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De (wel heel) praktische Wwft-gids 
voor advocaten, belastingadviseurs 
en notarissen
Bereid u optimaal voor op de toezichthouder

DE HOOFDLIJNEN
DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN DIE IN DEZE GIDS AAN DE ORDE KOMEN

w	DE UITVOERING VAN DE WWFT BRENGT VEEL EN ARBEIDSINTENSIEF WERK MET ZICH MEE 
 VOOR ADVOCATEN, BELASTINGADVISEURS EN NOTARISSEN.

w	WANNEER DE WWFT-ADMINISTRATIE NIET OP ORDE IS, KAN DIT LEIDEN TOT FORSE BOETES 
 VAN DE TOEZICHTHOUDERS.

w	OBJECTIVEREN VAN DE ONBOARDING PROCEDURE MAAKT HET GESPREK MET UW KLANT 
 EEN STUK COMFORTABELER.

w	AUTOMATISERING IS DE OPLOSSING VOOR EEN GROOT DEEL VAN DE WWFT-UITDAGINGEN 
 WAAR ADVOCATEN, BELASTINGADVISEURS EN NOTARISSEN VOOR STAAN.
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Met de invoering van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) heeft u 

er een flinke klus bij gekregen. Dit betekent voor veel 

juridische beroepsbeoefenaren en hun medewerkers 

een berg extra compliance- en administratief werk.

Hierin wilt u niet verzanden want u wilt:

 1 zoveel mogelijk tijd besteden aan het belang van

  uw cliënt;

 2 de administratie op orde hebben voor controles

  van de toezichthouder - zonder strubbelingen.

In deze gids vindt u praktische handvatten voor 

deze kwesties

De extra diepgaande kennismaking met uw cliënt 

over de herkomst van vermogen, kan soms wat 

ongemakkelijk aanvoelen. Toch hoeft het intensieve 

onboarding-proces de relatie niet te verstoren. Nu 

Waar schuurt de uitvoering van de 
Wwft bij advocaten, notarissen en 
belastingadviseurs?

bent u zelf sowieso de expert in het opbouwen van 

een relatie met uw cliënt, maar in deze gids laten 

we ook manieren zien om het onboarding proces zo 

aangenaam mogelijk te laten verlopen door dit (nog 

verder) te objectiveren.

De andere, tevens cruciale kant van dit verhaal 

is natuurlijk de controle van de toezichthouder. 

Oftewel, kunt u te allen tijde een administratie 

opleveren waarin overzichtelijk staat welke 

procedure u gevolgd heeft en wat uw overwegingen 

waren ten aanzien van uw cliëntacceptatie? 

De vraag die in deze gids centraal staat is dan ook

 Hoe kunt u als kantoor aan de Wwft
 voldoen? (en dan ook nog op een
 manier dat uw klantrelatie niet wordt
 verstoord of zelfs verbeterd)

1
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Vanaf het eerste contact wordt u als juridische 

beroepsbeoefenaar geacht uw cliënt te identificeren 

en ook eventuele ongebruikelijke transacties te 

melden volgens de Wwft.  Bij deze zogenaamde 

onboarding van uw cliënt bent u volgens de Wwft 

verplicht om deze zaken1 uit te voeren en een basis 

te leggen voor de gevraagde monitoring:

Aandachtspunt: De risico’s van een gebrekkige 

onboarding

• De unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA), 

gemachtigd door de dekens, heeft in 2018 binnen

de advocatuur in totaal 2.169 onderzoeken verricht.  

Hierbij ging het in 19 gevallen om inhoudelijke 

Wwft-onderzoeken na een verkregen signaal. Het 

aantal meldingen van ongebruikelijke transacties 

door advocaten is in 2018 verdubbeld ten opzichte 

van het jaar daarvoor.

• Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft 

in 2018 bij het notariaat 95 onderzoeken 

uitgevoerd, waarbij nagenoeg elk onderzoek 

heeft geleid tot 1 of meer bevindingen. Naar 

aanleiding van deze onderzoeken zijn 150 extra 

ongebruikelijke transacties gemeld bij de Financial 

Welkom aan boord: zo ziet een 
vlekkeloos onboarding-proces eruit

Intelligence Unit (FIU). Ook zijn er in totaal 224 

handhavingsmaatregelen opgelegd door het BFT. 

Ergo, het wordt steeds uitdagender om nieuwe 

cliënten op een prettige manier aan boord te halen, 

te houden én daarbij te voldoen aan de wettelijke 

eisen. Het is zaak om te voorkomen dat u verzandt 

in een eindeloos administratief 

proces, dat ten koste kan gaan 

van de tijd en aandacht voor 

uw cliënt.

Aandachtspunt: Mensenwerk, 

of automatiseren?

In de praktijk betekent de 

Wwft vooral veel uitzoek- 

en administratief werk. 

Hiervoor moet de juridische 

beroepsbeoefenaar de benodigde 

uren - dus kosten- aan besteden. 

Investeren in een geautomatiseerde oplossing kan 

op termijn naast een hoop tijd, dus ook geld schelen. 

Neem bij de keuze voor het al dan niet 

automatiseren van de Wwft-procedure de 

volgende zaken in overweging:

• Medewerkers zijn niet altijd op de hoogte van de

laatste stand van zaken omtrent de Wwft, software 

is dat wel.

• Een geautomatiseerde oplossing checkt op

  compleetheid van de aangeleverde informatie.

• Bij dit soort ‘afvink klussen’ is de mens per definitie

  minder accuraat (dus meer foutgevoelig) dan software.

• Gegevens worden op één centrale plek, veilig

 opgeslagen. Dit voorkomt onnodig zoekwerk en het  

 mixen van cliëntinformatie en Wwft-informatie.  

 Deze informatie dient immers gescheiden te zijn.

2

Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt
• Indien van toepassing, identificatie en verificatie van de 

 uiteindelijk belanghebbende

•  In kaart brengen van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur 

 van de cliënt

•  Vastlegging van risicobeleid, en risicoprofielen

•  Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en 

 inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties

• (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het  

 risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar 

 de bron van het vermogen.

1 Wet- en regelgeving, Wwft, Bureau Financieel Toezicht

https://www.bureauft.nl/wwft/
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Los van het feit dat de uitvoering van de Wwft tijds- en arbeidsintensief is, kan deze in de 

uitvoering ook voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. 

Wat is nu de ‘ultieme werkwijze’?

Eén van de autoriteiten op het gebied van de Wwft is natuurlijk mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers. Zij 

stelde het ‘Werkboek Wwft’ samen, dat door de auteurs van deze gids warm wordt aanbevolen. 

In het Werkboek Wwft vindt u ook een uitgebreid overzicht van alle stappen die u als advocaat, 

belastingadviseur of notaris moet ondernemen in het kader van de Wwft.

De ultieme Wwft-checklist: welke zaken 
mag u absoluut niet vergeten

3

Het Wwft-tienstappenplan van Snijder-Kuipers, dat zij samen met 
Kolkman en Tilleman ontwierp, is verkort als volgt: 
STAP 1  Stel vast of werkzaamheden WWFT-plichtig zijn (artt. 1 en 1a WWFT).

STAP 2  Identificeer de cliënt (artt. 3 en 8 WWFT).

STAP 3 Verifieer de identiteit van de cliënt (artt. 3 en 8 WWFT).

STAP 4  Stel de (pseudo-) UBO vast (artt. 3 en 8 WWFT).

STAP 5  Stel vast of de cliënt een UBO of een PEP is (artt. 8 WWFT).

STAP 6  Maak risicobeleid.

STAP 7  Monitor en doe onderzoek naar de herkomst van gelden (art. 3 WWFT).

STAP 8  Introductie van de cliënt (artt. 5 en 10 WWFT).

STAP 9  Is sprake van een ongebruikelijke transactie (artt. 15 en 16 WWFT)?

STAP 10  De ongebruikelijke transactie en alle relevante gegevens worden onverwijld 

   gemeld bij Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

2 Bron: WWFT-PROOF IN TIEN STAPPEN, Advocatenblad 7 maart 2018

https://www.advocatenblad.nl/2018/03/07/wwft-proof-tien-stappen/
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“Vergeet de centrale inrichting niet”

Advocaten Suzanne Hendrickx (Advius compliance) 

en Bas Martens (Delissen Martens en Advius 

compliance) adviseren advocatenkantoren en 

andere professionals over de praktische inrichting 

van hun organisatie op het gebied van de Wwft. Zij 

verzorgen het risicomanagement, de protocollen, de 

werkwijzen, de trainingen en audits.

 

Zij adviseren om de intakeprocedure in Wwft-zaken 

en bij voorkeur zelfs in alle zaken centraal in te 

richten bij een aangewezen en gespecialiseerde 

persoon of afdeling. De verplichtingen op grond 

van de Wwft kunnen het beste bij een dedicated 

person worden ondergebracht, aangezien de 

materie behoorlijk ingewikkeld en weerbarstig is 

en regelmatig wijzigt. Ook de monitoring van de 

zakelijke relatie en de geleverde dienst moet er niet 

even ‘bij gedaan’ worden door de professional of de 

ondersteuner. 

 

Wanneer (een deel van) die taken met betrekking 

tot onder andere het cliëntenonderzoek centraal 

en onder leiding van een compliance officer wordt 

uitgevoerd en waar mogelijk gedigitaliseerd, dan 

kan worden gewaarborgd dat het door de kantoren 

gevoerde Wwft-beleid op consistente wijze wordt 

nageleefd. Zo kan de AML-CDD functie op een 

efficiënte manier worden ingericht zonder veel 

extra kosten.

 

“Zorg voor een goed systeem en gebruik uw 

gezond verstand”

Jurjan Geertsma is advocaat bij JahaeRaymakers 

en is gespecialiseerd in tucht- en sanctierecht en 

de reputatievraagstukken die hiermee verband 

houden. Daarnaast geeft hij veel trainingen over 

deze onderwerpen. Vanuit deze verschillende 

invalshoeken is hij actief bezig met de ontwikkelingen 

omtrent de Wwft.

Volgens Geertsma is het besef over de nut en 

noodzaak van de Wwft zeker ingedaald bij notariaat 

en advocatuur. “Dit is natuurlijk simpelweg wetgeving 

waar je inmiddels in de praktijk niet omheen kan. 

Hoewel advocaten, belastingadviseurs en notarissen 

vanuit hun positie en taak ook kritisch op de 

toepassing en ontwikkeling mogen en moeten blijven, 

zeker als het gaat om de rechtspositie van de cliënt.” 

Wwft en vooral de daarmee gepaard gaande 

integriteit staan hoog op de agenda van de 

Nederlandse staat, toezichthouders en natuurlijk ook 

de Nederlandse Orde van Advocaten. “Het bewustzijn 

neemt overal toe,” stelt Geertsma. “Hoewel er wel 

behoefte is aan nadere duiding.  De Wwft is in de 

praktijk zeker niet altijd eenvoudig al is het maar 

vanwege de open (risicogebaseerde) normen.  

Echter, met gezond verstand, blijvende aandacht en 

de ondersteuning van goede systemen, kunnen we 

vanuit onze positie in de praktijk met de Wwft uit de 

voeten - op een efficiënt kritische manier.”
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Best/worst case scenarios4

CASUS 1 Onderzoeksplicht gaat verder dan 

betrouwbare partners die ook gebonden zijn aan 

witwasregelgeving3

Nagaan wie uw klant is, betekent niet alleen de check

uitvoeren, maar ook duidelijk bewijs dat u dit heeft gedaan. 

De notaris in deze casus kwam het verzuim van de 

onderzoeksplicht duur te staan. Hij mag 10.000 euro 

boete betalen aan Bureau Financieel Toezicht (BFT).  

Via een Duitse belastingadviseur krijgt de notaris 

in kwestie een verzoek voor de oprichting van vier 

bv’s. Het gaat hier om autobedrijven van vier Griekse 

Duitsers, waarvan drie met dezelfde achternaam. De 

notaris neemt de opdracht 

aan, maar uit niets blijkt dat 

hij contact heeft (gehad) met 

de oprichters. 

De notaris ontkent echter 

dat hij hier verzuimd heeft. 

Volgens hem heeft hij zeker 

wel onderzoek gedaan, maar 

vond hij tegelijkertijd ook 

geen aanleiding voor een diepgravend onderzoek, 

laat staan voor een weigering van de dienstverlening.  

De notaris kent de Duitse belastingadviseur immers, 

en die is net als de Nederlandse notaris gebonden 

aan richtlijnen die witwassen moeten voorkomen.

De kamer vindt echter alsnog dat de notaris 

onzorgvuldig is geweest, deze is immers een 

verlengstuk van de cliënt. 

CASUS 2 Integriteit is een belangrijke, zo niet 

de belangrijkste, kernwaarde van de advocatuur4

Uw cliënt te bijstaan, juist of ook in tijden van nood, is 

de kern van uw zaak. Echter, daarbij mag nooit uit het 

oog worden verloren dat dit op een integere wijze 

gebeurt. De regels van de Wwft geven daarin een 

duidelijke richtlijn.

In deze zaak, waarbij een advocaat een cliënt bijstaat 

in een faillissement, wordt het niet naleven van 

de Wwft meegewogen bij het al dan niet integer 

handelen van de advocaat. Onder andere het niet 

melden van twee ongebruikelijke transacties in de 

zin van de Wwft worden de 

advocaat aangerekend.

Vervolgens wordt de 

advocaat aangesproken op 

deze zaak door de deken. Zijn 

verklaringen zijn tegenstrijdig 

en dat wordt gezien als het 

niet juist informeren van de 

deken. Volgens de rechter is 

hiermee vooral de integriteit van de advocaat in het 

geding gekomen. Dit is juist een belangrijke, zoniet 

de belangrijkste, kernwaarde van de advocatuur. Het 

mag worden verwacht van een advocaat dat hij, of zij 

er alles aan doet om enige twijfel hierover dan ook 

direct weg te nemen.

Oftewel, dat de werkwijze en handelswijze (ook 

omtrent de Wwft) hierop worden afgestemd.

In de praktijk blijkt hoe het niet (volledig) uitvoeren van de Wwft kan leiden tot 

berispingen en niet onaanzienlijke boetes. 

NOTARIS IS VERLENGSTUK VAN CLIENT

BOETE WEGENS OVERTREDING 
CLIENTENONDERZOEK DOOR NIET 
IDENTIFICEREN UBO

BOETE WEGENS OVERTREDING 3 WWFT  
(CLIENTONDERZOEK) EN 16 WWFT

 3  Notaris is verlengstuk van cliënt: berisping en 10.000 euro boete, 
 Advocatie.nl 20 november 2019

 4  ECLI:NL:TADRSGR:2019:243 Raad van Discipline ‘s-Gravenhage 19-388/DH/MN/D

https://www.advocatie.nl/tuchtrecht/notaris-is-verlengstuk-van-client-berisping-en-10-000-euro-boete/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:2995
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:2995
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:2995
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=Wwft+&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&so=Relevance&ps[]=ps1
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=Wwft+&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&so=Relevance&ps[]=ps1
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U wil uw relatie met de klant wel zo comfortabel 

mogelijk houden. Dat is niet altijd even eenvoudig 

door de aard van de Wwft regels. Enerzijds bouwt u 

een vertrouwensband op met uw cliënt, anderzijds is 

deze ook het object van uw eigen onderzoek. Volgens 

een aantal juristen is deze ‘decentralisatie van het 

toezicht’ 5 iets waar we voor moeten waken. Het kan 

niet zo zijn dat uitvoerders tegelijkertijd te veel taken 

overnemen van de toezichthouder, bijvoorbeeld 

door hun eigen cliënten onder de loep te leggen. Dit 

lijkt soms haaks te staan op de vertrouwensband die 

in uw vak zo onontbeerlijk is.

De oplossing: objectiveer

In de praktijk is het evenwel zo dat u toch uw cliënt 

een aantal vragen zal moeten voorleggen - en 

als u daar reden toe ziet verder onderzoek moet 

plegen. Om het voor uw klant en uzelf niet al te 

ongemakkelijk te maken, is het van belang dat u dit 

zoveel mogelijk objectiveert. Hiermee voorkomt u dat 

de cliënt het aanleveren van de benodigde informatie 

meer persoonlijk opvat dan nodig is. De checks zijn 

immers slechts een onderdeel van de procedure.

Potentiële klant, of onderzoeksobject?

Objectiveren kan door de Wwft-punten voor te 

leggen als een standaard checklist. Dat kan op 

papier. Maar ook volledig geautomatiseerd, waardoor 

het voor u beiden nog sneller en objectiever 

verloopt. Het aanleveren van de verplichte Wwft-

informatie door uw cliënt wordt op die manier bijna 

een soort invuloefening.

De kers op de taart: een nog warmere band

Aan de andere kant van deze medaille kunt u met 

dit intensieve onboarding proces natuurlijk ook laten 

zien hoe gedegen u uw vak uitvoert. Iets dat instant 

vertrouwen uitstraalt. Daarbij is de (al dan niet 

geautomatiseerde) objectieve checklist direct een 

handige manier om uw klant goed te leren kennen. 

Als u dit efficiënt laat verlopen is ook dit direct 

weer een moment waar u uw cliënt een prettige 

dienstverlening levert.  

5

5 Vertrouwen financieel adviseur in het geding, Kop-Munt.nl, 2 januari 2019

https://www.kop-munt.nl/kop/archief/kan-de-klant-u-nog-wel-vertrouwen-door-strengere-regelgeving/
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De volledig geautomatiseerde oplossing 
voor een audit trail die altijd op orde is

6

Bent u tot de conclusie gekomen dat automatisering van de Wwft-werkzaamheden ook 

opportuun is voor uw praktijk? Dan kunt u de oplossing van Regulatory Lab overwegen. 

 PDF KYC formulier via e-mail PDF KYC formulier via e-mail
en dossier notities tav specifiek 
dossier/transactie

KYC + audit trail
automatisering

Fout gevoelig Fout gevoelig Correct en consistent

Lange doorlooptijd Lange doorlooptijd Zeer korte doorlooptijd

Handmatige verwerking Handmatige verwerking Automatische verwerking

Onoverzichtelijk Onoverzichtelijk Overzichtelijk

Onvolledige wwft administratie Volledige wwft administratie Volledige wwft administratie

Onveilig manier van gegevens 
uitwisseling

Onveilig manier van gegevens 
uitwisseling

Veilig manier van gegevens 
uitwisseling

KYC administratie plicht voldaan KYC administratie plicht voldaan KYC administratie plicht voldaan

Klantvriendelijke manier Klantvriendelijke manier Klantvriendelijke manier 

Korte uitleg weinig dossiers:
Bij weinig dossiers (max 5 per 
maand) zijn de risico’s beperkt 
omdat de beheersbaarheid goed te 
overzien is.

Korte uitleg weinig dossiers:
Bij weinig dossiers (max 5 per 
maand) zijn de risico’s beperkt 
omdat de beheersbaarheid goed te 
overzien is.

Korte uitleg weinig dossiers: 
leent zich goed voor automatisering

Korte uitleg veel dossiers: 
Bij veel dossiers (vanaf 5 per maand) 
zijn de risico’s groot omdat de 
beheersbaarheid niet te overzien is.

Korte uitleg veel dossiers: 
Bij veel dossiers (vanaf 5 per maand) 
zijn de risico’s groot omdat de be-
heersbaarheid niet te overzien is.

Korte uitleg veel dossiers: 
leent zich goed voor automatisering

ONTVANG DIRECT EEN DEMO EN ZIE HOE DEZE OPLOSSING 
UW DAGELIJKSE GANG VAN WWFT-ZAKEN EEN STUK 

EENVOUDIGER KAN MAKEN.

DIRECT AAN DE SLAG MET REGULATORY LAB

https://regulatorylab.com/contact


Bij elke stap betrokken

De software maakt het onboarden van nieuwe 

cliënten tot de perfecte manier om een goede eerste 

indruk te maken, zonder gedoe voor zowel kantoor 

als cliënt. Een goede begeleiding vooraf, is hierbij een 

must; hier maakt Regulatory Lab het echte verschil. 

Middels demo’s, workshops, op maat gemaakt advies 

en training worden de afdelingen getraind zodat de 

beste resultaten kunnen worden bereikt.

 
Workshops

Na een eerste kennismaking, middels de gratis aan te 

vragen demo, biedt Regulatory lab gepersonaliseerde 

workshops. Voor een optimale aansluiting worden 

alle betrokken afdelingen uitgenodigd om deze 

praktische workshop bij te wonen.  Alle wensen 

en ‘must-haves’ worden aan het licht gebracht en 

ingeregeld in de workflow.

 
Consulting

De Wwft schrijft voor dat alle cliënten en UBO’s 

geïdentificeerd dienen te worden en dat verdachte 

transacties gemeld moeten worden. Om dit 

goed te kunnen naleven moeten de interne 

procedures in orde zijn. Die vinden hun 

basis in een gedegen risicoanalyse en 

kantoorbeleid. Regulatory Lab kan u 

ook hierbij volledig assisteren.

 
Tailored to perfection

Zodra het interne kantoorbeleid 

is vastgesteld, kan de flexibele 

software volgens de specifieke 

wensen worden ingericht. Het doel: 

een geoptimaliseerd proces. De 

waarden van het kantoor worden 

Overigens biedt Regulatory Lab u (veel) meer dan enkel software:

gereflecteerd in een persoonlijke applicatie die de 

rolverdeling, monitoring en workflow voor iedereen 

verheldert. Verbetering betekent altijd verandering 

maar het werk mag niet onderbroken worden, 

hierom levert Regulatory Lab op maat gemaakte 

service die feilloos gekoppeld kan worden aan reeds 

bestaande systemen, zo kan iedereen vooruit.

 
Training

De unieke applicatie staat klaar voor gebruik en 

men kan aan de slag. Om iedereen zo snel mogelijk 

bekend te maken met de werking van het product, 

verschaft Regulatory Lab trainingen van elk formaat. 

Onderverdeeld in compacte teams krijgen de 

werknemers zicht op de praktijk en wordt elke 

kwestie doorgesproken. Als er behoefte is aan 

meerdere sessies is dit altijd mogelijk.
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Over Regulatory Lab

Joost Tulkens

E: joost.tulkens@regulatorylab.com

T: +31 6 51592649

Pieter Hallebeek

E: pieter.hallebeek@regulatorylab.com

T: +31 657923884

Wij werken vanuit de overtuiging dat goede en efficiënte onboarding het begin 

is van een optimale cliëntrelatie. Met onze unieke oplossing leveren wij een 

waardevolle bijdrage aan de integriteit van het rechtsstelsel en versterken 

wij de poortwachters daarvan. Daarbij streven wij altijd naar een toenemend 

maatschappelijk bewustzijn van organisaties met betrekking tot compliance.


