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De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie
hebben een geactualiseerde versie van de Algemene
leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd.
De eerste versie van de algemene leidraad werd in februari 2011
uitgebracht om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering
van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en
terrorismefinanciering. In januari 2014 is de oorspronkelijke
leidraad voor de eerste keer geactualiseerd. De belangrijkste
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aanleiding hiervoor was de implementatie van de derde antiwitwasrichtlijn.
Op 25 juli 2018 trad de Implementatiewet vierde antiwitwasrichtlijn in werking, waarmee de vierde antiwitwasrichtlijn is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en
regelgeving. Door deze implementatie zijn de Wwft en
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onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend
gewijzigd. Dit maakt een aanpassing van de algemene leidraad
noodzakelijk, aldus de ministeries.
De leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in
plaats van wet- en regelgeving. Het doel van de leidraad is om de
onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij
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de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft
betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle
Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen
worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de
verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd.
» Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft)
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Wwft in de praktijk, een
oplossingsrichting
Accountantskantoren moeten, net
als banken, transactiemonitoring
beleggen bij een separate afdeling
of outsourcen aan specialisten,
meent Arnout van Kempen. 
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Zware druk op OM om
ook ABN-bankiers te
vervolgen
Er ligt zware politieke en
maatschappelijke druk op het
Openbaar Ministerie (OM) om ook
personen te vervolgen en niet
alleen te schikken in het
onderzoek naar falende... 
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Nieuwe editie 'Rode
vlaggen' over
frauderisico's
beschikbaar
De nieuwe editie van de
Accountant.nl-publicatie 'Rode
vlaggen: frauderisico's ontdekken
en melden' is nu beschikbaar. De
inhoud is gebaseerd op
rechtspraak over... 
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EU-hof beboet
Roemenië en Ierland
om laks witwasbeleid
Ierland en Roemenië hebben van
de hoogste rechter in de Europese
Unie boetes gekregen omdat ze te
laks zouden optreden tegen
witwassen. 
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Banken trekken samen
op in strijd tegen
witwassen
Nederlandse banken bundelen hun
krachten in de strijd tegen
witwassen en
terrorismefinanciering. Zij
richten samen een organisatie op

die individuele
transactiegegevens... 
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