechanismen of het systematisch melden van financiële
transacties;
c. beperken van die transacties, zakelijke relaties of correspondentbankrelaties;
d. niet uitvoeren van die transacties en beëindiging van die zakelijke relaties en
correspondentbankrelaties;
e. overige bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen maatregelen.
3. In aanvulling op het eerste lid, kunnen bij ministeriële regeling ten aanzien van de in het eerste lid
aangewezen staten tevens één of meer van de volgende maatregelen worden bepaald:
a. vestigingsverbod voor dochterondernemingen of bijkantoren van instellingen afkomstig uit die
staten;
b. vestigingsverbod voor dochterondernemingen of bijkantoren van instellingen in die staten;
c. uitvoeren van verscherpte controle op of toepassen van verscherpte eisen aan de uitvoering van
een externe audit voor in die staten gevestigde dochterondernemingen of bijkantoren door een
instelling;
d. toepassen van hogere eisen aan de uitvoering van een externe audit voor groepen ten aanzien
van in die staten gevestigde dochterondernemingen of bijkantoren door een instelling;
e. herzien, wijzigen of beëindigen van zakelijke relaties en correspondentrelaties in die staten door
banken en andere financiële ondernemingen;
f. overige bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen maatregelen.
4. In de regeling bedoeld in het tweede en derde lid, kan worden bepaald dat bij die regeling
aangewezen instellingen één of meer van de maatregelen genoemd in het tweede en derde lid
verrichten. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar categorie instelling.
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Artikel 9a – functies prominente publieke functies
Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk stellen een lijst
met de functies vast die in Nederland kwalificeren als prominente publieke functies. Deze lijst wordt
actueel gehouden.

Lijst met prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Rijksoverheid)
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/09/18/politiek-prominente-personen
a.

Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris
- De Koning
- De Minister-president, ministers en staatssecretarissen

b.

Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan
- Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
- Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

c.

Lid van het bestuur van een politieke partij
- Leden van het bestuur van een politieke groepering met een registratie als bedoeld in artikel G1 van de Kieswet

d.

Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten
wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- De leden, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst die in de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State zijn benoemd
- De president, de vice-presidenten, de raadsheren en de raadsheren in buitengewone dienst van de Hoge Raad der
Nederlanden
- De leden met rechtspraak belast van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
- De leden met rechtspraak belast van de Centrale Raad van Beroep

e.

Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
- De leden in gewone en in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer
- President en directeuren van de directie van De Nederlandsche Bank

f.

Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten
- Ambassadeurs met de Nederlandse nationaliteit of in Nederlandwoonachtig
- Zaakgelastigden met de Nederlandse nationaliteit of in Nederlandwoonachtig
- Commandant der Strijdkrachten
- Commandant Zeestrijdkrachten
- Commandant Landstrijdkrachten
- Commandant Luchtstrijdkrachten
- Commandant Koninklijke Marechaussee

g.

Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
Er zijn geen bedrijven in Nederland die aan de definitie staatsbedrijf voldoen.

h.

bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige
functie bij een internationale organisatie
Hoven en tribunalen
- Internationaal Gerechtshof (IGH; ICJ) (VN-orgaan) (1945)
- Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT) (VN-orgaan) (2010)
- Internationaal Strafhof (ISH; ICC) (2002)
- Iran–United States Claims Tribunal (IUSCT) (1981)
- Kosovo-rechtbank (2015)
- Permanent Hof van Arbitrage (PHA; PCA) (1899)
- Restmechanisme van het Speciaal Hof voor Sierra Leone (RSCSL) (2012)
- Speciaal Tribunaal voor Libanon (STL) (2007)
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Lijst met prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Rijksoverheid) - vervolg

h.

bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige
functie bij een internationale organisatie
EU-organisaties
- Eurojust (2002)
- Europees Parlement, Informatiebureau in Nederland (1977)
- Europese Commissie, Joint Research Centre Petten (JRC Petten) (1958)
- Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland (1969)
- Europese Investeringsbank (EIB) (1958)
- Europese Politiedienst (EUROPOL) (1993)
- Galileo Reference Centre (GRC) (2016)
- Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling (TCLP; CTA) (1983)
- Europees Medicijnen Agentschap (EMA) (1995)

Overige internationale organisaties
- Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE; BOIP) (2007)
- Common Fund for Commodities (CFC) (1989)
- EUROCONTROL (1963)
- Europees Octrooibureau (EOB; EPO) (1973)
- Europees Ruimte Agentschap/Europees Centrum voor Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC) (1980)
- Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCIP; HCCH) (1955)
- International Development Law Organization (IDLO) (1991)
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (1995)
- Internationale Commissie voor Vermiste Personen (ICMP) (2015)
- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (1951)
- Nederlandse Taalunie (1982)

Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO)
- NATO Airborne Early Warning & Control (NAEW&C) Programme Management Agency (NAPMA ) (1978)
- NATO Allied Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum) (1953)
- NATO Communications and Information Agency (NCIA) (2012)

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)
- Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) (1997)

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)
- Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) (1992)

Verenigde Naties (VN; UN) - zie ook: Hoven en tribunalen
- Vertegenwoordiging Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR) (1950)
- United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNUMERIT) (1973)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Centre for Humanitarian Data (UNOCHA
Datacenter) (2017)
- United Nations Interregional Crime and justice Research Institute: Centre for Artificial Intelligence and Robotics
(UNICRI Center) (2017)
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Artikel 9a (consultatie Wet plan van aanpak witwassen)
1. Een instelling onderzoekt bij een verscherpt cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 8 of een
andere instelling van dezelfde categorie als bedoeld in artikel 1a diensten verleent, heeft verleend
of heeft geweigerd aan de cliënt.
2. Indien een andere instelling diensten verleent, heeft verleend of heeft geweigerd aan de cliënt,
doet de instelling bij die andere instelling navraag naar gebleken identiteitsrisico’s.
3. Een instelling die een verzoek ontvangt als bedoeld in het tweede lid, informeert de verzoekende
instelling onverwijld. Voor zover noodzakelijk om te voldoen aan het verzoek, verstrekt een
instelling persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in de Uitvoeringswet Algemene
verordening gegevensbescherming.
4. Een instelling verstrek, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan, informatie aan een cliënt over de
krachtens dit artikel op de instelling rustende verplichtingen met betrekking tot het verstekken van
informatie aan een andere instelling.

Artikel 10 – uitbesteden cliëntenonderzoek
1. Een instelling kan het cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor zover het betrekking
heeft op het in het tweede lid, onderdelen a, b, c, e en f, van dat artikel bepaalde, laten verrichten
door een derde in het kader van een uitbesteding- of agentuurovereenkomst, onverminderd haar
verplichting om te voldoen aan het in die onderdelen bepaalde.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde uitbesteding een structureel karakter heeft legt de instelling de
opdracht daartoe schriftelijk vast.

§ 2.4a. Informatie over uiteindelijk belanghebbenden
Artikel 10a – definitie UBO voor UBO-register
1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, wordt in deze paragraaf onder uiteindelijk belanghebbende
verstaan: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een
vennootschap of andere juridische entiteit dan wel over een trust of een soortgelijke juridische
constructie als bedoeld in artikel 2, derde lid, en artikel 3 van de Implementatiewet registratie
uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
2. In deze paragraaf wordt onder vennootschap of andere juridische entiteit verstaan: een in
Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit die een van de volgende
rechtsvormen heeft:
a. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap,
niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan
openbaarmakingsvereisten als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 15 december 2004 betreffende transparantievereisten die gelden voor
informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004,
L 390), dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden met inbegrip van een 100
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procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap, een Europese naamloze
vennootschap met de statutaire zetel in Nederland en een Europese coöperatieve
vennootschap met de statutaire zetel in Nederland;
b. een kerkgenootschap;
c.

een vereniging, een vereniging van eigenaars, een onderlinge waarborgmaatschappij, een
coöperatie of een stichting;

d. een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een rederij
of een Europese economisch samenwerkingsverband;
e. overige privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van
de Handelsregisterwet 2007.
3. In deze paragraaf wordt onder een trust of soortgelijke juridische constructie verstaan: een trust of
soortgelijke juridische constructie als bedoeld in artikel 2, derde lid, en artikel 3 van de
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische
constructies.
4. In deze paragraaf wordt een soortgelijke juridische constructie gelijkgesteld aan een trust en wordt
onder een trustee mede verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een
vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust.
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden de categorieën natuurlijke personen aangewezen die
in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste
lid.
(Toevoeging FBN Juristen: de definitie UBO is opgenomen in art. 3 UB Wwft; zie het kader bij art. 3 Wwft)

Artikel 15a Hrw
1. In het handelsregister wordt opgenomen wie de uiteindelijk belanghebbende is of de uiteindelijk belanghebbenden zijn
van vennootschappen of andere juridische entiteiten als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme die overeenkomstig de artikelen 5 of 6, eerste of derde lid, zijn
ingeschreven in het handelsregister, met uitzondering van verenigingen van eigenaars en overige privaatrechtelijke
rechtspersonen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b.
(…)

Artikel 10b – te registreren informatie en meewerkverplichting UBO
1. Vennootschappen en andere juridische entiteiten winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld
in artikel 15a, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de Handelsregisterwet 2007, over wie hun
uiteindelijk belanghebbenden zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn
toereikend, accuraat en actueel.
2. Een uiteindelijk belanghebbende verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle
informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het eerste lid.
3. Trustees winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 5 van de Implementatiewet
registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, over wie
de uiteindelijk belanghebbenden van de trust zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en
bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.
4. Een uiteindelijk belanghebbende van een trust verschaft de trustee alle informatie die noodzakelijk
is om te voldoen aan het derde lid.
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Artikel 15a Hrw
(…)
2.

In het handelsregister wordt over een uiteindelijk belanghebbende opgenomen:
a. het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer, indien dat aan hem is toegekend;
b. een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan hij ingezetene is, indien dat door zijn
woonstaat aan hem is toegekend;
c. de naam, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit;
d. de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het woonadres;
e. de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang,
aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen.

3.

In het handelsregister worden ten aanzien van een uiteindelijk belanghebbende gedeponeerd:
a. afschriften van de documenten op grond waarvan de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a, b, c en d,
zijn geverifieerd;
b. afschriften van de documenten, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën,
waaruit de aard en omvang van het economische belang, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, blijken.

(…)

Artikel 35b Hrb – omvang economisch belang
1. In het geval een natuurlijke persoon wordt aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende op grond van het houden van
aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang, wordt de omvang van het economisch belang van die uiteindelijk
belanghebbende in het handelsregister aangeduid in een van de volgende klassen:

2.

a.

groter dan 25 tot en met 50 procent;

b.

groter dan 50 tot en met 75 procent;

c.

groter dan 75 tot en met 100 procent.

In het handelsregister worden afschriften van de volgende categorieën documenten of relevante delen daarvan
gedeponeerd, voor zover daaruit de aard en omvang van het economisch belang van de betrokken uiteindelijk
belanghebbende blijken:
a.

aandeelhoudersregister;

b.

statuten;

c.

certificaathoudersregister;

d.

oprichtingsakte;

e.

andere notariële akte;

f.

ledenregister;

g.

contract van oprichting;

i.

inschrijving in het handelsregister;

j.

organogram; of

k.

overige relevante documenten over de aard en omvang van het gehouden economisch belang of documenten op
grond waarvan de feitelijke zeggenschap kan worden uitgeoefend.

Artikel 28 Hrw – inzage in UBO-register
(…)
2.

De in artikel 15a, tweede lid, onderdelen a, b en d, genoemde gegevens en de in artikel 15a, derde lid, genoemde
bescheiden kunnen door de Financiële inlichtingen eenheid of een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
bevoegde autoriteit worden ingezien.
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Artikel 51a Hrb – bevoegde autoriteiten
Als bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:
a. de toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme, voor wat betreft de uitvoering van hun taak op grond van die wet;
b. Onze Minister van Financiën in het kader van de uitvoering van zijn taak, bedoeld in de artikelen 47a en 47b van de
Handelsregisterwet 2007;
c. de instanties, bedoeld in artikel 1:93, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het financieel toezicht, in het kader van hun
wettelijke taken;
d. de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, in het kader
van hun wettelijke taken;
e. de Dienst Justis, het Bureau Bibob, de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Koninklijke Marechaussee en de
Rijksrecherche, in het kader van hun wettelijke taken.

Artikel 51b Hrb – afscherming gegevens
(cursivering door FBN Juristen)
1. De gegevens, bedoeld in artikel 15a, tweede lid, onderdeel c, van de wet, kunnen op verzoek van de uiteindelijk
belanghebbende worden afgeschermd tegen inzage door anderen dan de Financiële inlichtingen eenheid, de
bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 51a, banken en andere financiële ondernemingen, bedoeld in artikel 1a,
tweede en derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en natuurlijke personen,
bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d (lees: notariaat) , van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme.
2.

Een verzoek tot afscherming wordt alleen toegekend indien:
a. de uiteindelijk belanghebbende een persoon betreft als bedoeld in artikel 42, eerste lid, onderdeel c, van de
Politiewet 2012, niet zijnde leden van het koninklijk huis, of een persoon betreft over wier veiligheid de politie op grond
van die wet waakt; of
b. de uiteindelijk belanghebbende de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, door de kantonrechter onder
curatele is gesteld als bedoeld in artikel 378 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, door de Kantonrechter onder
bewind is gesteld als bedoeld in artikel 431 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of in het buitenland
handelingsonbekwaam is verklaard.

3.

Indien de Kamer een verzoek als bedoeld in het eerste lid ontvangt, schermt zij de betrokken gegevens onverwijld af.
De afscherming eindigt:
a. in het geval het verzoek wordt afgewezen: nadat het besluit onherroepelijk is;
b. in het geval het verzoek wordt toegekend op grond van het tweede lid, onderdeel a: vijf jaar na de datum van
toekenning van het verzoek;
c. in het geval het verzoek wordt toegekend op grond van het tweede lid, onderdeel b: de dag dat de uiteindelijk
belanghebbende de leeftijd van achttien jaren bereikt of de dag dat de handelingsonbekwaamheid eindigt.

4.

De termijn, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, wordt telkens met vijf jaar verlengd voor zover de persoon op dat
moment voldoet aan het tweede lid, onderdeel a.

5.

Jaarlijks worden statistische gegevens gepubliceerd over het aantal afschermingen dat op grond van dit artikel is
toegekend, met in begrip van de gronden waarop die afschermingen zijn toegekend.

Voor ondercuratelestelling en bewindvoering moet in de opgave een uittreksel toegevoegd worden waaruit blijkt dat de
rechtbank de UBO onder curatele of bewind heeft gesteld. Dit uittreksel is te downloaden via:
curateleenbewindregister.rechtspraak.nl

Artikel 51c Hrb – gegevens nog 10 jaar na uitschrijving in te zien
De gegevens, bedoeld in artikel 15a, tweede en derde lid, van de wet, kunnen tot tien jaar na uitschrijving van de juridische
entiteit uit het handelsregister worden ingezien.
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Artikel 57 Hrw – eerste opgave reeds ingeschreven entiteit: binnen 18 maanden
(…)
3.

In afwijking van artikel 20, tweede lid, doen vennootschappen en andere juridische entiteiten die op het tijdstip van
inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere
juridische entiteiten zijn ingeschreven in het handelsregister, de eerste opgave van gegevens en deponering van
bescheiden als bedoeld in artikel 15a, tweede en derde lid, binnen 18 maanden na dat tijdstip.

Artikel 22 Hrw – identificatie raadplegers en inzicht in inzage
(…)
5.

Bij een verzoek als bedoeld in het eerste lid om gegevens als bedoeld in artikel 15a voorziet de Kamer in gebruik van
een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel door de verzoeker. De Kamer registreert de bij de identificatie gebruikte
persoonsgegevens van de verzoeker en kan daarbij het burgerservicenummer registreren.

6.

De Kamer geeft een uiteindelijk belanghebbende op verzoek inzicht in het aantal keer dat zijn gegevens, bedoeld in
artikel 15a, zijn verstrekt, met uitzondering van verstrekkingen aan de Financiële inlichtingen eenheid en aan bevoegde
autoriteiten als bedoeld in artikel 28, tweede lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze
waarop de uiteindelijk belanghebbende inzicht kan krijgen.de Financiële inlichtingen eenheid en aan bevoegde
autoriteiten als bedoeld in artikel 28, tweede lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze
waarop de uiteindelijk belanghebbende inzicht kan krijgen.

Artikel 10c – terugmeldverplichting
1. Een instelling doet melding aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die zij aantreft
tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit
het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 of uit het register, bedoeld
in artikel 4 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en
soortgelijke juridische constructies, en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover
zij uit anderen hoofde beschikt.
2. Op een melding als bedoeld in het eerste lid welke betrekking heeft op gegevens uit het
handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 is het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 33, 34, tweede en derde lid, 35 en 36 van de Handelsregisterwet 2007 van
toepassing.
3. Het eerste lid is niet van toepassing indien een instelling op grond van artikel 16 een verrichte of
voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de Financiële inlichtingen eenheid.
4. Ten behoeve van de naleving van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, zijn de instellingen,
bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld
in artikel 11a van de Advocatenwet, en zijn de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid,
onderdeel d, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht in artikel 22 van de Wet op het
notarisambt.
5. Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt een instelling de gegevens, bedoeld in artikel
15a, tweede lid, onderdelen a en e, van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 5, derde lid,
onderdelen a en f, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en
soortgelijke juridische constructies, waarover zij beschikt en kan zij de bescheiden, bedoeld in
artikel 15a, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 5, vierde lid, van de
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische
constructies, verstrekken waarover zij beschikt.
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6. De Kamer van Koophandel bepaalt de wijze waarop een melding als bedoeld in het eerste lid wordt
gedaan.

Artikel 11 – documenten voor verificatie van de identiteit
1. Indien de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een
personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap
een natuurlijke persoon is, wordt diens identiteit geverifieerd aan de hand van documenten,
gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Bij ministeriële regeling kunnen
documenten, gegevens of inlichtingen worden aangewezen op basis waarvan kan worden voldaan
aan het in de vorige zin bepaalde.
2. Indien de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een
personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap
een rechtspersoon is opgericht naar Nederlands recht en in Nederland zijn zetel heeft of een
buitenlandse rechtspersoon is die in Nederland is gevestigd, wordt diens identiteit geverifieerd aan
de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Bij
ministeriële regeling kunnen documenten, gegevens of inlichtingen worden aangewezen op basis
waarvan kan worden voldaan aan het in de vorige zin bepaalde.
3. Indien de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een
personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap
een buitenlandse rechtspersoon is die niet in Nederland is gevestigd, wordt de identiteit
geverifieerd op basis van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten
uit onafhankelijke bron, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of
inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst van
de cliënt, de insteller van een trust, de trustee van een trust, de vennoot van een
personenvennootschap of de persoon bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap.
4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot het verifiëren van de
identiteit van cliënten die niet onder het eerste tot en met het derde lid vallen.
(Toevoeging FBN Juristen: voor art. 4 UR Wwft, zie het kader hierna)
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Artikel 4 UR Wwft
1. Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 11, eerste lid, eerste volzin, van de wet worden
aangewezen:
a.

een geldig paspoort;

b.

een geldige Nederlandse identiteitskaart;

c.

een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is
voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;

d.

een geldig Nederlands rijbewijs;

e.

een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van
een pasfoto en de naam van de houder;

2.

f.

reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen;

g.

vreemdelingendocumenten, afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 11, tweede lid, eerste volzin, van de wet, worden
aangewezen:
a.

een uittreksel uit het handelsregister;

b.

een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of in een andere lidstaat
gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een
juridisch beroep;

c.

een document waaruit blijkt dat een kerkgenootschap of lichaam waarin zij is verenigd, is aangesloten bij het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken dan wel dat het kerkgenootschap of lichaam is aangemerkt als een
instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

d.

een document waaruit blijkt dat een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap als bedoeld in onderdeel c
deel uitmaakt van dat kerkgenootschap en het kerkgenootschap voldoet aan het bepaalde in onderdeel c.

3.

De identiteit van een cliënt als bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet kan worden geverifieerd aan de hand van
documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.

4.

Onverminderd het derde lid kan de identiteit van een vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid,
onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden geverifieerd aan de hand van de statuten van die
vereniging die deel uitmaken van het reglement van de akte van splitsing als bedoeld in artikel 111 van Boek 5 van het
Burgerlijk Wetboek.

(…)

De Meldingsplicht

Artikel 15
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën
transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie
wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.
(Toevoeging FBN Juristen: art. 4 UB jo Bijlage UB – zie kader hierna).

2. Indien het spoedeisende belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze Minister van Financiën
en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid, worden
vastgesteld voor een termijn van ten hoogste zes maanden.
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Bijlage bij UB Wwft - indicatoren meldplicht notariaat:
Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen

-

of financieren van terrorisme.
Een transactie voor een bedrag van € 10.000,– 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.
Onder aan de Bijlage wordt vermeld:

-

‘Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar
Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid wordt gemeld; er is immers de veronderstelling
dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme’.

Artikel 16
1. Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het
ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de Financiële inlichtingen
eenheid.
2. Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt de instelling de volgende gegevens:
a. de identiteit van de cliënt, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en, voor zover
mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;
b. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt en, voor zover mogelijk, van de
overige in onderdeel a bedoelde personen;
c. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
d. de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere
waarden die bij de transactie betrokken zijn;
e. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt;
f.

een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een transactie boven de
€ 10 000;

g. aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.
(…)
4. De meldingsplicht, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing indien:
a. een cliëntenonderzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet leidt tot het in artikel 5, eerste lid,
onderdeel b, bedoelde resultaat of (…) en er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt
betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
b. een zakelijke relatie wordt beëindigd ingevolge artikel 5, derde lid, en er tevens indicaties zijn
dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme.

5. Bij een melding ingevolge het vierde lid verstrekt een instelling naast de gegevens, bedoeld in het
tweede lid, een beschrijving van de redenen waarom het vierde lid van toepassing is.
(…)
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Artikel 17
1. De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in
artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, gegevens of inlichtingen opvragen bij een instelling die
een melding heeft gedaan of bij een instelling die naar het oordeel van de Financiële inlichtingen
eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het analyseren door de
Financiële inlichtingen eenheid van een transactie of voorgenomen transactie of van een zakelijke
relatie.
2. De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd,
verstrekt deze onverwijld en in schriftelijke vorm, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling,
aan de Financiële inlichtingen eenheid.
(…)

Artikel 18
De Financiële inlichtingen eenheid bepaalt de wijze waarop een melding moet worden gedaan, of
gegevens of inlichtingen als bedoeld in artikel 17, eerste lid, moeten worden verstrekt.

Artikel 18a – geen geheimhouding
Ten behoeve van de naleving van de in de artikelen 16 en 17 opgenomen verplichtingen, zijn de
instellingen, (…) bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, niet gehouden aan de
geheimhoudingsplicht in artikel 22 van de Wet op het notarisambt.
(…)
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Geheimhouding en tipping off

Artikel 23 – Tipping off-verbod en overige bepalingen geheimhouding
1. Een instelling en de personen die werkzaam zijn voor een instelling zijn, behoudens voor zover uit
deze wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit, verplicht tot geheimhouding jegens een ieder
van:
a. een melding ingevolge artikel 16 door die instelling;
b. nadere inlichtingen verstrekt ingevolge artikel 17 door die instelling;
c.

het gegeven dat een melding of verstrekking aanleiding heeft gegeven tot een onderzoek naar
witwassen van geld of financieren van terrorisme of dat het voornemen bestaat een dergelijk
onderzoek te verrichten;

d. overleg over de naleving van artikel 16 met betrekking tot een transactie.
(…)
5. Een instelling kan de rechten, bedoeld in artikel 15 van de Algemene verordening
gegevensbescherming, buiten toepassing laten voor zover zulks noodzakelijk en evenredig is ter
naleving van het bepaalde in het eerste en tweede lid.
<toevoeging FBN Juristen: dit betreft het inzagerecht>
6. Een ieder die kennis neemt van gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
ter zake op een instelling de geheimhoudingsplicht, bedoeld in het eerste of tweede lid, rust, is
verplicht tot geheimhouding hiervan, behoudens voor zover uit deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.
7. De in het eerste en derde lid bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op een
mededeling gedaan door een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met
e, aan een cliënt met als doel deze te doen afzien van een onwettige handeling.
8. Het eerste lid is niet van toepassing op mededelingen:
(…)
2°. tussen instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdelen a tot en met e, gevestigd in
een lidstaat of een derde land, die hun werkzaamheden, al dan niet als werknemer, uitoefenen
binnen eenzelfde rechtspersoon of netwerk;
3°. van een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede lid, derde lid, onderdelen a, c, d, g, i en j, en
vierde lid, onderdeel a tot en met e, aan een instelling behorende tot dezelfde categorie, voor
zover:
a. de mededeling betrekking heeft op een cliënt van beide instellingen en een transactie waarbij
beide instellingen betrokken zijn;
b. de andere instelling is gevestigd in een lidstaat of een derde land dat eisen stelt die
gelijkwaardig zijn op het gebied van het beroepsgeheim en de bescherming van
persoonsgegevens;
c. de mededeling uitsluitend is bedoeld ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme.
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9. Voor de toepassing van het zesde lid wordt verstaan onder:
1°. netwerk: de grotere structuur waartoe de persoon behoort en die eigendom, beheer en controle
op de naleving van de verplichtingen gezamenlijk deelt;
2°. derde land: een door Onze Minister van Financiën aangewezen staat waar eisen zijn gesteld
die gelijkwaardig zijn aan de eisen gesteld bij of krachtens deze wet en waar toezicht wordt
uitgeoefend op de naleving van die voorschriften.
(…)

Artikel 26 – Geen geheimhouding ten opzichte van BFT en deken
De artikelen 111a, derde lid, van de Wet op het notarisambt (…), zijn van overeenkomstige toepassing
op het toezicht op de naleving door de personen die op grond van artikel 24, eerste lid, door de
toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdeel c, zijn aangewezen (…).

Bewaarplicht, gegevensbescherming en opleiding

Artikel 33 – bewaarplicht gegevens cliëntenonderzoek
1. Een instelling die op grond van deze wet cliëntenonderzoek heeft verricht, of bij wie een cliënt is
geïntroduceerd conform de procedure van artikel 5, legt op opvraagbare wijze de documenten en
gegevens vast die zijn gebruikt voor de naleving van het bepaalde in artikel 3, tweede tot en met
vierde lid, artikel 3a, eerste lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, tweede lid, en artikel 8,
derde tot en met zesde en achtste lid.
2. Onder de documenten en gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn ten minste begrepen:
a. van natuurlijke personen, niet zijnde uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in artikel 1,
eerste lid:
1°. de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het adres en de woonplaats, dan
wel de plaats van vestiging van de cliënt alsmede van degene die namens die natuurlijke
persoon optreedt, of een afschrift van het document dat een persoonidentificerend nummer
bevat en aan de hand waarvan de verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden;
2°. de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp
waarvan de identiteit is geverifieerd;
b. van natuurlijke personen, zijnde uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in artikel 1, eerste
lid:
1°. de identiteit, waaronder ten minste de geslachtsnaam en voornamen van de uiteindelijk
belanghebbende; en
2°. de gegevens en documenten die zijn vergaard op basis van de redelijke maatregelen die
zijn genomen om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren;
c. van vennootschappen of andere juridische entiteiten:
1°. de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het adres met huisnummer, de
postcode, de plaats van vestiging en het land van statutaire zetel;
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2°. indien de vennootschap of andere juridische entiteit bij de Kamer van Koophandel is
geregistreerd, het registratienummer bij de Kamer van Koophandel en de wijze waarop de
identiteit is geverifieerd;
3°. van degenen die voor de vennootschap of juridische entiteit bij de instelling optreden: de
geslachtsnaam, de voornamen en de geboortedatum.
d. van trusts of andere juridische constructies:
1°. het doel en de aard van de trust of andere juridische constructie;
2°. het recht waardoor de trust of andere juridische constructie wordt beheerst.

3. Een instelling bewaart de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze
gedurende vijf jaar na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of gedurende vijf jaar
na het uitvoeren van de desbetreffende transactie.
4. Een instelling beschikt over systemen die haar in staat stellen onverwijld en volledig te reageren
op vragen van de Financiële inlichtingen eenheid en van de toezichthoudende autoriteit,
waaronder:
a. de vraag of zij met een bepaalde cliënt een zakelijke relatie onderhoudt of gedurende een
periode van vijf jaar voorafgaand aan het verzoek heeft onderhouden;
b. vragen over de aard van de relatie met de bedoelde cliënt.

5. De systemen, bedoeld in het vierde lid, voorzien in beveiligde kanalen die de vertrouwelijkheid van
de in dat lid bedoelde verzoeken waarborgen.

Artikel 34 – bewaarplicht gegevens (overwogen) melding
1. Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke
transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:
a. alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
transactie te kunnen reconstrueren;
b. een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte
informatie en gegevens;
c. het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als
bedoeld in artikel 13, onderdeel c.
2. Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende
vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst
van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.

Artikel 34a - gegevensbescherming
1. Persoonsgegevens, verzameld op grond van deze wet, worden door een instelling alleen verwerkt
met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en worden niet verder
verwerkt voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die niet verenigbaar zijn met dat doel.
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2. Een instelling verstrekt, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een incidentele transactie te
verrichten, informatie aan een cliënt over de krachtens deze wet geldende verplichtingen ter zake
van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het voorkomen van witwassen en
financieren van terrorisme.
3. Een instelling vernietigt de persoonsgegevens die zij uit hoofde van deze wet heeft verkregen
onmiddellijk na het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 33, derde lid, en 34, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Artikel 34b (consultatie Wet plan van aanpak witwassen)
1. Voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het melden van ongebruikelijke transacties,
bedoeld in artikel 16, kunnen instellingen transacties delen.
2. Bij het delen van transacties zijn de instellingen bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens,
bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard,
voor zover deze onderdeel uitmaken van die transacties.
3. Bij het delen van transacties dragen instellingen zorg voor passende waarborgen dat deze
gegevens niet voor een ander doel worden gebruikt en zorgen zij dat de verwerking van de
gegevens direct wordt beëindigd indien deze niet langer noodzakelijk is.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuurd kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot:
a. de beveiliging van de gegevens, bedoeld in het tweede lid;
b. de bewaartermijnen; en
c.

de uitoefening van de rechten van betrokkenen.

Artikel 35 – opleidingsverplichting
Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor
zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en
omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en
periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en
een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.
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Bijlage I, II en III Vierde Richtlijn
Bijlage I
Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van risicovariabelen die meldingsplichtige entiteiten in overweging
nemen wanneer zij bepalen in welke mate cliëntenonderzoeksmaatregelen moeten worden toegepast
overeenkomstig artikel 13, lid 3:
i) het doel van een rekening of een relatie;
ii) de omvang van de activa die door een cliënt worden gedeponeerd of de omvang van de gesloten
transacties;
iii) de regelmaat of de duur van de zakelijke relatie.

Bijlage II
Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van factoren en soorten bewijs van potentieel lager risico als
bedoeld in artikel 16:
1. Cliëntgebonden risicofactoren:
a) beursgenoteerde vennootschappen die onderworpen zijn aan informatievereisten (op grond van
het beursreglement of krachtens wettelijke of afdwingbare middelen) welke voorschriften
omvatten om toereikende transparantie betreffende de uiteindelijk begunstigden te garanderen;
b) overheden of overheidsbedrijven;
c) cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een lager risico als vermeld in punt 3).
2. Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren:
a) levensverzekeringspolissen met een lage premie;
b) pensioenverzekeringsovereenkomsten die geen afkoopclausule bevatten en niet als
zekerheidstelling kunnen dienen;
c) een pensioenstelsel, een pensioenfonds of een soortgelijk stelsel dat pensioenen uitkeert aan
werknemers, waarbij de bijdragen worden ingehouden op het loon en de regels van het stelsel
de deelnemers niet toestaan hun rechten uit hoofde van het stelsel over te dragen;
d) financiële producten of diensten die op passende wijze bepaalde en beperkte diensten voor
bepaalde soorten cliënten omvatten, om voor financiële inclusiedoeleinden de toegang te
vergroten;
e) producten waarbij het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering wordt beheerd door
andere factoren zoals bestedingslimieten of transparantie van eigendom (bv. bepaalde soorten
elektronisch geld).
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3. Geografische risicofactoren:
a) lidstaten;
b) derde landen met doeltreffende AML/CFT-systemen ter bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering;
c) derde landen die volgens geloofwaardige bronnen een laag niveau van corruptie of andere
criminele activiteit hebben;
d) derde landen die volgens geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse beoordelingen,
gedetailleerde evaluatierapporten, of gepubliceerde follow-uprapporten, voorschriften inzake de
bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering hebben die beantwoorden aan de herziene
FATF-aanbevelingen en die voorschriften effectief ten uitvoer leggen.

Bijlage III
Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van factoren en soorten bewijs van potentieel hoger risico bedoeld
in artikel 18, lid 3:
1. Cliëntgebonden risicofactoren:
a) de zakelijke relatie vindt in ongebruikelijke omstandigheden plaats;
b) cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een hoger risico als vermeld in punt 3);
c) rechtspersonen of juridische constructies die vehikels zijn voor het aanhouden van persoonlijke
activa;
d) vennootschappen met gevolmachtigde aandeelhouders of met aandelen aan toonder;
e) bedrijven waar veel geldverkeer in contanten plaatsvindt;
f) de eigendomsstructuur van de vennootschap lijkt ongebruikelijk of buitensporig complex gezien
de aard van de vennootschapsactiviteit.
2. Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren:
a) private banking;
b) producten of transacties die anonimiteit bevorderen;
c) zakelijke relaties op afstand of transacties op afstand, zonder sommige garanties, zoals
elektronische handtekeningen;
d) betalingen die worden ontvangen van onbekende of niet-verbonden derden;
e) nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe
leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in ontwikkeling zijnde technologieën voor
zowel nieuwe als reeds bestaande producten.
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3. Geografische risicofactoren:
a) onverminderd artikel 9, landen die op basis van geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse
beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten, of gepubliceerde follow-uprapporten, worden
aangemerkt als een land zonder effectieve AML/CFT-systemen;
b) landen die volgens geloofwaardige bronnen significante niveaus van corruptie of andere
criminele activiteit hebben;
c) landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door
de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd;
d) landen die financiering of ondersteuning verschaffen voor terroristische activiteiten, of op het
grondgebied waarvan als terroristisch aangemerkte organisaties actief zijn.

Via Juridica – Databank Wwft

36

