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In juni 2OO4werd de Wet identiÍcatiebii dienstverlening
WID) en de Wet meldingongebruikeliike
waaronderaccountants,
transaclies(Wet lvlOT)van toepassingop vrijeberoepsbeoefenaars,
belastingadviseurs,
notarissenen advocaten.Dit was het gevolgvan de tweede EuropeseÍichtlijn
op het gebiedvan witwassen.Sindsdienbestaatde verplichlingclièntente identiÍicerenop een
wettelijkvoorgeschrevenwijze.
en financierenvan tenorisme
Per I augustus2oo8 werd de Wet ter voorkomingvan wifuuassen
gebaseerd
richtlijn
en vervanglde WD/MOÏ De
een
Europese
Deze
wet
is
op
Wwft) van kracht.
wet is ingesleldom het witwassenen helenvan geld en het Íinancierenvan terrorismetegen te
gaan. Bovendienziet de overheiddit als een belangnjkmiddelin de strijdtegen de georganiseerde misdaaden terrorisme.Indienwii als accounlantskaniorende wel niel uitvoerenriskerenwe
van maximaaltwee jaar.De Wwft wijzigtvooreen forsê boete; bij opzet zelfseen gevangenisstraÍ
al de wijzevan identificatievan cliènten.
De identificatjeen verificatievan natuurliikepersonendie zelÍ cliënt zijn moet net zoalsvoorheen,
Anders dan voorheen
in persoongeschiedenaan de hand van een origineelidentiteitsbewijs.
hoeft de natuurlijke persoon die een rechlspersoon vertegenwoordigt,in beginselslechts
gerdentiÍiceerd
te worden door opgavevan de voornamen,achlêrnaamen geboortedalum.Dit
kan biivoorbeelddoordat deze,persooneen kopie van zijn of haar paspoortaan het accounlantskantoorvezendt. Een identiÍicalieen verificaiiein persoonis dus niet meer vereist Dit kan echter
anderszijn in gevailenwaarinde wet of hel risicobeleideen aanvullendondezoek eisi,
moet het doel en de beoogdeaard van de zakelijkerelatieworden vastgesteld
Naast identifrcatie
en levertzeldeneen probleemop. Voorts
Dat bliild meestalvoldoendeuit de opdrachtformulering
'voortdurende'controleop de relaiieplaatste vinden.In de praldijkbelekeni dit, dat wij
dient een
en in de
opmerkzaamziln op wijzigingenin de eigendomsverhoudingen
als accountantskantoor
activiteitenvan u ais cliént.

De Wwft geldt wanneerwij voor ul
verzorgen;
. belastingadvies
of belastingaangi{les
I werkzaamhedenverrichtendie verbandhoudenmel het samenstellen,beoordelenof controleren van de jaarrekening;
I anderewerkzaamhedenvêrrichtendie verbandhoudenmet de jaarrekeningoÍ ïiscaliteit;
r uw administratievoeren;
verlenen,zoalsadviesen bijstandbij de aan- en verkoopvan een
r bepaaldeadviesdiensten
ondernemingof bjj onroerendgoed transacties.

Wij zijn aangeslotenbil SRA. Dat wil zeggendal-wijzÍn aangeslotenbij hel grootstênetwerkvan
hebben.Wii bestedendan ook meer dan gemiden een kwaliteitskeurmerk
accountanïskantoren
goede
van
de
Wwft
binnenons kantoor,lvlaarook aan de vooruitvoering
deld zorg aan een
gaat
om
dat u hiervanzo min mogelijkhinderondervindt
er tenslotte
lichtingaan u, als cliênt.Het
precies
en meldingsplichtvan ongebruikenu
van
de
idenliÍícatieplicht
wat merkt u als cliënt
l\,4aar
lijkêtransacties?
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is dat uw identiteit'zwart op wit' moet staan.Ook als
Het gevolgvan de identiÍicatieplichl
u al een jarenlangerelaliemet ons kantoorheeft.In de meestegevallenzullenwij u vragen
en daarvaneen kopie maken.Dezekopie wordt opgeborgenin
om uw identileitsbêwijs
een dossierwaarop absolutêgeheimhoudingrust, tenzijwij de kopie om wettelijkeredenen
moetenoverlêggen.
Nieuwis dat de uiteindelijkebelanghebbendeot UltimateBeneficialOwner (UBO)moot
transactiele lracerenen tê meldenis
worden geidentificeerd.
Om êen ongebruikelijke
noodakelijk dat bekend is, wie de cliëntis waarvoorde dienstwordt verricht.Daarom
vindl de identificatieplaatsvoordateen opdÍacht wordt aanvaardof uitgêvoerd.
zullenwij u ter
Indienu een in Nederlandgevestigderechtspersoonvertegenwoordigt,
veriÍcalievragenom een uittrêkselvan de Kamervan Koophandelof een akte van de
staan van de personen
notaÍis.In deze documentenmoelen de identiÍicatiegegevens
(bestuurders)
diê handêlennamensde vennoolschap.

transacliesmoetenwij bekendmakenbi de FinancialIntelligenceUnit
Ongebruikelijke
Nederland(F|U-NL)in Zoetermeer.Dit meldpuntbepaalloÍ er een nader ondezoek
transactieszijn betalingen:
ingesleldmoet worden. Ongebruikelijke
r die in verbandmet witwassenaan de politieof juslilie worden gemeld;
r € 15.000oÍ meer in contanten,met chêquêsaan toonder of met soortgeliikebetaalmiddelenaan of via tussenkomstvan ons;
r die naar ons oordeelaanleidinggeventoi het vermoedênvan witwassenof frnancieren
van lerrorisme(zievolgendealinea);
I onder de € 15.000 in contantenof soortgelijkebetaalmiddelenaan ons, waaí3ijde
indruk bestaaldat dit bewust is gedaanom onder de meldgrenste blilven,HieÍonder
vallenook uw slortingendie bij elkaaropgeteldeen bedragvan € 15,000oÍ meer
vertegenwoordigen.
Niet allêênÍeilelijkemaar ook voorgenomencontantebetalingenvallenonder de mêldpiicht.In het gevaldat u te kennêngeeft slechtscontanttê willenbetalen,zijn wij genoodzaal( dit te melden.
Vermoedenvan witwasseó of financierenvan telïoÍisme
'verWij zijn dus als accounlantverplichtbepaaldecontantetransactiesmaar ook een
moedenvan witwassenof financierenvan lerrorisme'te melden.Eenvermoedenbaseren
wí niei zuiveren alleenop subjectieveelementên;wij hebbendaarvooreen liisl met indicatorentot onze beschikking,die gebaseerdzijn op bekendeconstrucliesdie wih^/assers
of financiersvan terrorismeover het algemeentoepassen.Bïvoorbeeld:
r een transactieverlooptzonderduidêlijkeredenvia een tussenpersoon;
is moeilÍkvast te stellên;
r de persoonlijkeidentiteit(vande uiteindelijkebelanghebbsnde)
r u wordt gelhtroduceerddoor een financiëleinstellingdie gevestigdis in een land bekend
om drugshandel-en produclie,financiëlemisdrijvênoÍ bankgeheim;
r een transactiêheeftzonderduidelijkeredeneen extroemhoge oÍ lagewinstmarge.
transactiesdie wijzenop
Als er indicatieszijn dat er mogelijksprake is van ongebruikelijke
witwaspraKÍkenof Ínancierenvan terrorjsme,moetenwij dat binnentwee weken melden
bij hel óeldpunt. Wij zijn niet verplichtom een nader ondezoek in te stellen.
Wat merkt u van de meldplicht van ongebruikelijketransacties?
Niets.De wet verbiedtons om aan u bekendle makenwanneerwij een transacliemelden.
Uw transacliewordt geregistrêerdbij en beoordeêlddoor de FinancialIntelligenceUnil
Nederland.Soms volgt een nadêrrndezoek. Hoewelwii veel soortentransactiesmoeten
transactieis
melden,is er een belangrijkpunt dat u niel mag vergeten:een ongebruikelijke
niet hetzelÍdeals een verdachtetransactieof een crimineletransactie.
Wij hopen dat wÍ u hiermee voldoende hebben geihformeerd. Heeft u nog vragen,
neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon bii ons SRA-Kantoor.

www.sra.nl

