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Inleiding
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft 
als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Vanzelfsprekend 
wilt u niet meewerken aan witwassen dan wel terrorismefinanciering.

Helaas gebeurt dit vaak genoeg zonder dan men zich hiervan bewust is. 
Gezien zowel het witwassen van zwart geld als het financieren van 
terroristische activiteiten strafbaar is worden deze activiteiten vaak ‘verstopt’ 
in op het eerste oog legitieme bedrijven.

Het doel van de Wwft is om alle ondernemingen (poortwachters) die 
onverhoopt kunnen bijdragen aan deze criminele activiteiten alert te maken 
op de risico’s en te verplichten een gedegen cliëntenonderzoek (CDD) uit te 
voeren.

De Wwft werkt met een risicogebaseerde aanpak. Deze risicogebaseerd 
aanpak moet u in staat stellen om meer focus te leggen op cliënten en 
transacties die een verhoogd risico met zich meebrengen. Dat betekent ook 
dat u minder aandacht hoeft te besteden aan cliënten en transacties die een 
laag risico met zich meebrengen.

Deze beslissingsruimte komt ook met de nodige verantwoordelijkheden. U 
bent verantwoordelijk voor het maken van een inschatting van de risico’s. U 
beslist welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s die de 
cliënt met zich meebrengt te mitigeren. 

In deze whitepaper hebben we de Wwft verplichtingen in 10 stappen 
uitgewerkt. 
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In 10 stappen Wwft plichtig
Stap 1: Bent u Wwft plichtig? 
In artikel 1 van de Wwft worden alle organisaties waarvoor de Wwft van toepassing is 
beschreven. De organisaties zijn in drie categorieën te verdelen, namelijk banken, overige 
financiële instellingen en beroepsgroepen. Hieronder vindt u terug welke overige 
financiële instellingen en beroepsgroepen onder de reikwijdte van de Wwft vallen:

Financiële instellingen: 
• Administratiekantoor

• Beleggingsinstelling

• Beleggingsonderneming

• Beroeps- of  bedrijfsmatige
aanbieder van bewaarportemonnees

• Betaaldienstagent

• Betaaldienstverlener

• Domicilieverlener

• Elektronisch geldinstelling

• Instelling niet zijnde een bank die
toch bancaire activiteiten verricht

• Instelling voor Collectieve
Belegging en Effecten (ICBE)

• Levensverzekeraar

• Verhuurder van safes

• Wisselinstelling

Beroepsgroepen
• Accountant

• Advocaat

• Belastingadviseur

• Bemiddelaar inzake koop/verkoop
van zaken van grote waarde

• Makelaar

• Notaris

• Pandhuis

• Speelcasino

• Taxateur

• Trustkantoor
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Stap 2: Identificeer de 
cliënt
Het kennen van uw cliënt is een 
noodzakelijk onderdeel van gezonde 
bedrijfsvoering. Vanuit de Wwft wordt 
er van u verwacht dat u precies weet 
met wie u zakendoet.

De Wwft verplicht u daarom ook om 
de identiteit van de cliënt vast te 
stellen. Dit kan zo simpel zijn als de 
cliënt verzoeken zich te identificeren. 
De cliënt doet dit door 
persoonsgegevens te verstrekken.

Wie is de cliënt?

De Wwft geeft aan dat de cliënt de 
natuurlijk persoon of rechtspersoon is 
met wie u een zakelijke relatie aangaat. 
Mogelijk is het niet direct duidelijk of 
de cliënt ten behoeve van zichzelf 
optreedt of ten behoeve van een 
derde. U dient redelijke maatregelen te 
nemen, in lijn met de risicogebaseerde 
aanpak van de Wwft, om uit te zoeken 
namens wie de cliënt handeld. Handelt 
de cliënt ten hoeve van een derde, dan 
is de derde ook de cliënt. 

Vertegenwoordigers

Wordt de cliënt vertegenwoordigd, dan 
dient u te verifiëren of de persoon 
bevoegd is om als vertegenwoordiger 
op te treden. Dit soort situaties komen 
bijvoorbeeld voor wanneer een 
rechtspersoon wordt 
vertegenwoordigd door een natuurlijk 
persoon. Is de natuurlijk persoon een 
bevoegd vertegenwoordiger, dan wordt 

de rechtspersoon in teken van het 
cliëntenonderzoek behandelt als cliënt. 

Stap 3: Verifieer de 
identiteit van de cliënt
De identiteit van de cliënt moet 
verifieerd worden. Zo weet u zeker dat 
de cliënt is wie hij zegt dat hij is. Om 
de identiteit te verifiëren dient u 
gebruik te maken van officiële 
documenten, gegevens of  inlichtingen. 

Welke documenten gelden als 
identiteitsbewijzen?

Er is een verschil tussen 
identiteitsdocumenten van natuurlijke 
personen en identiteitsdocumenten 
van rechtspersonen. 

Natuurlijke personen

Voor natuurlijke personen mag u de 
volgende identiteitsdocumenten 
accepteren:

• Een geldig paspoort (nationaal
paspoort;

• Een geldige Nederlandse
identiteitskaart;

• Een geldig identiteitskaart
afgegeven door een lidstaat.

• Een geldig Nederlands rijbewijs;

• Een geldig rijbewijs afgegeven door
en lidstaat;

• Reisdocumenten voor vluchtelingen
vreemdelingen;

• Vreemdelingendocumenten die
afgegeven zijn op grond van de
Vreemdelingenwet 2000.
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Buitenlands paspoort

U dient aanvullende documenten op te 
vragen in geval van een buitenlands 
paspoort. De aanvullende documenten 
moeten de rechtmatigheid van het 
verblijf  verklaren. Een 
verblijfsdocument is voldoende. Op dit 
document moet ook de pasfoto staan 
ter vergelijking. 

Rechtspersonen

Rechtspersonen kunnen zich 
identificeren met documenten of  
informatie uit betrouwbare of  
onafhankelijke bronnen. Is de 
rechtspersoon ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel, dan geldt een 
uittreksel uit het KvK-register als 
identificatiedocument. 

Een in het buitenland gevestigde 
rechtspersoon dient zich te 
identificeren met internationale 
documenten of  gegevens. Dit zijn 
documenten of  gegevens die in het 
land van herkomst wettelijk worden 
erkend. De bron moet te allen tijde 
betrouwbaar en onafhankelijk zijn. 

Stap 4: Stel de uiteindelijk 
belanghebbende (UBO) 
vast

De Wwft (artikel 10a, Wwft) 
omschrijft de uiteindelijk 
belanghebbende als de natuurlijke 
persoon die de uiteindelijke eigenaar is 
van of  zeggenschap heeft over een 
vennootschap of  andere juridische 
entiteit. Het vaststellen van de UBO is 

een belangrijk onderdeel van de Wwft. 
Het kan voorkomen dat een UBO, met 
bijbedoeling zoals witwassen of  
terrorismefinanciering, schuilt achter 
een rechtspersoon of  uw cliënt. De 
Wwft verplicht u daarom alle 
mogelijke middelen in te zetten om de 
UBO vast te stellen.

Hoe identificeert u een UBO?

Een UBO is een natuurlijk persoon die 
voldoet aan een of  meerdere van 
onderstaande criteria:

• Heeft meer dan 25% een (in)direct
belang in het kapitaal van een
cliënt;

• Heeft meer dan 25 procent van de
stemrechten in de algemene
vergadering van een cliënt;

• Heeft feitelijk zeggenschap in een
cliënt;

• Is van minimaal 25 % begunstigde
van het vermogen van een cliënt of
een trust;

• Heeft minimaal 25% bijzondere
zeggenschap over het vermogen van
een cliënt.

Whitepaper: in 10 stappen Wwft compliant            6



UBO-register

Vanaf 27 september 2020 moeten 
rechtspersonen hun UBO’s inschrijven 
in het UBO-register. Hier hebben ze 
18 maanden de tijd voor. Het 
UBO-register functioneert als 
hulpmiddel voor Wwft-plichtige 
instellingen. In dit register kunt u 
(uiteindelijk) de UBO’s vinden van 
Nederlandse rechtspersonen. Let wel 
op dat u niet uitsluitend mag uitgaan 
van de informatie uit het 
UBO-register. De Wwft stelt dat u uw 
eigen onderzoek moet blijven doen om 
de UBO(‘s) vast te stellen.

Stap 5: Uw cliënt wordt 
geïntroduceerd door een 
andere instelling
Een andere instelling introduceert een 
cliënt aan u. Deze instelling heeft 
bijvoorbeeld de identificatie, verificatie 
van identiteit uitgevoerd en de 
UBO(‘s) vastgesteld. U kunt ervoor 
kiezen om de identificatie en verificatie 
van de identiteit en UBO-informatie 
over te nemen. Echter dient u wel te 
controleren of deze handelingen goed 
zijn uitgevoerd. Vraag de gegevens op 
die zijn gebruikt om deze handelingen 
uit te voeren. U bent en blijft te allen 

tijde verantwoordelijk. De identificatie, 
verificatie en UBO vaststelling zijn de 
enige werkzaamheden die een derde 
mag uitvoeren voor u. 

Stap 6: Politiek prominent 
persoon (PEP)
Een persoon die een politiek 
prominente (PEP) functie bekleedt of 
tot minstens een jaar geleden heeft 
bekleed wordt gezien als PEP. Een 
politiek prominent persoon is 
gevoeliger voor corruptie en is sneller 
betrokken bij witwassen of 
terrorismefinanciering dan andere 
personen. De Wwft verplicht u 
daarom alle mogelijke middelen in te 
zetten om de PEP/PPP status te 
controleren. Wanneer er sprake is van 
een politiek prominent persoon, dan 
heeft dit invloed op het 
cliëntenonderzoek. De Wwft verplicht 
u dan een verscherpt 
cliëntenonderzoek te verrichten. In 
bijlage 1 leest u meer over de 
uitvoering van een verscherpt 
cliëntenonderzoek.
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Politieke prominente functies

De volgende functies worden gezien 
als politiek prominente functies:

• Staatshoofd, regeringsleider, minister,
onderminister of  staatssecretaris;

• Parlementslid of  lid van een
soortgelijk wetgevend orgaan;

• Lid van het bestuur van een politieke
partij;

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

• Lid van een rekenkamer of  van een
raad van bestuur van een centrale
bank;

• Ambassadeur, zaakgelastigde of  hoge
officier van de strijdkrachten;

• Lid van het leidinggevend lichaam,
toezichthoudend lichaam of
bestuurslichaam van een
staatsbedrijf;

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

Familieleden en naast 
geassocieerde

Heeft u te maken met een PEP dan 
worden de familieleden en naast 
geassocieerde ook aangemerkt als PEP. 

De volgende familieleden worden 
gezien als PEP:
• Echtgenoot of een persoon die 

gelijkwaardig is als echtgenoot van de 
politiek prominent persoon;

• De ouders van de politiek prominent 
persoon (PEP);

• Het kind en de echtgenoot van het 
kind (persoon die gelijkwaardig is als 
echtgenoot) van de politiek 
prominent persoon (PEP).

De overige UBO(‘s) van de juridische 
entiteit of juridische constructie van 
de politiek prominent persoon 
worden ook gezien als PEP. Dat zijn 
de naast geassocieerde. 

Stap 7: Risicoclassificatie
De intensiteit van het 
cliëntenonderzoek is afhankelijk van 
het risico dat een zakelijke relatie of 
transactie met zich meebrengt. De 
Wwft geeft aan dat u met behulp van 
risicofactoren de risico’s dient in te 
schatten. Op basis van de door u 
ingeschatte risico’s deelt u cliënten in 
classificaties. De Wwft kent vier 
risicoclassificaties:

• Laag

• Normaal

• Hoog

• Onacceptabel
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Risicobeoordeling

De Wwft verplicht u de risico’s van de 
cliënt in kaart te brengen. U toetst de 
situatie van de cliënt aan bepaalde 
risicofactoren. De resultaten van de 
risicobeoordeling worden vastgelegd. 
U dient in ieder geval rekening te 
houden met de risicofactoren bedoeld 
in bijlage III van de vierde 
anti-witwasrichtlijn. Deze 
risicofactoren zijn: cliënt, product-, 
dienst-, transactie- of leveringskanaal 
gebonden en geografische risico’s. 

Cliëntenrisico

De Wwft biedt u de vrijheid om zelf 
de afweging te maken bij het in kaart 
brengen van deze risico’s. Maar er zijn 
wel situaties die een verhoogd risico 
met zich brengen. Denk aan 
rechtspersonen met een complexe 
groepsstructuur, “high-net worth 
individuals” en cliënten in branches 
waarvoor geldt dat er een nauwe 
verwantschap bestaat met witwassen. 
Denk ook aan branches waar veel 
contant geld beschikbaar is 
(bijvoorbeeld in de horeca en 
autohandel).

Product-, dienst-, transactie-, 
leveringskanaalrisico

Ook bij dit risico heeft u de vrijheid 
om uw eigen afweging te maken. Is de 
waarde van een product of dienst 
moeilijk vast te stellen, dan is er een 
verhoogde kans op witwassen. Denk 
bijvoorbeeld aan beeld en kunst. Ook 
de waarde van onroerend goed is voor 

een gedeelte subjectief. Er kan dus 
makkelijk worden gerommeld met de 
waarde. Ook nieuwe en complexe 
producten zoals crypto brengen een 
verhoogd risico met zich mee. Cliënten 
die regelmatig van rekeningnummer 
veranderen of  transacties op een 
ongebruikelijke manier (laten) 
uitvoeren, brengen ook een hoger 
risico met zich mee.  

Geografische risicofactoren:

U bent verplicht een verscherpt 
cliëntenonderzoek te verrichten 
wanneer uw cliënt banden heeft met 
een land dat door de Europese Unie is 
aangewezen als een hoog risicoland. 
De landen die aangewezen zijn door 
de EU als hoog risicoland vindt u in 
bijlage 2. U kunt ook gebruik maken 
van onafhankelijke bronnen zoals de 
Corruption Perception Index (CPI). 
De CPI scoort en rangschikt landen en 
gebieden op basis van hoe corrupt de 
publieke sector van een land wordt 
geacht te zijn door experts en 
bedrijfsleiders. U dient in ieder geval 
rekening te houden met de lijst van de 
FATF. Zij publiceren meerdere maal 
per jaar een lijst met landen die in hun 
nationale wetgeving op gebied van 
Wwft tekortkomingen vertonen. 

Beoordeling risico’s

Beoordeel aan de hand van de 
risicofactoren hoeveel risico’s de cliënt 
met zich meebrengt. Vervolgens deelt 
u de cliënt in een laag, normaal, hoog
of  onacceptabel risicoclassificatie.
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Stap 8: Review uw cliënten 
en monitor de transacties
De Wwft stelt dat u het 
cliëntenonderzoek en de 
risicoclassificatie actueel moet houden. 
Dit doet u door periodiek de cliënt te 
reviewen of  de toegewezen 
risicoclassificatie nog passend is. De 
omstandigheden van uw cliënt kunnen 
wijzigen waardoor ook de risico’s 
kunnen wijzigen. De Wwft geeft u de 
ruimte om zelf  te beslissen hoe vaak 
cliënten uit een bepaalde 
risicoclassificatie gereviewd moeten 
worden. De frequentie legt u vast per 
risicoclassificatie niveau. Cliënten die 
veel risico met zich meebrengen, dient 
u vaker te reviewen. Cliënten met een 
onacceptabel risico worden niet 
geaccepteerd. Deze cliënten hoeven 
dus ook niet te worden gereviewd. Zie 
hieronder een voorbeeld voor de 
reviewfrequentie:

Monitoren van transacties

Er dient voortdurend controle plaats 
te vinden op het rekeninggebruik, de 
transacties en de overige activiteiten 
van de cliënt. De verrichte transacties 
en bedrijfsactiviteiten van de cliënt 
dienen vergeleken te worden met de 

aard van de cliënt. De transacties en de 
bedrijfsactiviteiten moeten namelijk 
passen bij de aard. Monitoring heeft 
nog een doel. Middels monitoring kan 
worden vastgesteld of  een transactie 
ongebruikelijk is. 

Stap 9: Beoordeling 
ongebruikelijke transactie
Bij het aangaan van een zakenrelatie 
zult u verwachtingen hebben van de 
activiteiten en transacties van de cliënt. 
Wijken de activiteiten of  transacties af  
van de verwachtingen, overleg dan met 
bijvoorbeeld uw collega’s. Kan er nog 
geen redelijke verklaring worden 
gevonden voor de transactie, dan kunt 
u in gesprek gaan met de cliënt.
Mogelijk heeft de cliënt een goede
verklaring voor de ongebruikelijke
transactie. Is er geen verklaring dan
wordt de transactie als ongebruikelijk
aangemerkt.

Tijdens het monitoren van transacties 
kan een ongebruikelijke transactie 
worden geconstateerd. Een 
ongebruikelijke transactie ten opzichte 
van de verwachtingen hoeft niet 
ongebruikelijke te zijn voor de wet. 
Echter kan dat wel zo zijn.

Ongebruikelijke transacties volgens 
de Wwft 

Een transactie is ongebruikelijk als 
deze voldoet aan één van de 
indicatoren uit de Wwft. Er zijn 
objectieve en subjectieve indicatoren.
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Objectieve indicatoren moeten altijd 
worden gemeld ongeacht de context. 
Subjectieve indicatoren zijn transacties 
waarbij er vermoedens zijn dat de 
transactie betrokken is bij witwassen 
of  terrorismefinanciering. 

Objectieve indicatoren:

Voorbeelden van objectieve 
indicatoren zijn:

• Contante transacties met een waarde
van € 10.000 of  meer waarbij
contante omwisseling in een andere
valuta of  van kleine naar grote
coupures plaatsvindt;

• Een contante storting voor een
bedrag van € 10.000 of  meer ten
gunste van een creditcard of  een
vooraf  betaald betaalinstrument
(prepaid card);

• Het gebruik van een creditcard of
een vooraf  betaald betaalinstrument
(prepaid card) in verband met een
transactie voor een bedrag van €
15.000 of  meer;

• Een geldtransfer voor een bedrag van
€ 2.000 of  meer, tenzij het een
geldtransfer betreft door een
instelling die de afwikkeling overlaat
aan een andere instelling op welke de
meldingsplicht van toepassing is.

De bijlage van het Uitvoeringsbesluit 
bevat de indicatoren per ype 
Wwft-instelling.

Subjectieve indicatoren

Subjectieve indicatoren zijn 
vermoedens dat de transactie mogelijk 

verband houdt met witwassen of  
terrorismefinanciering. Een 
medewerker mag gebruik maken van 
zijn of  haar onderbuikgevoel om vast 
te stellen dat de transactie 
ongebruikelijk is.

Stap 10: Meldplicht
Verrichte of  voorgenomen 
ongebruikelijke transactie dienen 
gemeld te worden aan de 
FIU-Nederland. Het melden van een 
ongebruikelijke transactie dient binnen 
veertien dagen plaats te vinden. Het 
niet melden van ongebruikelijke 
transacties kan resulteren in maximaal 
twee jaar gevangenisstraf. Er rust een 
geheimhoudingsplicht op het melden 
van een ongebruikelijke transactie. Het 
breken van deze geheimhouding is ook 
strafbaar.

U bewaart de gegevens die u heeft 
overgedragen aan de FIU na het doen 
van de melding.

Een Wwft-plichtige organisatie is 
wettelijk verplicht een verrichte of  
voorgenomen ongebruikelijke 
transactie, nadat het ongebruikelijke 
karakter van de transactie bekend is 
geworden, onverwijld te melden aan de 
FIU-NL.

De melding dient juist en volledig te 
worden overgedragen aan de 
verantwoordelijke functionaris. De 
melding die de verantwoordelijke 
functionaris indient bij de FIU-NL 
moet een aantal kenmerken bevatten, 
namelijk: 
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• 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;

• De aard en het nummer van het
identiteitsbewijs van de cliënt en,
voor zover mogelijk, van de overige
in onderdeel a bedoelde personen;

• De aard, het tijdstip en de plaats van
de transactie;

• De omvang en de bestemming en
herkomst van de gelden of  andere
waarden die bij de transactie
betrokken zijn;

• De omstandigheden op grond
waarvan de transactie als
ongebruikelijk wordt aangemerkt.

De cliënt waarvan de transactie wordt 
gemeld mag NOOIT op de hoogte 
worden gebracht van de melding. Op 
grond van de wet geldt een absolute 
geheimhoudingsplicht. Het scheden 
van de geheimhoudingsplicht wordt als 
een economisch delict beschouwd.

Wwft-plichtige instelling mag hun 
cliënt wel mededelen dat een activiteit 
van de cliënt onwettig is. Daarbij geeft 
de instelling het advies aan de cliënt 
om deze activiteit te stoppen. Het gaat 
hier om bijvoorbeeld advocaten, 
notarissen en belastingadviseurs, die 
adviseren hun cliënt te stoppen met 
onwettige handeling. Let wel op dat de 
mededeling niet meer mag zijn dat 
zojuist beschreven. 
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Bijlage I: Verscherpt cliëntenonderzoek 
De Wwft geeft aan in welke situaties u verplicht bent een verscherpt 
cliëntenonderzoek te doen. Deze situaties staan hieronder beschreven:

Hoog risico

Brengt de zakelijke relatie of transactie een verhoogd risico met zich mee, dan is 
een verscherpt cliëntenonderzoek op zijn plaats. Bijlage III van de vierde 
anti-witwasrichtlijn bevat een aantal hoog risico situaties. Deze lijst is niet 
limitatief. Er zijn dus meerdere redenen waardoor u kunt vaststellen dat de 
zakelijke relatie of transactie een verhoogd risico met zich meebrengt.

Hoog risicolanden

Is de cliënt woonachtig of gevestigd in, of heeft zijn zetel van, een staat die door 
de Europese Commissie is aangewezen als een hoog risicoland, dan voert u een 
verscherpt cliëntenonderzoek uit. Dit zijn landen die in hun nationale wetgeving 
op gebied van Wwft tekortkomingen vertonen.

Politiek prominent persoon (PEP)

Een politiek prominent persoon (PEP) kan sneller betrokken raken bij witwassen 
of terrorismefinanciering. Ze zijn namelijk een aantrekkelijk doelwit voor 
corruptie. De Wwft verplicht u redelijke maatregelen te nemen om de prominent 
politieke (PEP) status van de client en UBO te controleren. 

Complexe en ongebruikelijk grote transacties

Zijn er complexe en ongebruikelijke transacties of ongebruikelijke 
transactiepatronen waarvan niet duidelijk is wat het economische doel is, dan 
bent u verplicht hier onderzoek naar te doen. Om vast te kunnen stellen dat een 
transactie ongebruikelijk is, dient u rekening te houden met het profiel van de 
cliënt. 

Correspondentrelatie

Vaak heeft de uitvoerende Nederlandse bank of financiële onderneming 
(correspondent) geen directe relatie met de cliënt. Dat maakt het uitvoeren van 
het cliëntenonderzoek (CDD) niet mogelijk. Het is niet wenselijk dat de 
uitvoerende bank of andere financiële onderneming betrokken raakt bij 
witwassen of terrorismefinanciering, vanwege het type dienstverlening. Daarom 
dient de betreffende onderneming bij het aangaan van een correspondentierelatie 
met een bank of andere financiële onderneming buiten de Europese Unie, altijd 
een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.



Wat betekent een verscherpt cliëntenonderzoek in de praktijk?

In geval van een verscherpt cliëntenonderzoek (CDD) wordt het 
cliëntenonderzoek (mogelijk) uitgebreid met:

• Opvragen van een verklaring Omtrent Gedrag van de rechtspersoon;

• Check op aanwezigheid van gedragscodes en klokkenluidersregelingen;

• Nader onderzoek naar de bevoegdheden en functies van directie en
gevolmachtigden (in verband met functiescheiding en belangenverstrengeling);

• Onderzoek naar afnemers van de cliënt en/of  tussenpersonen;

• Check op aanwezigheid van interne frauderisico’s en fraudepreventie
maatregelen;

• Onderzoek naar herkomst en bestemming van gelden en vermogen, inclusief
opvragen van bankafschriften;

• Gegevens ten aanzien van interne procedures en interne
beheersingsmaatregelen en naleving hiervan.



Bijlage II: hoge risicolanden
Onder staten die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in 
gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie zijn aangewezen als een 
staat met een hoger risico op witwassen of  financieren van terrorisme rekent 
men:

• Afghanistan

• Bosnië en Herzegovina

• Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

• Guyana

• Irak

• Iran

• Laos

• Syrië

• Uganda

• Vanuatu

• Jemen

• Ethiopië

• Sri Lanka

• Trinidad en Tobago

• Tunesië

• Pakistan

• Panama

• Jamaica

• Mauritius

• Mongolië 

• Myanmar




