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Inhoud webinar

ü Deel 1: Introductie & Actualiteiten

ü Deel 2: Themasessie ‘De Kunst van het Witwassen’

ü Deel 3: Vragen vanuit de deelnemers

ü Afsluiting



Over de missie van ICP…



Stelling: 
‘Zelfs de coronacrisis krijgt geen grip op 
witwaspraktijken van criminelen.’





Vraag: 
‘Even een stap terug. Wat is witwassen 
nou eigenlijk precies?’



Waarom ‘De Kunst van het Witwassen’?



Stelling: 
‘Het opsporen van criminele activiteiten zou 
geen taak van de financiële sector moeten zijn.’



Publiek-private samenwerking



Over de dynamiek van 
de witwasbestrijding… 



Vraag: 
‘Ik ben als zelfstandig adviseur 
aangesloten bij Adfiz. Is de Wwft ook 
op mij van toepassing?’



Reikwijdte Wwft

ü Beleggingsinstellingen

ü (Beheerders van) beleggingsondernemingen

ü Financiële dienstverleners die bemiddelen in 
levensverzekeringen

ü Financiële dienstverleners onder het Nationaal Regime

ü En natuurlijk: banken, advocaten, accountants, notarissen en 
ook belastingadviseurs



Vraag: 
‘Ik heb klanten die ik al meer dan 30 jaar 
adviseer, daar hoef ik toch nu geen 
onderzoek meer naar te doen?’



Wwft & Client Lifecycle
Nieuwe klant
Cliëntonderzoek (vóór het aangaan van de relatie of uitvoeren transactie)
1. Identificatie & Verificatie
2. Identificatie van de UBO en redelijke maatregelen te nemen om inzicht 
te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt.
3. Het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen.
4. Een voortdurende controle op de zakelijke relatie en verrichte 
transacties, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen. 
5. Vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt 
daartoe bevoegd is.
6. Redelijke maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten 
behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde.

Bestaande klant
Actualiseren en monitoren, zie met name punt 4 van het Cliëntonderzoek.



Stelling: 
‘Het CDD-onderzoek is een inbreuk op de privacy 
van mijn klanten. Dit zet de relatie met mijn 
klanten onnodig onder druk.’



Klantgericht of klantgezwicht?



Vraag: 
‘Als zelfstandig financieel adviseur heb ik te 
maken met allerlei verschillende producten 
en diensten. Waar moet ik op letten?’



Signalen bij levensverzekeringen
ü Onduidelijke relatie tussen de verzekeringsnemer en begunstigde.

ü Wisselingen tussen begunstigden van de verzekering.

ü Hoge (contante) inleg, waarbij de hoogte van de inleg niet in lijn is met het 
klantbeeld, of waarbij de inleg afkomstig is van een rekening van een derde.

ü Afkoop polis waarin een hoge waarde is opgebouwd in relatief korte tijd. Al dan 
niet korte tijd na overdracht van de verzekering of wijziging begunstigde.

ü Meerdere polissen door verschillende verzekeringsnemers, waarbij de begunstigde 
steeds dezelfde persoon is.

ü Betalingen van en naar buitenlanders dan wel buitenlands rekeningen.



Vraag: 
‘Waarom moet ik alert zijn op transacties 
met het buitenland?’



Loan-backconstructie



Vraag: 
‘Hoe zit dat dan met andere soort producten, 
zoals beleggingen of financieringen?’



Signalen bij beleggings- of spaarproducten

ü Inkomen is niet passend bij het klantbeeld.

ü Vermogen is niet passend bij het klantbeeld.

ü Er wordt vermogen aanhouden in het buitenland, wat ingebracht zal 
worden in een belegging- of spaarproduct in Nederland. 

ü Opvallende schenkingen of leningen van familieleden of derden.

ü Contant vermogen, wat ingebracht moet worden in een product.

ü Risico’s vanuit wealth management; zoals high net-worth-individuals,
PEP’s of complexe, internationale (fiscale) structuren.



Signalen bij hypotheken of financieringen

ü Inkomen of omzet en/of winstcijfers zijn niet passend bij het klantbeeld.

ü Vermogen (eigen inbreng) van de natuurlijk persoon of rechtspersoon is niet passend 
bij het klantbeeld. Of de eigen inbreng komt vanuit familie of derden, in geld of grond.

ü Er is sprake van een medefinancier of geldschieter, al dan niet gevestigd in het 
buitenland.

ü Bij hypotheken: afwijkende aankoopsom ten opzichte van de taxatie- of WOZ-waarde 
van het object, al dan niet in combinatie met snelle doorverkoop van het vastgoed 
tussen meerdere partijen. 

ü Bij bedrijven: intercompany-leningen vanuit het buitenland, al dan 
niet vanuit niet-transparante jurisdicties. 



Stelling: 
‘Als adviseur verzorg ik ook de administratie en 
belastingaangiftes van mijn klanten. Deze 
werkzaamheden vallen niet onder toezicht van de 
de AFM, dus daarmee ben ik niet Wwft-plichtig.’ 



Administratiekantoor
ü Volledig (of grotendeels) inzicht in de financiële handel en wandel van klanten.

ü Vallen tevens onder de reikwijdte van de Wwft, maar Bureau FT is toezichthouder.

ü Wees alert op een
sluitende administratie.

ü Bij twijfel: navraag 
doen en de verklaring
van de klant laten
onderbouwen met 
documentatie.



Vraag: 
‘Stel dat criminelen geld willen witwassen via 
mijn producten, wat kan ik doen om dit risico 
zo klein mogelijk te maken?’ 



Interne processen
Wwft: de 5 pijlers:
ü Cliëntonderzoek
ü Meldingsplicht
ü Bewaarplicht
ü Dagelijkse beleidsbepaler
ü Opleidingsverplichting

Hoe zorgt u voor een juiste invulling?

Uitvoering van de SIRA 
(Systematische Integriteitsrisico Analyse)
ü Wettelijke verplichting
ü Noodzaak om wet risicogericht toe te passen
ü Fundament voor inrichting integere bedrijfsvoering



Vraag: 
‘Dat klinkt als enorm veel werk. 
Moet ik voor iedere klant een heel 
boekwerk aanleggen, zelfs als een 
eenvoudig product wordt afgenomen?’ 



Risicogerichte benadering: indicatoren

Voorbeelden zijn:

ü Geografisch risico

ü Cliëntrisico

ü Productrisico

ü PEP-risico

ü Onacceptabele risico’s



Vraag: 
‘Dit zijn voorbeelden van indicatoren. 
Welke mag zeker niet ontbreken in mijn 
CDD-onderzoek?’ 



Sanctiewetgeving



Vraag: 
‘Hoe zorg ik ervoor, dat ikzelf en mijn 
collega’s voldoende alert zijn op 
eventuele witwaspraktijken?’ 



Wat zijn de mogelijkheden?



Vragen vanuit de deelnemers



Vraag: 
‘Waar ga ik als adviseur, aangesloten bij Adfiz, 
direct mee aan de slag na dit webinar?’ 



Afsluiting

ü SIRA uitgevoerd?

ü Interne processen op orde?

ü Verantwoordelijke aangewezen voor uitvoering beleid? 

ü Medewerkers actueel opgeleid?

ü Maar het belangrijkste van alles: Ken ik mijn klant?



Meer weten..?

Bekijk ook de 
handleiding en 
tools die Adfiz
beschikbaar heeft 
voor leden op haar 
website.

We vertellen je 
graag meer over de 
opleidingen van 
Lindenhaeghe op 
het gebied van 
CDD. Zo houd je 
medewerkers 
scherp en de 
kennis actueel.

ICP ondersteunt je 
graag in je 
dagelijkse 
verplichtingen 
vanuit de Wwft, 
door middel van 
onze innovatieve 
oplossingen en 
ervaren adviseurs.

in samenwerking met



Bedankt voor uw
interesse en
deelname aan dit
webinar!


