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07 juli 2015

Nieuw Wwft-toezichtarrangement RB en BFT
Beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) en toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT)
blijven de komende drie jaar samenwerken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
terrorisme nanciering (Wwft).
Hiertoe ondertekenden bestuursvoorzitters Wil Vennix (RB) en Fred Hammerstein (BFT) vrijdag 3 juli 2015 opnieuw
een Wwft-toezichtarrangement. Het RB en het BFT willen gezamenlijk de integriteit van het nanciële stelsel
waarborgen en de betrokkenheid van de belastingadviseur (in het bijzonder van de RB-leden) bij criminele activiteiten
zoals witwassen en terrorisme nanciering voorkomen. In dat kader hebben het RB en het BFT al langer een
toezichtarrangement.
De afspraken vastgelegd in het nieuwe Wwft-toezichtarrangement geven het RB de mogelijkheid om de kwaliteit van
de beroepsuitoefening van de leden en hun integriteit de komende drie jaar in overleg met het BFT verder te
bevorderen.
RB-voorzitter Wil Vennix: "Het RB stelt altijd het doel de kwaliteit van de leden op een zo hoog mogelijk niveau te
brengen en de kwaliteit op dat niveau te houden. RB-leden moeten dan ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan de
verplichtingen die de Wwft kent. De verdere samenwerking met het BFT waarmee de RB-leden daarbij kunnen worden
ondersteund, past daar uitstekend bij."
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Media zetten witwasverdenking bank te zwaar aan
In de media wordt bericht over witwaspraktijken bij banken. Reden voor een
minicollege over verschillende vormen van witwassen. 
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16 maart 2021

Strafzaak tegen Britse bank NatWest om
witwaskwestie
De Britse nancieel toezichthouder opent een strafzaak tegen de bank
NatWest wegens laks optreden tegen witwassen. Systemen om na te gaan of
klanten wel te goeder... 
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04 maart 2021

Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol
accountants bij georganiseerde misdaad'
Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen,
makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit
dan op hun rol... 
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25 februari 2021

FIOD op jacht
De FIOD heeft beslag gelegd op de administratie van een bedrijf in NoordBrabant in een onderzoek naar het niet melden van ongebruikelijke
transacties. Het betreft... 
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'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken
vastgoedsector te voorkomen'
Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector
is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als
tussen de overheid... 

