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Inleiding 5

Inleiding

In deze praktijkgerichte juridische nascholing komen kernpunten aan 
de orde over de uitvoering van de verplichtingen die volgen uit de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft). De cursus is een basiscursus, bedoeld voor diegenen die zich 
bezighouden met bepaalde dienstverlening die onder de Wwft valt. 
De Wwft wordt op hoofdlijnen besproken.

Deze cursus is van belang voor accountants, omdat zij kennis moeten 
hebben van de Wwft om aan hun verplichtingen op basis van de 
Wwft te voldoen bij de uitoefening van hun dienstverlening. Ondanks 
dat de wet al geruime tijd bestaat, is de wet per 25 juli 2018 aan-
gescherpt. De praktijk is dan ook gebaat bij een heldere en duidelijke 
uitleg van deze wet. 

De nascholing bestaat uit vier blokken:
Blok A Inleiding 
Blok B Cliëntenonderzoek
Blok C Meldingsplicht ongebruikelijke transacties
Blok D Toezicht

Na afloop van deze juridische nascholing:
■● bent u op de hoogte van de betekenis van de in de wet gehanteerde 

termen;
■● begrijpt u de risico’s die zich kunnen voordoen in de praktijk op 

basis van de Wwft;
■● bent u in staat om op juiste wijze cliëntenonderzoek te verrichten; 
■● bent u in staat (mogelijke) ongebruikelijke transacties te signaleren 

en te melden.

Deze nascholing is in vier gedeelten (Blok A, B, C en D) door te 
werken. U zult per twee blokken circa 1,5 uur nodig hebben. U kunt 
het beste de nascholing, omwille van het tijdsbestek, in twee 
gedeelten doorwerken. 

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen. 

Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij is partner en advocaat bij Booij Bikkers 
advocaten te Haarlem. Sinds 2000 is hij werkzaam bij de Universiteit 
Leiden en verzorgt hij ook cursussen voor verschillende organisaties. 
De docent is ook mediator (MfN en IMI), oprichter van Tribute 
(International Tax Dispute Resolution) en redacteur van het 
Tijdschrift Formeel Belastingrecht.

■n Doelstellingen

■n Opmerking

■n Criteria

■n Over de docent
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Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennisniveau is van dit onderwerp, 
kunt u vrijblijvend de pre-toets maken. De antwoorden tellen niet mee 
voor uw eindscore.

1 Met welk(e) doel(en) moeten accountants en accountantskantoren zich 
aan de regels op basis van de Wwft houden?

A Ter voorkoming van corruptie.
B Ter voorkoming van witwassen.
C Ter voorkoming van het financieren van terrorisme.
D Ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. 

2 Accountants en accountantskantoren zijn ‘poortwachter’ van het financiële 
stelsel, maar ook andere beroepsgroepen (zoals advocaten, notarissen 
en belastingadviseurs) vervullen die rol. Waarom is het belangrijk dat 
accountants er in samenwerking met andere beroepsgroepen rekenschap 
van geven dat die ook een ‘poortwachters’-functie kunnen vervullen? 

A Dit is niet belangrijk. De verplichtingen op basis van de Wwft 
voor accountants en accountantskantoren staan geheel los van de 
verplichtingen op basis van de Wwft voor andere beroepsgroepen.

B Voor de identificatie en verificatie van de cliënt. Dit hoeft dan 
niet nog een keer overgedaan te worden door accountants en 
accountantskantoren. 

C Voor het doen van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke 
transacties.

D Voor het algehele toezicht op de cliënt en mogelijke sancties die daaruit 
kunnen volgen. 

3 Uit het FATF-rapport volgt dat het inherent aan de werkzaamheden van de 
juridische dienstverlener (zoals een accountant) is dat er een aanzienlijk 
risico bestaat op betrokkenheid bij witwassen. Welke van de onderstaande 
methoden vormen volgens het FATF onder andere een risico?

A Grensoverschrijdende transacties.
B Verrichten van vastgoedtransacties en grensoverschrijdende transacties.
C Verrichten van vastgoedtransacties en het oprichten van bedrijven of 

holdingmaatschappijen.
D Geen van bovenstaande antwoorden is juist.
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4 U heeft zojuist de vertegenwoordiger van een potentiële cliënt (een 
vennootschap) gesproken over het opstellen van de jaarstukken over het 
jaar 2018. U bent bezig met het cliëntenonderzoek en informeert bij de 
vertegenwoordiger wie de uiteindelijk belanghebbende van de vennoot-
schap is. U krijgt een naam, maar heeft dit op basis van de stukken niet 
kunnen verifiëren. Daarnaast zijn er stukken in het dossier die indicaties 
geven dat mogelijk sprake is van betrokkenheid bij witwassen. Als u 
hier vragen over stelt aan de cliënt dan krijgt u hier een uitleg over die 
betrouwbaar lijkt te zijn. U weet dit echter niet zeker. Wat moet u doen?

A U beëindigt de cliëntenrelatie en u doet een melding ongebruikelijke 
transactie. 

B U beëindigt de cliëntenrelatie.
C U wijst zelf een persoon aan van het leidinggevend personeel van de 

vennootschap en vervolgt uw dienstverlening.
D U doet verder niets, want u heeft de uiteindelijk belanghebbende al 

geïdentificeerd. Verificatie van de uiteindelijk belanghebbende is niet 
meer nodig. U heeft namelijk alle redelijke maatregelen genomen die 
van u verlangd kunnen worden.

5 Het accountantskantoor heeft een melding ongebruikelijke transactie 
gedaan. De behandelend accountant stelt de cliënt hiervan op de hoogte. 
Dit is:

A Toegestaan op basis van de Wwft. Dit is vertrouwelijke informatie tussen 
de accountant en diens cliënt.

B Toegestaan. Het tipping-off verbod geldt enkel indien de melding 
aanleiding heeft gegeven tot een onderzoek naar strafbare feiten. 

C Niet toegestaan. Er geldt namelijk een tipping-off verbod om de cliënt 
op de hoogte te stellen van een gedane melding. 

D Geen van bovenstaande antwoorden is van toepassing. 

6 Een accountantskantoor is druk bezig met de voorbereidingen van de 
jaarrekening van een cliënt. De controlerende accountant stuit op een 
transactie waarbij geld afkomstig uit het buitenland via Nederland wordt 
overgeboekt naar Hongarije. In de stukken is geen verklaring voor deze 
overboeking te vinden. Door navraag te doen bij de cliënt ontvangt de 
accountant uiteindelijk een verklaring per e-mail. De accountant twijfelt 
aan de verklaring, maar ziet uiteindelijk geen groot risico en besluit niet te 
melden. Wat dient de accountant te doen in het kader van dossiervorming?

A De accountant is verplicht om de beweegreden(en) in een twijfelgeval 
vast te leggen op grond van de Wwft. 

B De accountant is verplicht om de beweegreden(en) in een twijfelgeval 
vast te leggen op grond van eigen beroeps- en gedragsregels.

C De accountant is verplicht om de beweegreden(en) in een twijfelgeval 
vast te leggen op grond van de Wwft en eigen beroeps- en gedragsregels.

D De accountant is niet verplicht om bij een twijfelgeval de beweeg-
reden(en) vast te leggen op grond van enige regelgeving. Dit zorgt 
namelijk voor onnodige administratieve lasten voor de accountant.



9Pre-toets

7 Een accountant is werkzaam bij een groot aannemingsbedrijf. Eén van de 
taken van de accountant is het afleggen van financiële verantwoording over 
de maandcijfers aan de directie. Stel, dat de accountant bij het opstellen 
van de maandelijkse rapportage per toeval stuit op een betaling zonder dat 
hier een factuur tegenover staat en hier geen aannemelijke verklaring voor 
is. Welke actie moet de accountant dan ondernemen?

A De accountant is verplicht om deze ongebruikelijke transactie onverwijld 
te melden aan de FIU. 

B De accountant overlegt met de directie of er wel of niet gemeld 
moet worden, omdat niet duidelijk is of de transactie mogelijkerwijs 
ongebruikelijk is aan de kant van de afnemer of aan de kant van het 
aannemingsbedrijf waar de accountant werkzaam is. 

C De werkzaamheden die de accountant verricht bij het aannemingsbedrijf 
vallen niet onder de Wwft.

D Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 

8 Een accountant heeft een bespreking gehad met een eigenaar van een 
autoschadebedrijf over het indienen van de aangifte over het jaar 2018. 
De accountant constateert tijdens het verkennend gesprek bij inzage in de 
administratie dat de boekhouding niet helemaal op orde lijkt te zijn. Bij 
een snelle scan van het kasboek valt op dat er dagelijks grote bedragen in 
contant geld door klanten aan het autoschadebedrijf worden betaald. Nadat 
de cliënt is aangenomen wordt door de accountant een cliëntenonderzoek 
uitgevoerd. Welk cliëntenonderzoek moet de accountant logischerwijs in dit 
specifieke geval doen?

A De accountant moet een regulier cliëntenonderzoek uitvoeren en 
gedurende de cliëntenrelatie de cliënt en transacties monitoren op 
eventuele risico’s. 

B De accountant moet een regulier cliëntenonderzoek uitvoeren. Als na de 
aangifte blijkt dat er vragen worden gesteld door de Belastingdienst kan 
de accountant altijd nog een verscherpt onderzoek uitvoeren. 

C De accountant moet een vereenvoudigd cliëntenonderzoek uitvoeren. 
Het is gebruikelijk dat bij autoschadebedrijven met contant geld wordt 
betaald en daardoor kan het voorkomen dat de boekhouding niet 
helemaal sluitend is. 

D De accountant moet een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren. 
Een autoschadebedrijf is een onderneming waarvan in de praktijk is 
gebleken dat deze mogelijk als dekmantel voor criminele activiteiten kan 
fungeren. 
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9 Een internationaal accountantskantoor houdt zich bezig met werkzaam-
heden voor diverse cliënten in verschillende landen die actief zijn in 
de vastgoedsector. Bij welk land met een hoger witwasrisico dient het 
accountantskantoor een verscherpt cliëntenonderzoek te doen?

A Bij Luxemburg, dit is een land met een hoger witwasrisico.
B Bij Italië, dit is een land met een hoger witwasrisico.
C Bij Polen, dit is een land met een hoger witwasrisico.
D Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 

10 Een accountantskantoor heeft in het verleden de aangifte over het jaar 2016 
ingediend voor een eenmanszaak die een Chinees restaurant exploiteerde. 
De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek ingesteld en daaruit is naar 
voren gekomen dat er totaal een bedrag van € 80.000 aan contanten in 
dat jaar is gestort op de zakelijke bankrekening van het restaurant, terwijl 
niet duidelijk is wat de herkomst is van deze gelden. Had de accountant 
destijds een melding ongebruikelijke transactie(s) moeten doen?

A Ja, de accountant had een melding moeten doen, omdat niet duidelijk is 
wat de herkomst is van de gelden. 

B Nee, er was geen aanleiding voor de accountant om direct een melding 
te doen. De accountant had eerst nader onderzoek moeten verrichten 
naar de boekhouding van de cliënt en pas ten tijde van het bekend 
worden met de uitkomsten van de controle van de Belastingdienst een 
melding moeten doen.

C Nee, dit is niet verplicht. Het is aan de accountant om zelf beoordelen 
of er gemeld moet worden op basis van een lijst met risicofactoren die 
zijn opgenomen in de Vierde anti-witwasrichtlijn. 

D Nee, de accountant had geen melding hoeven doen. Het is inherent aan 
de exploitatie van een restaurant dat er met contant geld wordt betaald 
en bovendien is de herkomst van de gelden niet relevant voor het 
indienen van een aangifte. 
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Blok A Inleiding 

A1 Ontstaan en wijzigingen Wwft

Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen is vanaf 2008 
de Wwft van kracht in Nederland. Deze wet is een samenvoeging van 
de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebrui-
kelijke transacties. Achtergrond voor de invoering van de Wwft is het 
op Europees niveau bestrijden van witwassen en de financiering van 
terrorisme op basis van de Europese anti-witwasrichtlijnen. In 2018 is 
de Wwft aangepast en zijn de regels aangescherpt.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste onderdelen 
waarop de Wwft sinds 2018 voor de accountancypraktijk is gewijzigd:
■● Kantoren zijn verplicht een risicobeoordeling op witwassen en 

financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel 
te houden (art. 2b Wwft) (zie D1). 

■● Een dagelijkse beleidsbepaler moet worden aangewezen, die wordt 
belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de regel-
geving met betrekking tot de Wwft (art. 2d lid 1 Wwft) (zie D1). 

■● Als dit passend is bij de aard en omvang van de onderneming moet 
een onafhankelijke en effectieve compliance- en auditfunctie 
worden ingesteld (art. 2d lid 2 en lid 4 Wwft) (zie D1). 

■● Bij een laag risico kan het cliëntenonderzoek in beginsel niet meer 
achterwege worden gelaten (art. 3 Wwft) (zie B2). 

■● Er is geen onderscheid meer tussen binnenlandse en buitenlandse 
politiek prominente personen (PEP). Tevens is de definitie van een 
PEP uitgebreid (art. 2 Uitv.besl. Wwft 2018) (zie B1). 

■● Het begrip uiteindelijk belanghebbende (UBO) is uitgebreid (art. 3 
Uitv.besl. Wwft 2018) (zie B1).

■● Er geldt geen vrijstelling meer voor het doen van eenvoudige 
belastingaangifte en de aangifte erfbelasting.

Daarnaast moet op 10 januari 2020 de Vijfde anti-witwasrichtlijn 
geïmplementeerd zijn in de Nederlandse regelgeving.1 De belangrijk-
ste wijzigingen die uit deze richtlijn voortvloeien zijn dat aanbieders 
van diensten voor het wisselen van virtuele valuta’s en aanbieders 
van bewaarportemonnees onder de richtlijn gaan vallen en dus als 
instelling ook aan de verplichtingen uit de Wwft moeten voldoen. 
Daarnaast moet een UBO (Uiteindelijk belanghebbende)-register 
worden ingevoerd. Aanvankelijk moest het UBO-register al op 26 juni 
2017 geïmplementeerd zijn (Vierde anti-witwasrichtlijn). Uiteindelijk 
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is de instelling van het UBO-register op Europees niveau uitgesteld en 
vermeld in de Vijfde anti-witwasrichtlijn. Nederland heeft op 3 april 
2019 het wetsvoorstel ingediend ter implementatie van deze ver-
plichting uit de richtlijn. Op de wijzigingen uit de Vijfde anti-witwas-
richtlijn zal in deze cursus verder niet worden ingegaan, omdat de 
regelgeving nog niet in de Nederlandse wet is geïmplementeerd.

A2 Instellingen

casus 1 Samenwerking tussen poortwachters
Een advocatenkantoor heeft voornamelijk cliënten die veelal gevestigd 
zijn in het binnen- en buitenland. Aan één van deze cliënten geeft het 
advocatenkantoor advies over diverse fiscale en juridische aspecten in de 
vennootschapsstructuur van de cliënt. Het accountantskantoor Doeza 
wordt voor dergelijke adviezen ingeschakeld als deskundige om bereke-
ningen te maken ten aanzien van de te betalen belasting in de structuur. 
Uiteindelijk worden er diverse procedures gevoerd door het advocaten-
kantoor, namens de cliënt, met de Belastingdienst over de te betalen 
belastingaanslagen. Ten aanzien van deze procedures wordt door het 
advocatenkantoor het accountantskantoor Doeza als deskundige inge-
schakeld ten behoeve van de verdediging in de procedures om de daad-
werkelijk verschuldigde belasting te berekenen over diverse belastingjaren. 

a Is de Wwft van toepassing ten aanzien van de werkzaamheden die de 
accountant als deskundige uitvoert?

b  Stel, dat de Wwft van toepassing is op alle werkzaamheden van de 
accountant, waar moet de accountant dan rekening mee houden?

Om uitvoering aan de Wwft te geven zijn verplichtingen opgelegd 
aan een aantal instellingen, ook wel de ‘poortwachters’ van het 
financiële stelsel genoemd. Accountants en accountantskantoren 
vallen ook onder één van de categorieën instellingen die deze 
poort wachtersfunctie in de praktijk vervullen (art. 1a lid 4 sub b 
Wwft). Onder de definitie van een account in de zin van de Wwft 
wordt verstaan:
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‘de natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die als externe 
registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent 
zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefent, waaronder mede 
begrepen forensische werkzaamheden, dan wel een natuurlijk persoon, 
rechtspersoon of vennootschap, voor zover die anderszins zelfstandig 
onafhankelijk daarmee vergelijkbare activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig 
verricht.’

De Wwft geldt dus niet voor interne accountants, overheids-
accountants of accountants in business, voor zover zij in een 
dienstbetrekking (niet onafhankelijk) werkzaam zijn.

Andere instellingen die ook onder de Wwft vallen, maar die niet 
worden behandeld in deze cursus zijn bijvoorbeeld advocaten, 
notarissen, belastingadviseurs en trustkantoren (art. 1a Wwft). Als 
in de praktijk samen wordt gewerkt met deze instellingen, dan is het 
goed om in het oog te houden dat zij ook verplicht zijn om te voldoen 
aan de regels uit de Wwft. Er dient dus absoluut niet lichtvaardig te 
worden omgegaan met de verplichtingen uit de Wwft als deze van 
toepassing zijn. Er bestaat namelijk een grote kans dat andere 
in stellingen wel het cliëntenonderzoek juist afronden en meldingen 
doen van ongebruikelijke transacties. In dat geval moet het accoun-
tants kantoor niet achterblijven, omdat dan het risico op sancties op 
basis van de Wwft toeneemt.

De Wwft is van toepassing op alle werkzaamheden die de accountant 
verricht. Werkzaamheden van accountants bestaan bijvoorbeeld uit 
het controleren, beoordelen of samenstellen van een jaarrekening, het 
voeren van administraties en het invullen van aangiftes.

De vrijstelling voor de Wwft-verplichtingen ten aanzien van bepaalde 
werkzaamheden (art. 1a lid 5 Wwft) die geldt voor advocaten, nota-
rissen, belastingadviseurs en andere juridische beroeps beoefenaars 
geldt niet voor accountants. Die vrijstelling houdt in dat de Wwft niet 
van toepassing is als voor een cliënt de volgende werkzaamheden 
worden verricht:
■● de bepaling van de rechtspositie (‘intakegesprek’);
■● de vertegenwoordiging en verdediging in rechte;
■● het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding;
■● het geven van advies over het instellen of vermijden van een 

rechtsgeding. 

Accountants dienen dus in beginsel in het kader van hun dienst-
verlening altijd te voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft. Een 
uitzondering is mogelijk als de accountant bijvoorbeeld in de 
hoedanigheid van belastingadviseur optreedt in een gerechtelijke 
procedure of als sprake is van een afgeleid verschoningsrecht voor 
een accountant die als deskundige optreedt.2 De accountant als 



14 1 | De Wwft voor accountants

deskundige moet dan zijn ingeschakeld door een advocaat ten 
behoeve van werkzaamheden van de advocaat waarvoor de ver-
plichtingen op basis van de Wwft niet van toepassing zijn. Dit 
kunnen werkzaamheden van advocaten zijn die überhaupt niet onder 
de Wwft vallen of werkzaamheden die wel onder de Wwft vallen 
maar waarop de vrijstelling van toepassing is. 

Accountants en accountantskantoren hebben naast de verplichtingen 
uit de Wwft te maken met diverse andere verplichtingen waar zij zich 
aan moeten houden. Zo geldt de door de Nederlandse Beroeps-
organisatie van Accountants (NBA) opgestelde Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountantsorganisaties (VGBA). Daarin zijn onder 
andere enkele fundamentele beginselen opgenomen waaraan de 
accountant zich moet houden: vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, 
professionaliteit, vertrouwelijkheid en integriteit. Ook zijn accoun-
tants onderworpen aan de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(WTA) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (BTA). 

Accountantsorganisaties moeten een beleid hebben dat betrokkenheid 
dient te voorkomen van de organisatie en de daarbij werkzame 
personen bij strafbare feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen 
in de accountantsorganisatie of in de financiële markten kunnen 
schaden. Ook geldt een meldplicht voor de accountant als er een 
redelijk vermoeden van fraude van materieel belang ten aanzien van 
de financiële verantwoording van de controlecliënt is. Dit vermoeden, 
dat wordt geconstateerd bij de wettelijke controle bij een organisatie, 
moet worden gemeld aan een opsporingsambtenaar (art. 26 lid 2 
WTA). Verder zijn er specifieke eisen voor wettelijke controles van de 
jaarrekening van organisaties van openbaar belang (OOB). Onder 
deze regelgeving bestaat ook een meldplicht voor onregelmatigheden, 
waaronder fraudegevallen. 

Tot slot moeten accountants voldoen aan de Nadere Voorschriften 
NOCLAR (Non Compliance with Laws And Regulations). Daarin is 
bepaald dat accountants moeten ingrijpen wanneer wet- en regel-
geving niet wordt nageleefd door de cliënt of de organisatie waar de 
accountant werkzaam is. 

Naast deze verplichtingen heeft de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) in 2017 in een brief aan accountantsorganisaties aange-
geven voorstander te zijn van de invoering van een Systematische 
Integriteitsrisico Analyse (SIRA) voor accountants om integriteits-
risico’s aan te pakken.3 De AFM, de NBA en de SRA (Samenwerkende 
Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten) 
vinden het belangrijk dat alle accountantsorganisaties, waaronder 
niet-OOB accountantsorganisaties, uiterlijk eind 2020 aantoonbaar 
integriteitsrisico’s inzichtelijk maken, beheersen en monitoren.4

■n Wet- en regelgeving 
voor de accountant


