
De witwasmeldplicht



Vormgeving: Wim de Ruiter / Hendrik Bouw

Opmaak binnenwerk: Klaartje Hoeberechts, 

afdeling editing Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

© 2012 M. Stouten |Boom Juridische uitgevers

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of

enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan 

op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen 

te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). 

Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 

compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting 

Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other

means without written permission from the publisher.

ISBN 978-90-8974-620-7

NUR 823

www.bju.nl



De witwasmeldplicht

Omvang en handhaving 
van de Wwft-meldplicht voor juridische 

en fiscale dienstverleners

The anti-money laundering reporting duty

Scope and enforcement 
of the Dutch reporting duty for legal 

and fiscal service providers
(with a summary in English)

Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor

aan de Universiteit Utrecht 
op gezag van de rector magnificus, 

prof. dr. G.J. van der Zwaan,
ingevolge het besluit van het college voor promoties

in het openbaar te verdedigen
op vrijdag 30 maart 2012 des middags 

te 16.15 uur door

Maaike Stouten

geboren op 29 augustus 1967 te Tiel



Promotoren: 

Prof. dr. G.H. Addink
Prof. dr. I. Giesen

Prof. dr. R.J.G.M. Widdershoven



‘Evenals voor de handhaving

een hoge moraliteit van de wet nodig is,

is ook voor de handhaving van de wet

een hoge moraliteit nodig ’

M A C H I A V E L L I





vii

Voorwoord

De witwasmeldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners is omstreden. 
De strijd tegen witwassen wordt algemeen gezien als een groot maatschappe-
lijk belang. Tegelijkertijd mogen privacybelangen niet tekort worden gedaan. 
Een effectieve naleving en handhaving van de witwasmeldplicht is dan ook 
een voortdurende uitdaging. Het is dit spanningsveld dat het schrijven van 
dit proefschrift boeiend maakte maar ook lastig. Tijdens de duur van het pro-
ject werd ik steeds ingehaald door de actualiteit, in de vorm van rapporten en 
wetsvoorstellen. Het was niet gemakkelijk om tot aanvaardbare afwegingen te 
komen in het spanningsveld tussen de belangen van privacy en die van een 
effectieve handhaving. Ik hoop van harte dat dit boek bijdraagt aan een meer 
genuanceerde discussie over dit onderwerp. 

Mijn promotoren Henk Addink, Ivo Giesen en Rob Widdershoven ben ik veel 
dank verschuldigd voor hun doelgerichte begeleiding. Henk stimuleerde me 
om zo veel mogelijk met anderen te praten en gaf op het juiste moment aan om 
de grote lijn van het onderzoek in de gaten te houden. Ivo heeft op vele manie-
ren sturing gegeven aan de inhoud en consistentie van het boek. Rob was een 
rots in de branding wanneer lastige inhoudelijke discussies aan de orde waren. 
De gezamenlijke besprekingen waren altijd opbouwend en werden afgewisseld 
met op de lachspieren werkende Babylonische spraakverwarringen. Het gaf 
me steeds voldoende energie om verder te gaan. 

Deskundigen uit het werkveld wil ik bedanken voor de bereidheid om hun  visie 
te geven op de witwasmeldplicht en het toezicht daarop in de praktijk. Mijn 
dank gaat uit naar Lineke Minkjan, Emma Oettinger, Caroline Vanderkerken, 
Dick Barmentlo, Peter van den Berg, Peter Camp, Peter Diekman, Ritzo 
Holtman, Niels Hupkes, Marcel Pheijffer, Ben Schueler, Jan Suyver, André 
Tilleman, Wim van Veen en Folkert Winkel. De inzichten in dit boek waren 
niet mogelijk geweest zonder hun visies te kennen, met de kanttekening dat 
de in het boek gereflecteerde opvattingen geheel voor mijn rekening komen.
Eveneens dank ik Gerdy Jurgens, Adriënne de Moor-van Vugt, Floris Bannier, 
Ton Jongbloed en Boudewijn Waaijer voor hun bereidheid om in de leescom-
missie plaats te nemen.

Er zijn vele anderen die mij geholpen hebben. Ik dank Fransien voor de verta-
ling van het Franse recht, José voor de schrijftips, Titia Kloos voor de tekstre-
dactie, Ernst voor de correcties op het notenapparaat, Titia Hijmans van 
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den Bergh voor de vertaling van de samenvatting, Klaartje voor de opmaak, 
Hendrik voor de vormgeving, Frieda voor de gedeelde passie voor mooie din-
gen en mijn collega’s bij het Instituut voor Staats- en Bestuursrecht voor de 
fijne tijd in Utrecht. André, Melissa en Anoeska dank ik voor de inhoudelijke 
discussies en voor het lezen van delen van mijn proefschrift. 
In het bijzonder noem ik Brecht met wie ik alles kon bespreken wat ertoe deed 
en wat ertoe doet.

Mijn laatste woord is voor Wim, zonder wie dit boek er nooit was geweest. 
Dank voor je steun, dit boek is voor jou.
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1 Inleiding

‘Money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes 
place –  illegal, or dirty, money is put through a cycle of transactions, or washed, 
so that it comes out the other end as legal, or clean, money. In other words, the 
source of illegally obtained funds is obscured through a succession of transfers 
and deals in order that those same funds can eventually be made to appear as 
legitimate income’1

1.1 aanleiding 

De strijd tegen witwassen kent meerdere vormen. Oorspronkelijk was deze 
strijd uitsluitend gericht op de opbrengsten uit drugsmisdrijven.2 De strafbaar-
stelling van witwassen is in de loop der tijd echter uitgebreid tot een grote ver-
scheidenheid aan basisdelicten,3 waaronder fraude, corruptie, mensenhandel, 
wapensmokkel en financiering van terrorisme.4 Naast de strafbaarstelling van 
witwassen zijn maatregelen genomen om confiscatie van de uit misdrijf ver-
kregen goederen mogelijk te maken.5 Een derde mogelijkheid om witwassen 
te bestrijden werd gevonden in een meldplicht voor financiële instellingen bij 
vermoedens van witwassen. 

Deze meldplicht werd geïntroduceerd op grond van de Richtlijn 91/308/EEG 
‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwas-
sen van geld’ (hierna: de 1e Witwasrichtlijn). In Nederland werd deze richtlijn 
geïmplementeerd via de Wet identificatie dienstverlening (Wid) en de Wet 
melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot), die in 1993 in werking zijn 
getreden.6

1 Robinson: www.laundryman.u-net.com, onder ‘A Brief History’, geraadpleegd op 26  oktober 
2011. 

2 Zie het Verdrag van de Verenigde Naties van 1988 tegen sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen (Verdrag van Wenen).

3 Basisdelicten, of gronddelicten, zijn de onderliggende misdrijven waaruit de vermogensvoorde-
len zijn behaald.

4 Zie art. 1 lid 2 jo. art. 3 lid 5 van Richtlijn 2005/60/EG (hierna: 3e Witwasrichtlijn).
5 Zie bijvoorbeeld het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het witwassen, de opsporing, 

de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven; Kaderbesluit 2005/212/
JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, 
hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen; Kaderbesluit 2006/783/JBZ 
van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erken-
ning op beslissingen tot confiscatie.

6 Stb. 1993, 704 en Stb. 1993, 705.
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Omdat er aanwijzingen waren dat de verscherpte controle van de financiële in-
stellingen witwassers ertoe bracht naar alternatieve methoden van witwassen 
te zoeken en meer gebruik te maken van niet-financiële instellingen, werd in 
2001 het toepassingsbereik van de richtlijn uitgebreid tot juridische en fiscale 
dienstverleners.7 Dit gebeurde via de Richtlijn 2001/97/EG ‘tot wijziging van 
Richtlijn 91/308/EEG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 
voor het witwassen van geld’ (hierna: 2e Witwasrichtlijn). Op grond hiervan 
zijn de Wid en Wet Mot in juni 2003 mede van toepassing geworden op juridi-
sche en fiscale beroepsbeoefenaars.
In 2005 werd de 2e Witwasrichtlijn vervangen door Richtlijn 2005/60/EG ‘tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme’ (hierna: de 3e Witwasrichtlijn). Een 
belangrijke reden voor deze herziening was het in overeenstemming brengen 
van de richtlijn met de in 2003 herziene aanbevelingen van de Financial Ac-
tion Task Force on Money Laundering (FATF).8 De FATF is de belangrijkste 
intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van 
het witwassen en de financiering van terrorisme.9 Deze 3e Witwasrichtlijn is 
in Nederland geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (hierna: Wwft). Deze wet is op 1 augustus 2008 in 
werking getreden. De Wid en Wet Mot zijn kort daarvoor samengevoegd en 
ingetrokken. 

De Wwft wordt door meerdere toezichthouders gecontroleerd en gehand-
haafd. Krachtens de Wwft zijn hiertoe bij het Aanwijzingsbesluit toezichthou-
ders Wwft aangewezen: De Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM), het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst 
Holland/Midden Unit MOT. Het BFT is aangewezen als Wwft-toezichthouder 
op de juridische en fiscale dienstverleners. Naast het toezicht door het BFT 
hebben verschillende beroepsorganisaties in de loop der tijd vormen van zelf-
toezicht ontwikkeld, al dan niet in samenwerking met het BFT.
De Wwft wordt zowel bestuursrechtelijk, strafrechtelijk als tuchtrechtelijk 
gehandhaafd. Bestuursrechtelijke handhaving is uitgesloten voor beroepsbe-
oefenaars die onder wettelijk geregeld tuchtrecht staan. Omdat advocaten, 
notarissen, en accountants ieder hun eigen tuchtrecht kennen, zijn er veel ver-
schillende vormen van Wwft-handhaving ontstaan.

De Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners staat nu al enige 
jaren ter discussie. Vaak wordt naar voren gebracht dat een meldplicht voor 

7 Zie overweging 13 en 14 bij de Richtlijn 2001/97/EG tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG (2e 
Witwasrichtlijn).

8 Zie overweging 5 bij de 3e Witwasrichtlijn.
9 De FATF is in 1989 opgericht in Parijs door de G7, www.fatf-gafi.org. 
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met name advocaten een inbreuk is op (de beginselen van) de Nederlandse 
rechtsstaat.10 

Bij de start van dit onderzoek, begin 2007, was er een in het oog lopend span-
ningsveld bij deze meldplicht waarneembaar. Dit spanningsveld bestond uit 
onduidelijkheid rondom de reikwijdte en de vrijstelling van de meldplicht in 
verband met het legal privilege, het ontbreken van voldoende draagvlak voor 
de meldplicht, resulterend in een relatief gering aantal meldingen, en, daaruit 
voortvloeiend, de vraag naar de effectiviteit van het interne en externe toezicht 
en de verhouding tussen deze twee. Al snel na invoering van deze regelgeving 
bleek dat het BFT over onvoldoende bevoegdheden beschikte om het toezicht 
bij advocaten en notarissen uit te oefenen. In de praktijk werd (en wordt) door 
advocaten en notarissen hun medewerking aan het Wwft-toezicht door BFT 
geweigerd met een beroep op hun geheimhoudingsplicht en verschonings-
recht.11 Mede hierom werden vormen van intern Wwft-toezicht ontwikkeld.

De spanning tussen enerzijds de belangen van effectieve witwasbestrijding en 
anderzijds het belang om in vertrouwen rechtshulp te kunnen zoeken bij een 
juridische of fiscale dienstverlener, maakt dit onderzoek urgent. 
De strijd tegen witwassen is van groot belang, daarover is een ieder het wel 
eens.
Tegelijkertijd mogen ten behoeve van een effectieve handhaving niet alle pri-
vacybelangen overboord worden gegooid. 
Het centrale thema van dit onderzoek is om een goed afgewogen balans te 
vinden tussen enerzijds een effectieve handhaving van de witwasmeldplicht en 
anderzijds de waarborging van privacybelangen.

1.2 probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt als volgt:

Voldoen de Wwft-meldplicht en de handhaving ervan voor juridische en fis-
cale dienstverleners aan de beginselen van rechtszekerheid, legal privilege, 
effectiviteit en gelijkwaardigheid?

Deze vraag wordt in vier deelonderzoeken uitgewerkt. Het eerste deel betreft 
het toetsingskader, waarin wordt behandeld wat er in dit onderzoek wordt 

10 Spronken 2002, p. 15; Van Mens en Bouallouch 2002, p. 78 en 87; Huydecoper 2003; De Zeeuw-
Schmelzer, Oosters en Hermans 2006.

11 Met betrekking tot notarissen zal in de loop van 2012 regelgeving van kracht worden, waarin de 
geheimhoudingsplicht van de notaris opzij wordt gezet ten behoeve van het (Wwft-)toezicht, zie 
hoofdstuk 8, 9 en 10.
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verstaan onder rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardig-
heid als beginselen van goede handhaving. In het tweede deel staat de wit-
wasmeldplicht centraal. Het derde deel richt zich op het toezicht en de sanc-
tionering van de Wwft. In het vierde en laatste deel volgt een synthese van de 
voorgaande delen met de beantwoording van de onderzoeksvraag en worden 
aanbevelingen gedaan om te komen tot een betere vorm van handhaving van 
de witwasmeldplicht in Nederland.12

1.3 relevantie

Analyse van knelpunten maakt het mogelijk om de Wwft-handhaving te verbeteren

De Wwft-meldplicht heeft een tweeledig doel.13 Het eerste – preventieve – doel 
is zo veel mogelijk voorkomen dat bepaalde dienstverleners worden gebruikt 
of misbruikt om geld wit te wassen. Het tweede – repressieve – doel is door de 
meldingen de opsporing van witwassers te vergemakkelijken. 

Dit onderzoek heeft als deelonderwerp de ‘handhaving van de Wwft-meld-
plicht’ en richt zich daarmee op het meer preventieve doel van deze regelge-
ving, de voorkant van de meldketen: de potentieel meldplichtigen. De meld-
plicht verhoogt het bewustzijn van dienstverleners dat zij door hun cliënt 
kunnen worden misbruikt om geld wit te wassen (awareness) en zal zodoende 
potentiële witwassers afschrikken. 
Dit onderzoek richt zich dus niet op het repressieve doel van deze regelgeving: 
de opsporing van de witwassers. Vanzelfsprekend kan het repressieve doel van 
deze wetgeving alléén worden behaald, als de meldingen ook daadwerkelijk 
worden gebruikt bij de opsporing en hiervoor voldoende capaciteit beschik-
baar wordt gesteld.14 Dit lijkt in Nederland vooralsnog niet of nauwelijks aan de 
orde te zijn.15 Het aantal afgewikkelde strafzaken met een schuldigverklaring 
ligt al enige jaren op slechts 1 % van het aantal verdacht verklaarde meldin-
gen.16 De FATF heeft het Nederlandse anti-witwasbeleid in 2010 geëvalueerd 

12 Een uitgebreidere indeling is opgenomen in paragraaf 1.8.
13 Kamerstukken II 2004-2005, 29 990, nr. 3, p. 1.
14 Vergelijk ook de Minister van Financiën in de kamerbehandeling van de implementatie van de 3e 

Witwasrichtlijn in de Wid en Wet Mot: Handelingen II 2007-2008, 86, p. 6082. Zie over de achter-
kant van de meldketen: Faber en Van Nunen 2004. 

15 Uiteindelijk wordt slechts 6 % van de meldingen gebruikt in opsporingsonderzoeken, zie 
Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 16 en 60. In de jaren 2002-2007 kregen jaarlijks gemid-
deld 192 mensen een straf opgelegd vanwege witwassen, (zie Rapport Algemene Rekenkamer 
2008, p. 79), dit is slechts 0,5 % van het aantal verdacht verklaarde transacties. Ten opzichte van 
het totaal aantal gemelde transacties per jaar is dit percentage nog veel kleiner, zie ook Unger 
2008. Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.5.

16 In 2008 zijn er circa 400.000 meldingen binnengekomen waarvan ongeveer 20 % als verdacht is 
aangemerkt. Het aantal witwaszaken dat wordt afgedaan met een schuldigverklaring is gegroeid 
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en onder meer kritiek geleverd op de organisatie van de Financial Intelligence 
Unit – Nederland (FIU-NL).17

Het vertrekpunt voor dit onderzoek is dat de Wwft-meldplicht voor vermoe-
dens van witwassen inderdaad een stap kan zijn (naast andere) om de boven-
genoemde doelen in enigerlei mate te bereiken. De effectiviteit van de meld-
plicht kan in dit onderzoek niet ter discussie worden gesteld.18 De vraag of de 
Wwft-meldplicht op zichzelf effectief is, is natuurlijk wel van belang. Hand-
having van een norm die het doel waarvoor het is gesteld op geen enkele ma-
nier kan bereiken is immers zinloos.19 Op lidstaten rust echter zonder meer 
de verplichting om deze meldplicht, die immers uit het Unierecht voortvloeit, 
op een effectieve wijze te handhaven.20  De vraag of een witwasmeldplicht wel 
enig gewenst effect veroorzaakt is een vraag die op Unierechtelijk niveau moet 
worden gesteld. 

Dit onderzoek beoogt knelpunten die bestaan bij de omvang en handhaving 
van de Wwft-meldplicht, in kaart te brengen en te analyseren. Zoals gezegd 
wordt de meldplicht op zichzelf niet ter discussie gesteld, maar ook niet heilig 
verklaard; er moet rekening gehouden worden met fundamentele grondrech-
ten. De spanning spitst zich toe op de tegenstelling tussen een effectieve (hand-
having van de) meldplicht enerzijds en het grondrecht op een vertrouwelijke 
relatie met een advocaat (het legal privilege) anderzijds. 
Het is niet waarschijnlijk dat de spanning tussen deze beide aspecten helemaal 
weggenomen zal kunnen worden. Er moet daarom gezocht worden naar een 
optimale balans. Dit wordt met name onderzocht in hoofdstuk 3 en uitgewerkt 
in de hoofdstukken daarna.21

Buiten het legal privilege zijn er echter nog andere knelpunten die de effectivi-
teit van de Wwft-handhaving hinderen. Zonder een goede analyse daarvan is 
geen afgewogen keuze mogelijk om de handhaving te verbeteren. Dit onder-
zoek beoogt enerzijds bloot te leggen waar knelpunten in relatie tot genoemde 

van 113 in 2004 tot 516 in 2008, FIU-rapport 2008, p. 35, p. 84 en p. 88. In het jaarrapport van de 
FIU over 2009 zijn geen cijfers over de aantallen veroordelingen opgenomen. Zie ook Diekman 
2010, p. 235.

17 De FATF overweegt dat de effectiviteit en onafhankelijkheid van de FIU-NL wordt gehinderd 
door de vertragingen bij de reorganisatie van de FIU en dat het aantal onderzoeken naar aan-
leidingen van de meldingen laag is, zie keynote 5, 6, 15 en 16 uit de Executive Summary van de 
‘Mutual Evaluation’ van Nederland, FATF februari 2011, te raadplegen op de website van de FATF: 
www.fatf-gafi.org.

18 Dit lijkt me het terrein van de (rechts)sociologen en de (rechts)economen.
19 Het is nog niet mogelijk om een rechtstreeks verband te leggen tussen meldingen en de bijdrage 

die deze hebben voor de opsporing van witwassers, zie Kamerstukken II 2005-2006, 30 576, nr. 1, 
p. 2.

20 Het beginsel van loyale samenwerking, art. 4 lid 3 VEU.
21 Zie hiervoor onder meer in hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 en 3.6, hoofdstuk 9, paragraaf 9.4 en 

hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.
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beginselen van goede handhaving bestaan en anderzijds aanbevelingen te 
doen ter verbetering. Meldplichtigen krijgen een overzicht en analyse van de 
voor hen geldende regelgeving op dit punt; wetgever en toezichthouders wor-
den aanknopingspunten geboden om de handhaving te verbeteren.

Verbeteren van de handhaving in het algemeen

Delen van dit onderzoek kunnen ook van belang zijn voor de algemene aan-
pak (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) van criminaliteit die 
via misbruik van dienstverleners kan plaatsvinden. Dit onderzoek kan inzicht 
geven in de verhouding tussen intern en extern toezicht in het algemeen, bij-
voorbeeld in de verschillen van aanpak, de samenwerking en de valkuilen, 
maar ook in de positieve aspecten die onmiskenbaar verbonden zijn aan een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor de handhaving in het algemeen. 

Wetenschappelijke relevantie

Er zijn drie punten waarop dit onderzoek in wetenschappelijk opzicht relevant 
is. In de eerste plaats zal worden gezocht naar een ‘nieuw’ paradigma voor 
de omvang van het legal privilege. In de tweede plaats draagt dit onderzoek 
bij aan het debat over tuchtrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving en 
de verhouding tussen intern en extern toezicht in het algemeen. Het derde 
punt betreft de toepassing van effectiviteit als beginsel van goede handhaving. 
De laatste jaren zijn de juridische normen die aan handhaving worden gesteld 
een nieuwe fase ingegaan, met steeds meer ruimte voor effectiviteit.22 Afgezien 
daarvan vormt het onderwerp van dit boek een interessant terrein om de ef-
fectiviteit en een aantal andere beginselen van goede handhaving te testen. Dit 
is van belang voor de ontwikkeling van die beginselen als toetsingsnorm voor 
de inrichting van de handhaving.

1.4 methode van onderzoek

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de gangbare juridische methoden 
van onderzoek: bestudering van regelgeving, literatuur, onderzoeksrapporten 
en jurisprudentie. Uitsluitend om de verworven kennis en inzichten te toetsen 
aan de praktijk, zijn tevens gesprekken gevoerd met deskundigen uit het werk-
veld.23 De in het boek gereflecteerde opvattingen komen echter geheel voor 
mijn rekening. 

22 Addink 2010, p. 13, 26, 30; Van Montfort 2010.
23 Zie de lijst met geraadpleegde personen in de bijlage achterin het boek.
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Voor een drietal landen (België, Frankrijk en Engeland) wordt bekeken hoe 
de meldplicht en de vrijstelling daarop uit de 3e Witwasrichtlijn voor de ju-
ridische en fiscale dienstverleners is geïmplementeerd, ter inspiratie voor het 
Nederlandse recht. Uit een verkennend onderzoek bleek dat deze landen in-
teressant waren om te bezien, omdat daar belangrijke rechterlijke uitspraken 
zijn gedaan omtrent de omvang van de meldplicht en de vrijstelling daarop 
voor advocaten. Dit blijkt ook uit een onderzoek door Deloitte in opdracht 
van de Europese Commissie naar de werking van de Witwasrichtlijn, in welk 
onderzoek dezelfde landen veel aandacht krijgen als het gaat om meldplichten 
van lawyers.24 Daarnaast is voor Engeland gekozen omdat het Engelse systeem 
door de FATF als een voorbeeld voor andere landen wordt gezien, wat betreft 
de strenge aanpak van witwassen en het hoge aantal meldingen.25 
De blik op het buitenland beperkt zich evenwel tot de meldplicht en richt zich 
niet op de handhaving daarvan. De handhaving van de Witwasrichtlijn is im-
mers niet geharmoniseerd en in beginsel een nationale kwestie.26 Wel moet de 
handhaving voldoen aan Unierechtelijke eisen van effectiviteit en gelijkwaar-
digheid.27

1.5 afbakening

Het onderzoek beperkt zich in de eerste plaats tot de juridische en fiscale 
dienstverleners als natuurlijke personen en niet als rechtspersonen. De span-
ning met het legal privilege doet zich hier het meest prominent voor en de 
advocaat en notaris zijn dan ook in persoon tuchtrechtelijk aansprakelijk voor 
het naleven van deze plicht. Het onderzoek beperkt zich voorts, om dezelfde 
reden, hoofdzakelijk tot de Wwft-meldplicht en strekt zich niet uit tot de in 
de Wwft ook geregelde identificatie- en verificatieverplichtingen, ondanks de 
moeilijkheden in de praktijk om deze verplichtingen goed na te leven. 
In de derde plaats richt het onderzoek zich op de witwasmeldplicht en niet op 
de meldplicht voor de financiering van terrorisme. De witwasmeldplicht is in 
Nederland van groter belang dan de meldplicht voor terrorismefinanciering 
die tot dusver (gelukkig) een meer symbolische waarde heeft en kwantitatief 
van weinig betekenis is. 
Handhaving heeft als doel een goede naleving van de regelgeving. Behalve een 
goede handhaving zijn er een aantal andere factoren van belang die de na-
leving in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Om de naleving te 

24 EC-rapport 2011, zie bijvoorbeeld 245 en paragraaf 4.2.3.3 in dat rapport.
25 Zie hoofdstuk 5, meer specifiek paragraaf 5.6.5.
26 Zie ook Van den Broek 2011.
27 Wel zullen incidenteel verwijzingen worden gemaakt naar bijvoorbeeld het sanctioneringsys-

teem in Engeland, zie bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.5.
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bevorderen moet dan ook goed worden gekeken naar risicofactoren, dat wil 
zeggen omstandigheden die de kans op naleving in gevaar brengen. In dit on-
derzoek wordt onderkend dat het voor de wetgever en handhaver van belang 
is om zich van de risicofactoren bewust te zijn. Toch wordt in dit onderzoek 
niet inhoudelijk ingegaan op de omvang en invloed van de risicofactoren op de 
naleving van de Wwft door juridische en fiscale dienstverleners, zoals te veel 
marktwerking/commercialisering, interdisciplinaire samenwerking, internati-
onalisering, aantasting van de onafhankelijkheid door een te grote afhankelijk-
heid van één of slechts een paar cliënten, of een gebrek aan transparantie.28 Dit 
onderzoek beoogt immers om de Wwft-meldplicht en de handhaving ervan 
te onderzoeken en niet de overige factoren die van invloed kunnen zijn op de 
naleving.

Tot slot blijft het toezicht zoals dat binnen een kantoororganisatie plaatsvindt 
op grond van beroeps- en gedragsregels buiten beschouwing.29 Het onderzoek 
richt zich op het toezicht door het BFT, de beroepsorganisaties en het toe-
zicht door de notariële tuchtrechter. Buiten beschouwing blijft eveneens het 
ministerieel toezicht op de vaststelling van verordeningen van de beroepsor-
ganisaties (vooraf door middel van goedkeuring, of achteraf door middel van 
vernietiging).30

Wat betreft de handhaving richt het onderzoek zich met name op de bestuurs-
rechtelijke en tuchtrechtelijke handhaving en komt de strafrechtelijke handha-
ving van de Wwft slechts zijdelings aan de orde.31 De civielrechtelijke implica-
ties van de Wwft en van falend toezicht blijven buiten beschouwing.32

1.6 Begripsbepalingen

Legal privilege

In dit boek wordt met het begrip ‘legal privilege’ gedoeld op de juridische be-
scherming van vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en zijn  cliënt. 
Voor de overige beroepsgroepen (notaris, accountant, belastingadviseur) 

28 Ik verwijs voor de marktwerking in het notariaat naar Plaggemars 2011 en voor risicofactoren ten 
aanzien van advocaten en notarissen naar: Lankhorst en Nelen 2004, p. 82-88.

29 Zie voor dat perspectief bijvoorbeeld Van Oostrum 2002, die onderzoek heeft gedaan naar het 
integriteitstoezicht van advocaten op kantoorniveau.

30 Zie over dit ministerieel toezicht het advies van Schueler en Besselink 2010, dat zij in opdracht 
van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) hebben geschreven in reactie op het wetsvoor-
stel tot wijziging van de Advocatenwet, waarin een ministeriële preventieve toets wordt voorge-
steld voor bepaalde verordeningen van de Orde.

31 De bovenstaande afbakeningen nemen niet weg dat grote delen van het onderzoek mutatis 
mutandis ook relevant (kunnen) zijn voor de onderwerpen die niet expliciet aan de orde komen.

32 Zie voor de civielrechtelijke implicaties van de Wwft voor notarissen de oratie van Waaijer 2010. 
Zie voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid van toezichthouders: Giesen 2005.
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zullen de begrippen ‘geheimhoudingsplicht’ en ‘verschoningsrecht’ worden ge-
bruikt. Voor de advocaat wordt in dit onderzoek in de nationale context naast 
het begrip legal privilege ook wel geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht 
gebruikt. De reden hiervoor is dat in een nationale context in literatuur en ju-
risprudentie het woord legal privilege nagenoeg niet wordt gebruikt.
Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht zijn geen synoniemen. Het ver-
schoningsrecht is het recht om niet te hoeven getuigen voor de rechter. Als 
er geen geheimhoudingsplicht is, dan is er ook geen verschoningsrecht. De 
geheimhoudingsplicht is een voorwaarde voor het bestaan van een verscho-
ningsrecht. Maar een geheimhoudingsplicht brengt niet altijd een verscho-
ningsrecht met zich. Een geheimhoudingsplicht kan bijvoorbeeld enkel geba-
seerd zijn op een overeenkomst en in dat geval is er geen verschoningsrecht. Er 
zijn slechts enkele beroepsgroepen in de Nederlandse rechtspraak als verscho-
ningsgerechtigden erkend, waaronder die van de advocaten en de notarissen.33 

Intern en extern toezicht

Met intern toezicht wordt in dit onderzoek bedoeld het toezicht op de nale-
ving van beroepsregels dat binnen de verschillende beroepsgroepen door en 
namens de beroepsorganisaties plaatsvindt. Hiervoor zal soms ook het woord 
‘zelftoezicht’ gebezigd worden. 
Het toezicht door de voorzitter van de kamer van toezicht in het notariaat 
wordt samen met het intern toezicht op notarissen door de Koninklijke Nota-
riële Beroepsorganisatie (KNB) behandeld in hoofdstuk 10. Deze toezichthou-
dende taak van de rechter zal met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op 
het notarisambt (Wna-nieuw) komen te vervallen.34 
De rechtsprekende taak van de tuchtrechter wordt in de doctrine soms even-
eens als een vorm van zelftoezicht of intern toezicht beschouwd,35 omdat in 
tuchtrechtcolleges, naast onafhankelijke rechters, ook wel beroepsgenoten 
plaatsnemen.36 De rechtsprekende taak van de tuchtrechter komt echter apart 
aan de orde in hoofdstuk 13 over de sanctionering.
Met extern toezicht wordt in dit onderzoek bedoeld het van overheidswege 
uitgevoerd toezicht op de naleving van regelgeving door een onafhankelijke 
toezichthouder.37 Er wordt in beginsel gekozen voor de term ‘extern’, omdat 

33 Zie over de omvang van het verschoningsrecht van de beroepsbeoefenaren met name hoofd-
stuk 3 en 6.

34 Deze toezichthoudende taak van de tuchtrechter wordt overgeheveld naar het BFT zodra de 
Wna-nieuw in werking treedt.

35 Zie bijvoorbeeld Rinkes 2007, p. 2, die het tuchtrecht ‘zelfregulering’ noemt.
36 Zie voor notarissen bijvoorbeeld art. 94 lid 4 Wna. De samenstelling van de kamer zal niet veran-

deren onder de Wna-nieuw.
37 Anders dan bestuurlijk toezicht in de vorm van ministeriële goedkeuring (vooraf of achteraf ) van 

verordeningen die door beroepsorganisaties worden genomen.
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‘onafhankelijk’ vaker wordt gebruikt in de context van het vereiste van onaf-
hankelijke rechtspraak. 

1.7 relevante regelgeving

De regelgeving die in dit onderzoek aan de orde komt is divers en bovendien 
volop in beweging. In deze paragraaf volgt daarom een overzicht van de afkor-
tingen die hiervoor gebruikt zullen worden. 
In de inleiding zijn de 1e, 2e en 3e Witwasrichtlijn, de Wwft, alsmede diens 
rechtsvoorgangers de Wid en de Wet Mot, reeds geïntroduceerd. In juli 2011 
is een consultatievoorstel tot wijziging van de Wwft gepubliceerd.38 Dit con-
sultatievoorstel zal worden aangeduid met C-Wwft. In augustus 2010 was ook 
al een consultatievoorstel tot wijziging van de Wwft gepubliceerd, waarvan in 
een later stadium echter niets meer is vernomen.39 Dit voorstel wordt aange-
duid als C-Wwft-oud. De Algemene wet bestuursrecht wordt aangeduid met 
Awb. Voor advocaten is daarnaast de Advocatenwet (Advw) van belang en de 
toekomstige wijziging daarvan in verband met diens rechtspositie in de rechts-
orde, afgekort met Advw-nieuw.40 In juli 2011 is een consultatievoorstel ver-
schenen over de herziening van het toezicht op de advocatuur, aangeduid met 
C-Advw.41 Voor het notariaat wordt de Wet op het notarisambt aangeduid met 
Wna en het wijzigingsvoorstel van de Wna en de daarmee samenhangende 
wijziging van de Wwft met Wna-nieuw.42 De Wna-nieuw is in september 2011 
door de Eerste Kamer aangenomen. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding 
per 1 juli 2012. De artikelen uit de Wna die anno augustus 2011 nog geldig 
zijn, maar die door de Wna-nieuw zullen veranderen of vervallen, worden 
aangegeven als artikelen uit de Wna-oud. Voor accountants wordt de regelge-
ving als volgt afgekort: de Wet op de Registeraccountants met Wet RA; de Wet 
op de Accountants-Administratieconsulenten met Wet AA; de Wet toezicht 

38 Conceptregeling tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ter-
rorisme, door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Te vinden 
op: www.overheid.nl. Gepubliceerd op 19 juli 2011.

39 Consultatievoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere 
wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel II, gepubliceerd in augustus 2010, op de 
website van het Ministerie van Financiën.

40 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke 
zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde, Kamerstukken II 2010-2011, 
32 328.

41 Het is de bedoeling dat deze conceptregeling uiteindelijk zal worden ingebracht als een tweede 
nota van wijziging in de Advw-nieuw.

42 De wijziging van de Wet op het Notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsme-
de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal 
testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 
Hierna samen kortweg Wna-nieuw genoemd: Kamerstukken I 2010-2011, 32 250, A. Het wets-
voorstel is 27 september 2011 aangenomen door de Eerste Kamer.
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accountantsorganisaties met Wta; en de Wet tuchtrechtspraak accountants 
met Wtra.

1.8 opbouw van het boek 

In paragraaf 1.2 (probleemstelling) kwamen de delen van dit boek al kort aan 
de orde. Hieronder volgt een uitgebreider overzicht van de opbouw.

Deel I: Toetsingskader (hoofdstuk 2 en 3)

Deel 1 zet het toetsingskader uiteen. Hoofdstuk 2 beschrijft rechtszekerheid, 
legal privilege, effectiviteit en rechtsgelijkheid als beginselen voor goede hand-
having. Om tot een betere balans te kunnen komen tussen effectiviteit en le-
gal privilege, is het noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre het legal privi-
lege wordt beschermd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM), het Hof van Justitie (HvJ EU) en binnen de Nederlandse rechtsorde 
(onder meer door de Hoge Raad). Hoofdstuk 3 onderzoekt en vergelijkt de 
jurisprudentie en besteedt ook aandacht aan de spanning in Nederland tussen 
een effectieve handhaving en het legal privilege. 

Deel II: De witwasmeldplicht (hoofdstuk 4 tot en met 7)

Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek is het 
nodig de witwasmeldplicht te analyseren. De kwaliteit van de handhaving kan 
immers niet los worden gezien van de te handhaven regelgeving. Hoofdstuk 4 
beschrijft de ontwikkeling van de drie witwasrichtlijnen. Hoofdstuk 5 geeft de 
implementatie weer van de meldplicht en de reikwijdte van de legal-privilege-
vrijstelling in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. Jurisprudentie die in 
navolging van de Ordre des barreaux-zaak in België en Frankrijk is gewezen, 
komt daarbij aan de orde.  In hoofdstuk 6 wordt onderzocht hoe de 3e Wit-
wasrichtlijn voor advocaten geïnterpreteerd zou moeten worden gezien het 
toetsingskader. In dat hoofdstuk wordt eveneens onderzocht in hoeverre de 
dienstverlening door de overige beroepsgroepen vergelijkbaar is met die van 
advocaten. En als dit in ruime mate het geval is, wat dan de gevolgen zouden 
moeten zijn voor de omvang van hun meldplicht en de vrijstelling.
Hoofdstuk 7 past de genoemde waarborgen en eisen toe op de Wwft-meld-
plicht. Het is een verzamelhoofdstuk, waarin allerlei knelpunten inzake de om-
vang en de reikwijdte van de meldplicht aan bod komen.
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Deel III: Wwft-handhaving (hoofdstuk 8 tot en met 13)

Het toezicht op de naleving van de Wwft heeft vele gezichten en is bovendien 
zeer in beweging. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de huidige systemen van 
het Wwft-toezicht en van de ontwikkelingen die op toezichtgebied gaande zijn. 
Vervolgens behandelt hoofdstuk 9 het extern Wwft-toezicht door het BFT. De 
hoofdstukken 10 tot en met 12 beschrijven vervolgens het intern toezicht door 
de verschillende beroepsorganisaties. Hoofdstuk 10 beschrijft daarnaast ook 
het toezicht door de notariële tuchtrechter. In hoofdstuk 13 wordt de tucht-
rechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van de Wwft behandeld. 
 
Deel IV: Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 14)

Hoofdstuk 14 bevat een synthese van alle delen van dit boek. Het geeft ant-
woord op de hoofdvraag en een overzicht van alle aanbevelingen voor een be-
tere vorm van handhaving. 

Dit onderzoek is afgesloten op 1 augustus 2011. Met wijzigingen die zich na-
dien hebben voorgedaan is alleen nog incidenteel rekening gehouden.
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2 Toetsingskader 

In dit hoofdstuk wordt een kort historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van de hier relevante rechtsbeginselen en wordt de keuze toegelicht voor vier be-
ginselen die als toetsingskader in dit onderzoek zullen fungeren. Vervolgens wor-
den deze beginselen meer in detail behandeld. Het betreft rechtszekerheid, legal 
privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid. Legal privilege komt in dit hoofdstuk 
slechts kort aan de orde en wordt vanwege de omvang ervan apart behandeld in 
hoofdstuk 3.

2.1 Inleiding

De normen die gelden voor het optreden van de overheid kennen een ontwik-
keling, waarin zich in de loop der tijd drie grote sprongen hebben voorgedaan: 
de opkomst van de beginselen van de klassiek-liberale rechtsstaat, de verrui-
ming naar de democratische rechtsstaat, en de verdere verruiming naar begin-
selen van good governance.1 
In de klassiek-liberale rechtsstaat (18e en 19e eeuw) hadden de grondslagen 
voor overheidsoptreden slechts een waarborgend karakter, bedoeld om het in-
dividu te beschermen tegen willekeurig overheidsoptreden. In deze beperkte 
opvatting van de rechtsstaat behoren de volgende beginselen als principiële 
waarborgen in acht te worden genomen: het legaliteitsbeginsel, de machten-
scheiding, de grondrechten en de rechterlijke controle.2 Het legaliteitsbeginsel 
stelt als eis dat overheidsoptreden dat beperkingen stelt aan de vrijheid van 
burgers een wettelijke grondslag heeft en blijft binnen de wettelijke regels en 
grondbeginselen.3 Machtenscheiding houdt in dat de wetgevende macht, de 
uitvoerende macht en de rechtsprekende macht verdeeld moeten zijn over ver-
schillende organen (de trias politica). Grondrechten zijn fundamentele vrij-
heidsrechten van burgers die moeten zijn vastgelegd en worden gerespecteerd 
door de overheid. Rechterlijke controle houdt verband met het recht van de 
burger toegang te hebben tot een onafhankelijke rechter die het overheidshan-
delen op rechtmatigheid beoordeelt.4

Met de ontwikkeling naar een (sociaal)democratische rechtsstaat (in de eer-
ste helft van de 20e eeuw) worden meer instrumentele beginselen belangrijk, 

1 Addink e.a. 2010a, p. 4.
2 Burkens e.a. 2006, p.16.
3 Van Ommeren 1996, p. 397; zie ook de NJV-preadviezen 2011 over legaliteit en legitimatie door: 

Voermans, Borgers en Sieburgh 2011.
4 Burkens e.a. 2006, p. 49.
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waaronder in de eerste plaats het democratiebeginsel. Dit beginsel heeft be-
trekking op ‘gelijke’ mogelijkheden voor eenieder om invloed uit te oefenen op 
het handelen van de overheid (actief en passief kiesrecht) en op de eis dat het 
besturen zo ‘zichtbaar’ mogelijk moet gebeuren om democratische controle 
mogelijk te maken. Na de Tweede Wereldoorlog komt de verzorgingsstaat tot 
ontwikkeling. Door de introductie van sociale grondrechten krijgt de staat 
steeds meer de actieve taak om condities te scheppen waaronder de burger 
daadwerkelijk van die grondrechten gebruik kan maken.5 Door sommigen is 
dit het ‘beginsel van de dienende overheid’ genoemd.6 Het beginsel van de die-
nende overheid houdt in dat de overheid zich positief, dus actief moet opstel-
len om de individuele en algemene belangen van de burgers zo goed mogelijk 
te behartigen. Hieruit kan ook worden afgeleid dat de overheid zo effectief en 
efficiënt mogelijk behoort te handelen.7

Aan het eind van de 20e eeuw komen beginselen van good governance lang-
zaam tot ontwikkeling. Good governance ziet op het optreden van de gehele 
overheid (wetgever, bestuur en rechtsprekende macht). Het wordt vaak in één 
adem genoemd met goed bestuur. Goed bestuur richt zich echter vooral op 
het openbaar bestuur (good administration).8 De beginselen van good gover-
nance en goed bestuur zijn: behoorlijkheid, transparantie, participatie, effec-
tiviteit, verantwoording en mensenrechten. Deze beginselen bevinden zich in 
verschillende stadia van ontwikkeling.9 Hiermee wordt bedoeld dat sommige 
beginselen meer dan andere als rechtsnormen worden beschouwd. De mate 
waarin dat gebeurt en de inhoud die aan de beginselen wordt gegeven, ver-
schillen op internationaal, Unierechtelijk en nationaal niveau.10

De beginselen van good governance kunnen worden uitgewerkt voor verschil-
lende deelgebieden van het bestuur. Zo zijn in de ‘Kaderstellende visie op toe-
zicht’ verschillende principes van goed toezicht genoemd: onafhankelijkheid, 
transparantie, professionaliteit, selectiviteit, slagvaardigheid en ‘samenwer-
kend’.11 Deze principes kunnen voor het totale handhavingstraject van toepas-
sing zijn. Vanuit wetenschappelijke hoek zijn ook al voorstellen gedaan voor 
beginselen van goed (handhavings)toezicht.12 Ook kan gewezen worden op 
vijf elementen van goed toezicht uit een IMF-rapport die DNB in een reactie 

5 Burkens e.a. 2006, p. 25-26.
6 Zie Scheltema 1989, p. 15 en Blomberg 2000, p. 19. 
7 Zie over de verhouding tussen beide begrippen: Addink e.a. 2010a, p. 80-82 en Michiels 1998, 

p. 5 en 6.
8 Addink 2010, p. 5.
9 Addink 2010, p. 13
10 Zie voor een overzicht: Addink 2010, p. 15-17 en Addink e.a. 2010a.
11 Kaderstellende visie op toezicht: Kamerstukken II 2000-2001, 27 831, nr. 1 en Kamerstukken II 

2005-2006, 27 831, nr. 15.
12 Michiels 2006; Van Rossum 2005, p. 36-42.
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op het rapport-Scheltema overneemt, om effectief toezicht af te dwingen en 
te waarborgen.13 Goed toezicht is volgens dat rapport indringend, kritisch en 
proactief, volledig, adaptief en vasthoudend.14

Beginselen kunnen ingedeeld worden in beginselen met een meer waarbor-
gend karakter en beginselen met een meer actief instrumenteel karakter. Zo 
behoren fundamentele rechten (grondrechten) en behoorlijkheid tot de waar-
borgen, en participatie, effectiviteit en verantwoording meer tot de instrumen-
tele zijde van het spectrum. Er zijn ook beginselen die zowel waarborgend als 
instrumenteel ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld het evenredigheidsbegin-
sel en het gelijkwaardigheidsbeginsel. Ook kunnen de beginselen vanuit een 
intern of extern perspectief worden beschouwd.15 Het intern perspectief be-
treft de vormgeving van normen van goed bestuur/goede handhaving door de 
wetgever en het bestuur. Het externe perspectief is de blik van buitenaf op het 
handelen door de overheid en/of het bestuur en gericht op de gemaakte fouten 
en geeft daarbij aan welke beginselen van goed bestuur zijn geschonden. Bij 
het extern perspectief worden de beginselen dus gebruikt als toetsingsnorm.16 
In dit onderzoek is het externe perspectief de maatstaf. Dit betekent dat met 
betrekking tot de Wwft-meldplicht, het toezicht daarop en de handhaving/
sanctionering ervan, wordt gekeken waar er knelpunten bestaan in relatie tot 
de genoemde beginselen. 

2.2  De keuze van de beginselen 

Zoals hierna zal worden toegelicht, worden de problemen in de handhaving 
van de witwasmeldplicht het meest zichtbaar indien men kijkt naar eisen die 
vanuit het oogpunt van effectiviteit, legal privilege, rechtszekerheid en gelijk-
waardigheid aan handhaving kunnen worden gesteld. Met een keuze voor deze 
beginselen wordt geen volledigheid gepretendeerd.17 De beginselen zijn echter 
aldus gekozen dat aan de hand daarvan de belangrijkste problemen in kaart 
kunnen worden gebracht. 

13 IMF-rapport 2010 en Plan van aanpak-DNB 2010.
14 Effectiviteit van toezicht krijgt steeds meer aandacht. Van Montfort signaleert dat we staan voor 

een nieuwe periode waarin de effectiviteit van het toezicht steeds centraler komt te staan en 
waarin nieuwe vormen van toezicht en checks and balances worden ontwikkeld, zie Van Montfort 
2010, p. 16-20.

15 Addink 2010, p. 10.
16 Addink 2011, p. 18 e.v.
17 Er zijn bijvoorbeeld ook andere beginselen waarmee knelpunten te signaleren zijn, bijvoorbeeld 

het transparantiebeginsel of het verdedigingsbeginsel.
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Effectiviteit en legal privilege

De bovengenoemde ontwikkeling naar een (sociaal)democratische rechtsstaat 
en de uitbreiding naar de beginselen van good governance geeft de ruimte om 
effectiviteit als toetsingsmaatstaf mee te nemen in dit onderzoek. Dit is van 
belang omdat al bij de aanvang van dit onderzoek uiterst onzeker was of de 
bevoegdheden van het BFT toereikend zijn om doeltreffend toezicht te kun-
nen houden. Door een uitspraak van de hoogste notaristuchtrechter in 2007 
werd het vermoeden bevestigd dat deze bevoegdheden niet toereikend zijn.18 
De noodzaak van Wwft-toezicht is volgens de tuchtrechter ‘niet een zo zwaar-
wegend vereiste van algemeen belang dat daarvoor zonder wettelijke grond-
slag het beroepsgeheim kan worden beperkt’.19 Twee jaar later deed de hoogste 
advocatenrechter een soortgelijke uitspraak.20

De spanning tussen effectief toezicht en de geheimhoudingsplicht en het ver-
schoningsrecht van de advocaat is dan ook belangrijk om te onderzoeken. Ook 
wordt sinds de introductie van de meldplicht steeds weer naar voren gebracht 
dat een meldplicht voor advocaten en notarissen een inbreuk is op de geheim-
houdingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat en notaris.21 
Om deze redenen waren effectiviteit en legal privilege (als onderdeel van men-
senrechten) als toetsingskader bij de aanvang van het onderzoek al gegeven.22 

Rechtszekerheid

Bij nadere bestudering van de meldplicht bleek dat er grote onduidelijkheid 
bestaat over de inhoud en reikwijdte van de meldplicht en de vrijstelling. Dit 
heeft rechtsonzekerheid tot gevolg. Onduidelijkheden rondom de meldplicht 
zijn ook niet bevorderlijk voor een effectieve handhaving. Bovendien kan de 
meldplicht niet alleen strafrechtelijk maar ook met hoge bestuurlijke boetes 
worden gehandhaafd. Het lex-certabeginsel vereist dan dat de na te leven re-
gelgeving zo duidelijk mogelijk moet zijn. Om deze redenen wordt het rechts-
zekerheidsbeginsel meegenomen in dit onderzoek.

Gelijkwaardigheid

De Wwft-meldplicht vloeit voort uit het Unierecht, zodat gelijkwaardigheid 
één van de vereisten is waar de handhaving van deze plicht aan moet vol-
doen.23 Het blijkt dat de Wwft-meldplicht in Nederland wel heel verschillend 

18 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708.
19 R.o. 6.7.
20 HvD 11 september 2009, LJN YA0028; YA0027; YA0029. 
21 Spronken 2002, p. 15; Van Mens en Bouallouch 2002, p. 78 en 87; Huydecoper 2003; De Zeeuw-

Schmelzer, Oosters en Hermans 2006.
22 Zie hoofdstuk 1.
23 Zie hieronder in paragraaf 2.6.
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wordt gehandhaafd, namelijk ofwel via het tuchtrecht of via het bestuursrecht 
(naast strafrecht als ultimum remedium). Bij de beroepsgroepen die onder wet-
telijk geregeld tuchtrecht staan wordt de meldplicht niet via het bestuursrecht 
gehandhaafd. Er kan betwijfeld worden of voor deze verschillende wegen van 
handhaving voldoende rechtvaardiging bestaat en of dit tegemoetkomt aan ei-
sen van (effectiviteit en) gelijkwaardigheid. Om deze reden is ook gelijkwaar-
digheid als beginsel gekozen om de handhaving van de Wwft-meldplicht aan 
te toetsen. 
Gelijkwaardigheid wordt bovendien ook toegepast bij de vraag in hoeverre de 
legal-privilegevrijstelling voor advocaten op de meldplicht eveneens van toe-
passing is, of zou moeten zijn, op andere dienstverleners.

Deze beginselen zullen hieronder worden uitgewerkt als beginselen voor goe-
de handhaving. Hierbij wordt de volgorde aangehouden die hierboven in de 
inleidende historische schets naar voren kwam, dus eerst de beginselen met 
een waarborgend karakter – de rechtszekerheid en het legal privilege – en 
daarna de beginselen met een meer instrumenteel en/of gemengd karakter  
– effectiviteit en gelijkwaardigheid. Het beginsel van gelijkwaardigheid heeft 
een gemengd karakter. Het is instrumenteel wanneer het als maatstaf geldt om 
de Wwft-handhaving gelijkwaardig en minstens net zo effectief te maken als 
vergelijkbaar nationaal recht. Het is waarborgend wanneer het als maatstaf 
geldt bij de vraag in hoeverre de vrijstelling op de meldplicht voor advocaten 
ook voor andere dienstverleners van toepassing moet zijn. 

2.3 rechtszekerheid

Wettelijke grondslag en deugdelijkheidseisen 

Het rechtszekerheidsbeginsel brengt als onderdeel van het legaliteitsbeginsel 
met zich dat handhavingsbevoegdheden moeten berusten op een wettelijke 
grondslag: handhaving is uitsluitend toegestaan op grond van het geldende 
recht en binnen de grenzen van dat recht. Bronnen van het rechtszekerheids-
beginsel zijn op diverse plaatsen te vinden, bijvoorbeeld in artikel 1 Sr en ar-
tikel 7 EVRM.24 
Het rechtszekerheidsbeginsel vereist bovendien dat het geldende recht duide-
lijk (lex certa), kenbaar en voorzienbaar is. Deze eisen gelden voor het recht 
ten aanzien waarvan handhaving plaatsvindt, maar ook voor het recht ter rege-
ling van het overheidsoptreden. Dit is een nog dringender eis bij regels – zoals 
de Wwft-meldplicht – waarvan schending kan leiden tot het opleggen van een 

24 Zie de preadviezen van de NJV 2011 die handelen over controverses rondom legaliteit en legiti-
matie: Voermans, Borgers en Sieburgh 2011.
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punitieve sanctie. Ook moet duidelijk zijn tot wie een norm is gericht (norm-
adressaat). 
Hier kan een duidelijke relatie worden gelegd met het effectiviteitsbeginsel, 
want ook vanuit het oogpunt van effectiviteit is het noodzakelijk dat wetgeving 
duidelijk is. Als de na te leven norm onduidelijk is, dan wordt de handhaving 
ervan immers ook bemoeilijkt.25 

Transparant optreden van de handhavers

Ten aanzien van het overheidsoptreden, kan aan het rechtszekerheidsbeginsel 
de eis worden ontleend dat het voor de burger, de ondertoezichtgestelde, zo 
duidelijk mogelijk moet zijn hoe de verschillende wegen van handhaving op 
elkaar zijn afgestemd. Een toezichthouder moet daarom zo open en transpa-
rant mogelijk optreden. Transparantie wordt door het kabinet ook als één van 
de zes kernprincipes gezien voor goed toezicht.26 Indien hieraan is voldaan, is 
voor de burger kenbaar wat voor soort reactie hij kan verwachten (bestuur-
lijke, tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke reactie). Verschillende handhavers 
zouden hun beleidslijnen op elkaar kunnen afstemmen, bijvoorbeeld door het 
sluiten van toezichtarrangementen, en deze afspraken overzichtelijk kunnen 
publiceren. Omdat handhaving een discretionaire bevoegdheid is, waarbij de 
handhaver belangen moet afwegen, zou het wenselijk zijn dat handhavingsin-
stanties aangeven hoe zij omgaan met hun sanctiebevoegdheden. Dit maakt 
een betere beoordeling door de rechter mogelijk en de burgers weten beter 
waar zij aan toe zijn.27

Sommigen lezen in het rechtszekerheidsbeginsel zelfs een rechtsplicht om be-
leid te vormen en te publiceren.28 Een toezichthouder zou zich moeten pro-
fileren als een ‘public service’: open en duidelijk over haar werkwijze en on-
derzoeksresultaten.29 Dat kan bijvoorbeeld in een jaarverslag, dat gemakkelijk 
openbaar kan worden gemaakt via de website van de toezichthouder. 

Uit het rechtszekerheidsbeginsel vloeit ook de plicht voort om in bepaalde 
mate daadwerkelijk te handhaven. Dit wordt dan de voorspelbaarheid van 
het recht genoemd.30 Dit tenzij de regelgeving puur symbolisch bedoeld zou 
zijn, maar dat is bij de witwasmeldplicht zeker niet het geval. De EU vereist 
immers dat recht met een EU-herkomst doeltreffend moet worden gehand-
haafd en Nederland heeft zich bovendien door diverse verdragen verplicht het 

25 Zie paragraaf 2.5.2.
26 Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 2005-2006, 27 831, nr. 15, p. 2.
27 Michiels 2006, p. 20 en Blomberg 2000, p. 28 en 29.
28 Cleiren 1990, p. 501-502.
29 Zie Abeln en Eijlander 2002, p. 110-111. 
30 Blomberg 2000, p. 28.
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witwassen aan te pakken en is een actief lid van de FATF. Dit wordt verder 
uitgewerkt onder het effectiviteitsbeginsel.31 

2.4 Legal privilege (grondrechten)

Klassieke grondrechten waarborgen de vrijheid van het individu in de rechts-
staat en bieden bescherming tegen de overheid. Grondrechten (en hun be-
perkingsclausules) zijn in verschillende bronnen te vinden, met name in de 
Grondwet en in het verdragenrecht (met name het EVRM, het IVBPR en via 
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, hierna: Handvest). 
In het Unierecht werken grondrechten als algemene rechtsbeginselen door en 
via het Handvest.32 De vertrouwelijkheid van de contacten tussen een advocaat 
en zijn cliënt – het legal privilege – is door het Hof van Justitie als algemeen 
rechtsbeginsel erkend, omdat deze grondgedachte in alle rechtsstelsels van de 
Unielidstaten is terug te vinden.33 Het wordt beschouwd als een onderdeel van 
het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel.34 
In artikel 41 van het Handvest wordt ‘de vertrouwelijkheid en het beroepsge-
heim’ beschermd als onderdeel van de beginselen van goed bestuur.35 Het legal 
privilege wordt ook beschermd door het EVRM, als onderdeel van het recht 
op een eerlijk proces en het recht op privacy. In Nederland is het verschonings-
recht erkend als algemeen rechtsbeginsel, waarop een beroep kan worden ge-
daan onafhankelijk van een wettelijke regeling:

‘De grondslag van het verschoningsrecht moet worden gezocht in een in 
Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat bij zoda-
nige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in 
rechte aan het licht komt moet wijken voor het maatschappelijk belang 
dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het 
besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden.’36

Om de Wwft-meldplicht en de handhaving ervan te kunnen toetsen aan le-
gal privilege, moet eerst worden bezien welke eisen op internationaal niveau 
(EHRM), Unierechtelijk niveau (Hof van Justitie) en in Nederland op nationaal 

31 Zie paragraaf 2.5.
32 Art. 6 lid 3 VEU (art. 6 lid 2 EU-oud); Burkens e.a. 2006, p. 356.
33 Koopmans 1991; HvJ EG 18 mei 1983, nr. 155/79, Jur. 1982, p. 1575; NJ 1983, 150 (AM&S/

Commissie), recentelijk nog eens bevestigd door HvJ EU 4 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g. 
(Akzo Nobel/Commissie), zie hoofdstuk 3.

34 Vergelijk ook art. 48 lid 2 Handvest van de Grondrechten van de EU, waarin is bepaald dat aan 
eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, de eerbiediging van de rechten van de verdedi-
ging worden gegarandeerd.

35 Good administration vertaal ik als goed bestuur en niet als ‘behoorlijk’ bestuur, zoals in de 
Nederlandse versie staat.

36 HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173, r.o. 3.1 (Notaris Maas).
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niveau37 aan een inperking ervan worden gesteld. Dit wordt in hoofdstuk 3 on-
derzocht.
Het doel daarvan is om te achterhalen wat het minimumniveau van bescher-
ming is dat in Nederland bij de Wwft-meldplicht hoe dan ook in acht moet 
worden genomen. 
Ook de procedure die bij een beperking op het legal privilege (bijvoorbeeld 
door een toezichtonderzoek) in acht moet worden genomen, komt in hoofd-
stuk 3 aan de orde en wordt uitgewerkt in hoofdstuk 9.38 De vraag wordt gesteld 
of het Nederlandse uitgangspunt dat in beginsel de verschoningsgerechtigde 
degene is die bepaalt of het verschoningsrecht van toepassing is, voldoende 
tegemoetkomt aan eisen van een effectieve handhaving. 
Mocht blijken dat er op deze drie niveaus verschillen zijn in de omvang van de 
vereiste bescherming, dan moet worden bekeken wat dit kan betekenen voor 
de handhaving van de Wwft; welke grondslag biedt de meeste bescherming 
aan het legal privilege en hoe kan (toch) tegemoet worden gekomen aan de 
belangen van een effectieve handhaving? 

2.5 effectiviteit 

2.5.1 Inleiding

In dit onderzoek wordt onder effectieve handhaving het volgende verstaan. 
Handhaving voldoet aan het effectiviteitsbeginsel als er in het rechtssysteem 
voorwaarden zijn geschapen voor een daadwerkelijke handhaving en er geen 
juridische belemmeringen aanwezig zijn (dan wel feitelijke belemmeringen 
aanwezig zijn die juridische gevolgen hebben) die een daadwerkelijke hand-
having in de weg staan.

Met deze definitie wordt effectiviteit als een juridische toetsingsmaatstaf mee-
genomen.39 Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de toepassing 
van het effectiviteitsbeginsel op het niveau van het nemen van bestuursbeslui-
ten (microniveau)40 dan wel op het rechtssysteem (van de handhaving) als zo-
danig (macroniveau). In dit onderzoek wordt voor het macroniveau gekozen.

37 Waarbij het gaat om de algemene bescherming van het legal privilege in Nederland; de Wwft 
blijft hierbij dus buiten beschouwing, want de benadering in de Wwft wordt later vergeleken 
met de algemene bescherming die het legal privilege krijgt in Nederland.

38 Paragraaf 9.5.
39 Zie Addink e.a. 2010a, p. 77, 82 en 83. Addink benadrukt dat effectiviteit in de wetenschap vanuit 

diverse perspectieven wordt onderzocht – sociologisch, politiek, en economisch – en in elke we-
tenschap weer een andere invulling krijgt. 

40 Zie Buijze 2009 voor een toepassing van effectiviteit als een juridische norm vanuit een 
microperspectief.
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De eis van effectiviteit vloeit ook voort uit het internationaal en Unierecht.41 
Op grond van het Unierecht is Nederland in dit verband gehouden aan de 
doelgebonden handhavingsplicht uit het Unierecht, aangezien de Wwft-
meldplicht de implementatie vormt van een EU-richtlijn.42 Deze doelgebon-
den handhavingsplicht is door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(hierna: Hof van Justitie) afgeleid uit artikel 4 lid 3 VEU,43 waarin staat dat de 
lidstaten alle maatregelen treffen die geschikt zijn om de nakoming van de uit 
het Unierecht voortkomende verplichtingen te verzekeren en zich te onthou-
den van alle maatregelen die de Uniedoelstellingen in gevaar kunnen brengen. 
Door het Hof van Justitie is in de zaak Griekse Maïs uiteengezet dat de natio-
nale handhaving van Unierecht moet voldoen aan eisen van gelijkwaardigheid, 
evenredigheid, effectiviteit en afschrikwekkendheid.44 Het effectiviteitsbegin-
sel werkt niet alleen in relatie tot de bescherming van rechten, maar ook in 
relatie tot handhaving en sanctionering van inbreuken.45 Deze doelgebonden 
handhavingsplicht geldt voor de wetgever, toezichthouder, sanctieoplegger, en 
ook voor de rechter.46 
Behalve in de jurisprudentie zijn er in het Unierecht steeds meer bepalin-
gen te vinden die een effectieve handhaving voorschrijven, ook in de 3e 
Witwasrichtlijn. Zie artikel 39 van de 3e Witwasrichtlijn waarin is voorge-
schreven dat sancties gesteld op niet-naleving doeltreffend, evenredig en af-
schrikwekkend moeten zijn.47 

2.5.2 Voorwaarden voor een doeltreffende handhaving

In deze paragraaf worden enkele voorwaarden of inrichtingseisen genoemd 
waarmee kan worden bezien of er belemmeringen zijn die een daadwerkelijke 
handhaving bemoeilijken. Hierin zijn de strengere normen die het Unierecht 
stelt aan effectieve handhaving geïntegreerd.48 Handhaving wordt effectiever 
naarmate meer voorwaarden voor een doeltreffende handhaving worden ver-
vuld. 

Deugdelijkheid

Als de na te leven norm voldoet aan een aantal deugdelijkheidseisen, dan wordt 
de kans op naleving groter en de handhaving effectiever: verbindendheid, 

41 Zie hiervoor: Addink e.a. 2010a, p. 88-93.
42 Adriaanse e.a. 2008, p. 33-39.
43 Vgl. art. 10 EG (oud).
44 HvJ EG 21 september 1989, nr. 68/88, Jur. 1989, p. 2965, punt 23-25 (Griekse Maïs); Jans e.a. 2007, 

p. 43; Widdershoven 2004, p. 299-301.
45 Jans e.a. 2007, p. 42 en 43.
46 Adriaanse e.a. 2008, p. 34.
47 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.5.
48 Gelijkwaardigheid wordt echter apart in paragraaf 2.6 behandeld.
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duidelijkheid, eenvoud, draagvlak en uitvoerbaarheid.49 Knelpunten in de 
handhaafbaarheid worden niet zelden door wet- en regelgeving veroorzaakt.50 

Bevoegdheden geschikt en toereikend

Handhavingsbevoegdheden moeten geschikt en toereikend zijn om de hand-
having naar behoren uit te oefenen. Ze moeten dus evenredig zijn aan het 
doel: hoe groter het gevaar op niet-naleving, des te ingrijpender kunnen de 
bevoegdheden zijn. Met andere woorden: de toebedeelde bevoegdheden mo-
gen dus niet te weinig, maar ook niet buitenproportioneel zijn.51 Dit wordt ook 
wel ‘equipage’ genoemd.52 
Bevoegdheden mogen niet buitenproportioneel zijn, omdat fundamentele 
grondrechten gerespecteerd moeten worden.53 Er moeten voldoende moge-
lijkheden voor de burger zijn om zich tegen het overheidsingrijpen te kunnen 
verweren (rechtsbescherming). 

Sanctionering doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend

De beschikbare sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikwek-
kend te zijn. De eis van doeltreffendheid (doelgebonden handhavingsplicht) 
houdt in dat het resultaat van de handhaving uiteindelijk naleving moet zijn. 
Herstellende sancties zijn dan ook nodig omdat zij gericht zijn op het resultaat 
dat de inbreuk op de rechtsorde wordt hersteld of voorkomen. Onder de eis 
van afschrikwekkendheid wordt verstaan dat de sancties een potentiële over-
treder zullen weerhouden de overtreding te maken.54 Hierbij is eveneens van 
belang dat de kans reëel is dat de sanctie daadwerkelijk wordt opgelegd; de 
overtreder moet vrezen dat de sanctie aan hem zal worden opgelegd,55 zie ook 
de volgende paragraaf. 

Feitelijke controle en optreden

Ook hier gelden de eisen van doeltreffendheid, afschrikwekkendheid en 
evenredigheid. Dit houdt in de eerste plaats in dat niet slechts mag worden 
volstaan met het in wetgeving sanctioneren, maar dat er ook daadwerkelijk 

49 Michiels 2006, p. 5.
50 MDW-rapport Openbare Inrichtingen, Kamerstukken II 2000-2001, 24 036, nr. 207 en 

Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 27 831, nr. 1, p. 21.
51 De Moor-van Vugt 2002, p. 50.
52 Voermans 2005, p. 77.
53 Addink e.a. 2010a, p. 91; Blomberg en Michiels 1997, p. 36; Widdershoven 2004, p. 299.
54 Adriaanse e.a. 2008, p. 37.
55 Zie de Conclusie van A-G Kokott 14 oktober 2004 in HvJ EU 3 mei 2005, nr. C-387/02, C-391/02 en 

C-403/02, Jur. 2005, p. I-3565 (Berlusconi).
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feitelijk controle plaatsvindt en vervolgens wordt opgetreden.56 Hierdoor moe-
ten overtredingen met regelmaat worden voorkomen of geconstateerd, waarna 
een adequate reactie wordt gegeven op een overtreding. Er is op grond van 
de rechtspraak een beginselplicht tot handhaving bij alle geconstateerde over-
tredingen, behoudens bijzondere omstandigheden. Van een beginselplicht tot 
toezicht kan echter niet worden gesproken – omdat er bij toezicht meer ruimte 
is om prioriteiten te stellen – maar wel van een plicht tot adequaat toezicht.57 

De eis van afschrikwekkendheid hoeft niet te betekenen dat bij de toepassing 
van de sancties per definitie een voorkeur zou moeten bestaan voor punitieve 
sanctionering, maar dat deze – afschrikwekkende – sancties wel beschikbaar 
moeten zijn zodat deze kunnen worden ingezet wanneer de situatie daarom 
vraagt; bijvoorbeeld bij opzet, recidive of ernstige overtredingen. Een ander 
punt is dat heel goed mogelijk is dat reparatoire handhaving ook afschrikwek-
kend werkt. Denk aan het opleggen van een flinke dwangsom die de overtre-
der ervan weerhoudt de overtreding te maken. 
Niet alleen de aard en inhoud van de sanctie is belangrijk, maar ook de kans 
dat deze daadwerkelijk wordt opgelegd.58 Daarom moet ook de intensiteit van 
het toezicht een ‘afschrikwekkende’ werking hebben.59 Hoe groter de pakkans, 
des te minder animo om een overtreding te begaan. Advocaat-generaal Kokott 
heeft hierover gesteld dat: ‘Waar het om gaat is dat degene die de inbreuk pleegt, 
moet vrezen dat de sanctie daadwerkelijk aan hem zal worden opgelegd’.60 
Uit onderzoek blijkt dat een hoge pakkans belangrijker is voor een preventieve 
werking dan een hoge sanctionering.61

Haalbare handhavingsniveaus stellen

In algemene zin is handhaving effectief te noemen indien het – vooraf be-
paalde – gewenste handhavingsniveau wordt gehaald.62 Dit niveau kan wor-
den omschreven als het percentage van de gevallen waarin het wenselijk en 
haalbaar is dat wordt gecontroleerd of de regel wordt nageleefd. Om dit per-

56 Adriaanse e.a. 2008, p. 35 en 36. De Moor-van Vugt 2002, p. 52 e.v. De eis van doeltreffendheid 
heeft ook werking buiten het terrein van toezicht en sanctionering: HvJ EG 16 december 1976, 
nr. 33/76, Jur. 1976, p. 1989 (Rewe).

57 Zie Vermeer 2011, p. 62-63. De elementen die Vermeer onder adequaat toezicht verstaat, zijn 
hier in het effectiviteitsbeginsel als beginsel van goede handhaving verwerkt: 1) prioritering van 
toezicht (selectief toezicht) en een nalevingsniveau vaststellen; 2) toezicht met een voldoende 
frequentie, diepgang en slagvaardigheid; 3) ad-hocvarianten van toezicht buiten geprioriteerde 
gebieden moeten incidenteel mogelijk zijn.

58 Zie ook Adriaanse e.a. 2008, p. 37-38.
59 De Moor-van Vugt 2002, p. 52 en 55. 
60 Conclusie van A-G Kokott van 14 oktober 2004 in HvJ EU 3 mei 2005, nr. C-387/02, C-391/02 en 

C-403/02, Jur. 2005, p. I-3565 (Berlusconi).
61 Zie bijvoorbeeld Van der Pligt, Koomen en Van Harreveld 2008.
62 Zie Rapport Commissie-Michiels 1998, p. 75-82, ook over handhavingsdoelen in concrete zin.
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centage te kunnen vaststellen, is in de eerste plaats nodig dat het gewenste 
handhavingsniveau wordt bepaald. Dit kan nooit 100 % zijn in die zin dat elke 
overtreding wordt opgemerkt en een gepaste follow-up krijgt, en dat is overi-
gens ook helemaal niet nodig of wenselijk. In de tweede plaats is van belang dat 
een zo nauwkeurig mogelijke inschatting wordt gemaakt van het actuele na-
levingsniveau. Als dit erg hoog is dan kan het handhavingsniveau wat minder 
streng zijn en zich richten op de groepen die het wat minder nauw nemen met 
de regels. Wanneer het gewenste handhavingsniveau is bepaald, bijvoorbeeld 
35 %, kan vervolgens een strategie worden gekozen om dat doel te bereiken. 

Het is wenselijk dat de handhavingsdoelen als beleid ook bekend worden ge-
maakt. Dan kan in een concreet geval worden bepaald wat er gedaan kan of 
moet worden en dat is goed voor de rechtszekerheid. Ook is beter toetsbaar of 
het handhavingsniveau wordt behaald of moet worden aangepast. Het publi-
ceren van handhavingsbeleid heeft bovendien draagvlakvergrotende effecten 
en er gaat een bindende werking vanuit.63 Belangrijk is dat het bestuursorgaan 
daarbij aangeeft hoe het denkt die niveaus te halen en hoe dat periodiek kan 
worden gemeten. 

Professionaliteit van toezichthouders

Een toezichthouder moet professioneel zijn. In de literatuur,64 maar ook in 
verschillende rapporten wordt gewezen op kwaliteiten waarover een toezicht-
houder zou moeten beschikken: onafhankelijk, professioneel, slagvaardig, sa-
menwerkend, transparant,65 indringend, kritisch, proactief, volledig, adaptief 
en vasthoudend.66 Er wordt met deze kwaliteiten gewezen op de toezichtstijl 
die de toezichthouder in de praktijk moet hanteren. Bijvoorbeeld wanneer hij 
van een communicatieve stijl naar een strenge en afstandelijke stijl over moet 
gaan. De professionaliteit van de toezichthouders zal ik in dit onderzoek niet 
daadwerkelijk toetsen. Wel probeer ik tot enig inzicht te komen met betrek-
king tot het verschil in aanpak van interne en externe toezichthouders.

Gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking

Samenwerking tussen handhavingspartners is van essentieel belang voor 
een goede en effectieve handhaving. Zo kunnen alle mogelijkheden die in-
stanties hebben, ten volle worden benut.67 Bij een goede samenwerking kan 

63 Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 67 en zie art. 4:84 Awb.
64 Bijvoorbeeld: Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 66.
65 Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken II 2005-2006, 27 831, nr. 15.
66 IMF-rapport 2010 en Plan van aanpak DNB 2010.
67 Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 51 en 54 en Kaderstellende visie op toezicht, Kamerstukken 

II 2005-2006, 27 831, nr. 15.
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ook het meest geschikte handhavingstraject worden gevolgd, bijvoorbeeld 
strafvorderlijke afdoening in plaats van bestuurlijke of tuchtrechtelijke. 
Door de Commissie-Michiels wordt erop gewezen dat voor een goede sa-
menwerking nodig is dat de handhavingspartners er het nut van inzien en dat 
informatie-uitwisseling daarbij essentieel is, zij het dat er privacygrenzen zijn 
en diverse geheimhoudingsplichten. Het is wel onontbeerlijk dat voor partijen 
duidelijk is waaraan zij gehouden zijn op grond van de wet en/of afspraken.68 
Hieruit volgt dat de grenzen voor informatie-uitwisseling door toezichthou-
ders op bijzondere geheimhouders als de advocaat en notaris duidelijk in de 
wet moeten worden vastgelegd.

Een gedeelde verantwoordelijkheid kan met zich meebrengen dat de overheid 
bepaalde taken aan anderen overlaat (zelfregulering, certificering, privati-
sering), omdat zij die taken effectiever en/of efficiënter kunnen uitvoeren.69 
Zelfregulering of intern toezicht kan ook grote voordelen hebben met betrek-
king tot de effectiviteit van de handhaving en met betrekking tot de bewaking 
van het normbesef binnen de beroepsgroepen.70

Intern en extern toezicht

Toezicht veronderstelt een onafhankelijke toezichthouder en een onder toe-
zicht staande (rechts)persoon of organisatie. Toezicht veronderstelt immers 
dat de toezichthouder zelf niet actief deelneemt aan de activiteiten die onder 
toezicht staan. Een slager keurt niet zijn eigen vlees. Zelftoezicht lijkt dus een 
contradictio in terminis.71 In de Kaderstellende visie op toezicht wordt onaf-
hankelijkheid van de toezichthouder dan ook als (nieuw) principe voor goed 
toezicht gelanceerd.72 Hiermee wordt bedoeld dat de toezichthouder los van 
de ondertoezichtstaande of andere belanghebbenden kan onderzoeken, oor-
delen en ingrijpen. Binnen het rechtsstatelijke toetsingskader heeft het woord 
‘onafhankelijk’ sterke connotaties met de rechtspraak en niet met handhaving, 
daarom zullen in dit onderzoek overwegend de woorden ‘extern’ en ‘intern’ 
toezicht worden gebruikt.73

Als er kritiek is op het functioneren van het (zelf)toezicht dan dreigt het ge-
vaar van verlies van vertrouwen in het interne toezicht. Het zelftoezicht kan 
misbruikt worden om de vuile was binnen te houden en de externe toezicht-
houder buiten. Daarom wordt in de literatuur wel als uitgangpunt genomen 

68 Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 52.
69 Blomberg 2000, p. 27 en zie Van Gestel en Ligthart 2002, p. 38-39.
70 Giesen 2007, p. 89. 
71 Eijlander e.a. 2002, p. 10.
72 Kamerstukken II 2005-2006, 27 831, nr. 15, p. 2.
73 Zie over deze begripsbepaling hoofdstuk 1 paragraaf 1.6.
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dat indien wordt gekozen voor intern toezicht er toch altijd een vorm van ex-
tern (onafhankelijk) toezicht moet blijven bestaan.74 Dit zou nodig zijn om het 
gevaar van window dressing tegen te gaan. Intern toezicht zou er niet toe mo-
gen leiden dat de overheid zelf geen toezicht meer houdt en blind vertrouwt op 
de verschillende vormen van zelftoezicht.75 Naast intern toezicht zal dus altijd 
een vorm van systeemtoezicht, alsmede steekproefsgewijze feitelijke controle 
door een externe toezichthouder nodig blijven. 
Het is een belangrijke vraag in dit onderzoek of dit uitgangspunt ook onver-
kort dient te gelden voor het toezicht op advocaten en notarissen. Extern toe-
zicht levert immers spanning op met het legal privilege. Advocaten kennen tot 
op heden slechts intern toezicht. Extern toezicht levert voor advocaten ook 
spanning op met de onafhankelijke positie die zij ten opzichte van de staat 
moet kunnen innemen.76

Risicogeoriënteerd toezicht

Omdat er bijna altijd een beperkte capaciteit zal zijn, moet deze selectief ingezet 
worden, dus daar waar die het meest nodig is. Dit kan door risicoanalyses te 
maken met betrekking tot de naleving. Het feitelijk uit te voeren toezicht dient 
daarop te worden afgestemd. Het gaat er immers om de beschikbare middelen 
zo doelmatig mogelijk in te zetten. Risicogeoriënteerd toezicht wordt ook in-
ternationaal steeds meer als norm voor goed toezicht gezien.77

Voor het uitoefenen van risicogeoriënteerd toezicht is het essentieel dat de 
toezichthouder over voldoende informatie kan beschikken, waarmee dan een 
goede risicoanalyse kan worden gemaakt. Informatie-uitwisseling tussen de 
handhavingspartners is hiervoor belangrijk. 

Geïntegreerd toezicht

Geïntegreerd toezicht bij de bepalingen van de Wwft enerzijds en de beroeps-
normen anderzijds is wenselijk, omdat Wwft-overtredingen vaak nauw samen-
hangen met overtreding van beroepsnormen. Geïntegreerd toezicht versterkt 
de efficiëntie en effectiviteit van het toezicht en daarom is ‘integraal toezicht’ 
tot een van de uitgangspunten gemaakt bij de toekomstige vormgeving van het 
toezicht op juridische beroepsgroepen.78

74 Michiels 2006, p. 23 en 24.
75 Van Gestel en Ligthart 2002, p. 38-39.
76 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5; hoofdstuk 9, paragraaf 9.4 en hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.1.
77 Visie DNB toezicht 2006-2010, p. 10, te vinden op de website van DNB: www.dnb.nl onder het 

kopje toezicht/ visie op toezicht.
78 Zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.2 en zie de brief van de Minister van Justitie 5 maart 2010, 

Kamerstukken II 2009-2010, 32 123-VI, nr. 87.
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In de hoofdstukken 9, 11 en 12 zal steeds een paragraaf worden gewijd aan 
beroepsnormen die te maken hebben met het voorkómen van betrokkenheid 
bij frauduleuze handelingen van cliënten. Indien deze normen worden over-
treden, dan zal er in de praktijk vaak ook een Wwft-meldplicht zijn. Het zou 
niet erg efficiënt en effectief zijn, als het toezicht op de beide rechtsplichten 
afzonderlijk wordt uitgeoefend.

2.6 gelijkwaardigheid

Aangezien de Wwft de implementatie van een EU-richtlijn vormt, is Nederland 
op grond van het Unierecht gehouden aan het beginsel van gelijkwaardigheid.79 
Dit beginsel houdt in dat in een lidstaat voor de handhaving van het Unierecht 
dezelfde instrumenten (materiële en formele voorwaarden) aanwezig moeten 
zijn als voor de handhaving van daarmee vergelijkbaar nationaal recht.80 Ook 
moet er in de praktijk even energiek worden opgetreden tegen overtredingen 
van Unierecht als tegen overtredingen van overeenkomstige nationale bepa-
lingen. Bij strijd tussen gelijkwaardigheid en effectiviteit gaat effectiviteit in be-
ginsel voor, anders zou de handhaving zo zwak als de zwakste schakel kunnen 
worden. Indien zuiver nationaal recht niet of nauwelijks wordt gehandhaafd, 
dan is dat dus geen reden om vergelijkbaar Unierecht ook niet te handhaven. 

Een bepaalde vorm van ongelijkheid die de effectiviteit van het Unierecht in 
enige mate hindert, betekent echter niet dat de ‘hinderende’ nationale regel 
automatisch opzij moet worden gezet.81 Opzijzetten van de regel is niet aan de 
orde als de afwijking in voldoende mate wordt gerechtvaardigd. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met ‘de plaats van de betrokken bepaling in de 
gehele procedure alsook met het verloop en de bijzondere kenmerken van die 
procedure voor de verschillende nationale rechterlijke instanties’.82 Met ande-
re woorden: er moet beoordeeld worden of er voor de verschillen voldoende 
rechtvaardiging bestaat.83 Als er onvoldoende rechtvaardiging bestaat voor de 
afwijkende ‘hinderende’ regel, dan moet deze wijken voor een effectievere va-
riant.84

79 Zoals geformuleerd door het Hof van Justitie in Griekse maïs: HvJ EG 21 september 1989, nr. 68/88, 
Jur. 1989, p. 2965 (Griekse Maïs).

80 Adriaanse e.a. 2008, p. 35-36.
81 De rule of reason regel. Zie HvJ EG 1 december 1998, nr. C-326/96, Jur. 1998, p. I-7835 (Levez), punt 

44. Widdershoven 2004, p. 322; Jans e.a. 2007, p. 56.
82 HvJ EG 1 december 1998, nr. C-326/96, Jur. 1998, p. I-7835 (Levez).
83 Jans e.a. 2007, p. 56; Widdershoven 2004, p. 325.
84 Vandaar het ruimere woord ‘gelijkwaardigheid’ in plaats van het striktere begrip ‘gelijkheid’.
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Gelijkwaardigheid in dit onderzoek wordt ruimer toegepast

In deze studie wordt niet alleen gekeken naar de gelijkwaardigheid van de 
handhaving van de Wwft met vergelijkbaar nationaal recht, in casu de Wet 
financieel toezicht (Wft),85 maar ook naar andere terreinen bij de tenuitvoer-
legging van de richtlijn als zodanig. Meer specifiek worden in hoofdstuk 6, 
over de omvang van de meldplicht en de vrijstelling daarop, de dienstverleners 
op bepaalde factoren met elkaar vergeleken, om de vraag te beantwoorden 
in hoeverre de aanbevolen vrijstelling op de Wwft-meldplicht voor advoca-
ten ook van toepassing zou moeten zijn op andere beroepsbeoefenaars, ten-
zij zwaarwegende redenen van effectiviteit zich daartegen verzetten. Verder 
wordt bekeken of de inrichting van de verschillende Wwft-toezichtstelsels op 
de juridische en fiscale beroepsgroepen gelijkwaardig is.86 Gelijkwaardigheid 
wordt dus niet alleen toegepast op de handhaving van Unierecht en vergelijk-
baar nationaal recht, maar ook op de (vrijstelling op de) Wwft-meldplicht en 
de handhaving ervan voor de verschillende juridische en fiscale beroepsgroe-
pen onderling.

2.7  toets aan beginselen in dit onderzoek

Toets aan rechtszekerheid in dit onderzoek

De toets van de na te leven norm (de meldplicht) aan rechtszekerheid komt 
aan de orde in hoofdstuk 6, maar vooral in hoofdstuk 7, waar onduidelijkhe-
den rondom de reikwijdte van de meldplicht (en de legal-privilegevrijstelling) 
worden behandeld. De toets van de grondslag en het optreden van de handha-
vers aan rechtszekerheid komt aan de orde in de hoofdstukken 9 tot en met 13. 
De reikwijdte van de bevoegdheden van de BFT-toezichthouders is regelmatig 
onderwerp van discussie (geweest). In hoofdstuk 9 wordt de omvang van deze 
bevoegdheden nauwkeurig nagegaan, en geanalyseerd wat de voornaamste 
problemen de afgelopen jaren op dit punt waren. Of het handhavende optre-
den van de toezichthouders en de sanctionering voldoen aan rechtszekerheid 
komt aan de orde in de hoofdstukken 9 tot en met 13.

Legal privilege in dit onderzoek

In hoofdstuk 3 wordt de omvang van de bescherming van het legal privilege 
door het EHRM, het Hof van Justitie van de EU en de Hoge Raad onderzocht. 
De toets van de Wwft-meldplicht aan het legal privilege vindt plaats in hoofd-
stuk 6 en deels in hoofdstuk 7. Strikt genomen heeft het legal privilege slechts 

85 Zie hoofdstuk 13.
86 Zie bijvoorbeeld de inleiding in hoofdstuk 11.
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betrekking op de vertrouwensrelatie tussen een cliënt en zijn advocaat. Overige 
juridische en fiscale dienstverleners kennen echter ook een geheimhoudings-
plicht en de notarissen zelfs een verschoningsrecht. De gelijkwaardigheid van 
hun dienstverlening wordt eveneens onderzocht: in hoeverre is hun dienstver-
lening rechtstreeks vergelijkbaar met die van advocaten? De bescherming van 
de geheimhoudingsplicht (en het verschoningsrecht) van deze beroepsbeoe-
fenaars wordt getoetst in hoofdstuk 6 en 7. Het (Wwft-)toezicht op advocaten 
en notarissen wordt aan het legal privilege getoetst in de hoofdstukken 3, 9, 10 
en 11. 

Effectiviteit in dit onderzoek

Een effectiviteitstoets van de handhaving van de Wwft-meldplicht is verweven 
in alle hoofdstukken. Zwaartepunten liggen bij de toets van de Wwft-meldplicht 
aan deugdelijkheid en de spanning tussen effectief toezicht en het legal privi-
lege. De Wwft-meldplicht komt zoals gezegd aan de orde in hoofdstuk 6 en 7. 
De spanning tussen legal privilege en effectief toezicht wordt onderzocht in de 
hoofdstukken 3, 9 en 11, waarbij ook aanbevelingen worden gedaan.

Gelijkwaardigheid in dit onderzoek

In dit onderzoek wordt de gelijkwaardigheid getoetst in de hoofdstukken 6, 
7, 11, 12 en 13. In hoofdstuk 6 wordt bekeken in hoeverre de legal-privile-
gevrijstelling voor advocaten tevens van toepassing moet zijn op rechtstreeks 
vergelijkbare diensten van overige dienstverleners. In de hoofdstukken 11 en 
12 komt de gelijkwaardigheid van het toezicht ook aan bod en wordt gekeken 
of er voor de verschillen in aanpak van het toezicht door de verschillende be-
roepsgroepen voldoende rechtvaardiging bestaat. In hoofdstuk 13 gebeurt het-
zelfde ten aanzien van de bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke sanctionering. 
Hierbij vindt een vergelijking plaats binnen Nederland tussen de handhaving 
van de Wwft-meldplichtigen en vergelijkbaar nationaal recht. 

2.8 resumé 

In dit hoofdstuk is een schets gegeven van de ontwikkeling van rechtsbeginse-
len en zijn de vier beginselen van goede handhaving uiteengezet, die als toet-
singskader in dit onderzoek zullen fungeren. Er is toegelicht wat onder deze 
beginselen van goede handhaving wordt verstaan. Op legal privilege wordt 
dieper ingegaan in hoofdstuk 3.
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Rechtszekerheid

Als grondslag voor een goede handhaving is legaliteit van het overheidsop-
treden noodzakelijk. In relatie tot handhaving brengt rechtszekerheid mee 
dat de 3e Witwasrichtlijn op de juiste manier is geïmplementeerd en de Wwft-
meldplicht duidelijk, kenbaar en voorzienbaar is. In de tweede plaats moeten 
ook de handhavingsbevoegdheden een wettelijke grondslag hebben en duide-
lijk, kenbaar en voorzienbaar zijn. Verschillende wegen van handhaving moe-
ten duidelijk zijn afgebakend en op elkaar zijn afgestemd. Ten aanzien van de 
uitvoering vereist de rechtszekerheid dat voor de burger duidelijk is wat voor 
een actie hij kan verwachten.

Legal privilege 

De reikwijdte van de bescherming van de vertrouwensrelatie tussen een ad-
vocaat en zijn cliënt, het legal privilege, wordt apart onderzocht in hoofdstuk 
3. Op grond daarvan moet worden bezien of de Wwft-meldplicht als zodanig 
niet in strijd is met het beginsel van legal privilege, en worden bekeken in 
hoeverre andere dienstverleners ook moeten worden vrijgesteld. In de tweede 
plaats moet de (on)mogelijkheid van extern toezicht op de naleving van de 
Wwft door advocaten worden onderzocht. Er zal bij de handhaving van de 
Wwft uiteindelijk een ‘optimale’ balans moeten worden gevonden tussen het 
legal privilege en een effectieve handhaving. 

Effectiviteit 

Handhaving voldoet aan het effectiviteitsbeginsel als er in het rechtssysteem 
voorwaarden zijn geschapen voor een daadwerkelijke handhaving en er geen 
juridische belemmeringen aanwezig zijn (dan wel feitelijke belemmeringen 
aanwezig zijn die juridische gevolgen hebben) die een daadwerkelijke hand-
having in de weg staan. Naarmate meer voorwaarden voor een doeltreffende 
handhaving worden vervuld, kan de handhaving als effectiever worden aange-
merkt. De volgende voorwaarden zijn behandeld: normen voldoen aan deug-
delijkheidseisen, bevoegdheden zijn geschikt en toereikend, en sancties zijn 
doeltreffend, afschrikwekkend en evenredig. Ten aanzien van de uitvoering 
houdt het effectiviteitsbeginsel onder meer in dat er daadwerkelijk regelmatig 
controle plaatsvindt en dat er op overtredingen adequaat wordt gereageerd. Bij 
voorkeur worden aanvaardbare en haalbare handhavingsniveaus gepubliceerd. 
Omdat de beperkte capaciteit moet worden ingezet daar waar die het meest 
nodig is, dient risicogeoriënteerd toezicht het uitgangspunt te zijn. De pak-
kans is belangrijker voor een preventieve werking dan hoge afschrikwekkende 
sancties. Effectief toezicht vereist ook integraal toezicht, goede samenwerking 
en de mogelijkheid tot enige informatie-uitwisseling. Het is de vraag of het 
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uitgangspunt dat naast het bestaan van intern toezicht altijd een vorm van ex-
tern toezicht nodig is, ook onverkort zou moeten gelden voor de advocatuur.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid, als beginsel van goede handhaving, houdt in dat toezicht 
op de naleving bij de verschillende beroepsgroepen gelijkwaardig is en dat 
overtredingen van Unierecht, zoals de witwasmeldplicht, onder gelijke materi-
ele en formele voorwaarden worden bestraft als vergelijkbare en even ernstige 
overtredingen van vergelijkbaar nationaal recht. Bij strijd tussen gelijkwaar-
digheid en effectiviteit gaat effectiviteit in beginsel voor. Maar een bepaalde 
ongelijkheid die de effectiviteit van de handhaving in enige mate hindert, be-
tekent niet automatisch dat de regel opzij moet worden gezet. Daarbij moet 
worden gekeken of de afwijking in voldoende mate wordt gerechtvaardigd.

Tot slot

In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht wat de omvang is van het legal 
privilege en onder welke omstandigheden en met welke waarborgen een in-
perking ervan rechtmatig is. Ook de spanning tussen het legal privilege en 
een effectieve handhaving wordt inzichtelijk gemaakt. Deze spanning zal niet 
helemaal oplosbaar blijken, zodat gezocht moet worden naar een balans waar-
bij handhaving zo effectief mogelijk wordt, maar in overeenstemming met de 
eisen van de rechtsstaat. 
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3 Legal privilege

In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de bescherming van de vertrouwensrelatie 
tussen een advocaat en zijn cliënt, het legal privilege, wordt vormgegeven in de 
rechtspraak van het EHRM, het Hof van Justitie en de Hoge Raad.

3.1 Inleiding

In een rechtsstaat wordt de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat 
en zijn cliënt beschermd: het legal privilege. Burgers moeten zich kunnen wen-
den tot rechterlijke instanties om hun rechten te doen erkennen en eerbiedi-
gen. Gezien de complexiteit van het recht, kan de burger dit zelden alleen en 
is hulp daarbij noodzakelijk. De advocaat is de burger hierbij behulpzaam en 
garandeert daarmee de toegang tot het recht en de rechter.1 Wouters stelt dit 
als volgt:2 

‘Het beroepsgeheim is de basis van de vertrouwensrelatie tussen de ad-
vocaat en zijn cliënt. Het betekent dat de advocaat geen informatie mag 
verspreiden die hem door zijn cliënt is verstrekt. (…) Het vormt tevens 
een essentiële waarborg voor de vrijheid van het individu en de goede 
werking van de justitie, zodat het in de meeste lidstaten deel uitmaakt van 
de openbare orde.’ 

Het belang van het legal privilege voor de rechtsstaat lijkt hiermee boven elke 
twijfel verheven. Voor de goede werking van het recht en de toegang daar-
toe is het noodzakelijk dat een individu in vertrouwen een beroep kan doen 
op de bijstand van een advocaat. Uit rechtsvergelijkende onderzoeken blijkt 
dat in alle lidstaten van de EU de vertrouwelijkheid van communicatie tussen 
een lawyer3 (hierna: advocaat of lawyer) en zijn cliënt wordt beschermd.4 De 
bescherming heeft in alle landen als doel iedere persoon te beschermen die 
advies en assistentie van een advocaat nodig heeft om zijn rechten en vrijheid 

1 Conclusie van A-G Leger van 10 juli 2001 in HvJ EG 19 februari 2002, nr. C-309/99, Jur. 2002, 
p.  I-1577 (Wouters), para. 173, 174. Zie ook Bannier 2009, 2007 en 2010, p. 71; Commissie-Van 
Wijmen 2006, p. 19.

2 Para. 182 uit de conclusie van A-G Leger van 10 juli 2001 in HvJ EG 19 februari 2002, nr. C-309/99, 
Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters).

3 Lawyer betekent hier zowel Advocat (België, Frankrijk en Luxemburg) als advocaat, Rechtsanwalt 
(Duitsland), Barrister (Engeland, Wales en Ierland), Advocate (Schotland) of Solicitor (UK en 
Ierland).

4 The Edwards Report 1976 en The Update Edwards Report 2003.
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te effectueren en om een rechtvaardige en behoorlijke rechtsbedeling te waar-
borgen.5

Een meldplicht voor een advocaat indien hij het vermoeden heeft van een wit-
wastransactie door zijn cliënt, lijkt hiermee op het eerste gezicht in strijd, want 
met die melding wordt een inbreuk gemaakt op de vertrouwensband.6 

Er dient vastgesteld te worden welk beschermingsniveau ten aanzien van het 
legal privilege minimaal in acht moet worden genomen. In dit hoofdstuk 
wordt daarom onderzocht in hoeverre het legal privilege wordt beschermd 
door de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Op nationaal ni-
veau blijkt met name de rechtspraak van de Hoge Raad van belang. Hiermee 
wordt beoogd te achterhalen onder welke omstandigheden een inbreuk op het 
legal privilege gerechtvaardigd kan zijn en welke waarborgen daarbij in acht 
genomen moeten worden. 
Hierbij moet worden bedacht dat het legal privilege geen statisch recht is, maar 
een recht dat in beweging is, al naar gelang andere zwaarwegende belangen in 
de maatschappij een andere afweging vragen. Het is dus niet zo dat het nooit 
opgeheven of beperkt kan worden. Maar waar een regel of maatregel de be-
schermde grondrechten inperkt, zoals in de Wwft, zal deze inperking strikt 
moeten worden afgebakend en gerechtvaardigd.7 Het is juist hierom van be-
lang om te bezien welke grenzen de bovengenoemde rechters stellen aan de 
beperking van dat recht. 

Opbouw van dit hoofdstuk

Allereerst wordt in paragraaf 3.2 aandacht besteed aan de verhouding tus-
sen de rechtsbeginselen van het Unierecht, het Handvest en het EVRM, en de 
doorwerking daarvan in het nationaal recht. Daarna wordt in paragraaf 3.3 
de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende het Unierechtelijke mede-
dingingsrecht behandeld. In paragraaf 3.3.6 wordt de Ordre des barreaux-zaak 
besproken, waarin het Hof van Justitie oordeelde dat de 3e Witwasrichtlijn niet 
in strijd is met het recht op een eerlijk proces. De rechtspraak van het EHRM 
komt aan de orde in paragraaf 3.4. De bescherming die in Nederland aan het 
legal-privilegebeginsel wordt gegeven, is het onderwerp van paragraaf 3.5. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de spanning tussen het legal privilege 
en een effectieve handhaving. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een resumé 
en een analyse in paragraaf 3.6. 

5 The Edwards Report 1976, p. 4.
6 Zie voor de geschiedenis hoe advocaten onder de witwasmeldplicht van de richtlijnen zijn ge-

bracht: Spronken 2002. 
7 Zie conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 

2007, p. I-5305, para. 47 (Ordre des barreaux).
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3.2 Verhouding tussen de rechtsbeginselen van het Unierecht,  
inclusief het Handvest, het eVrm, en nationaal recht 

De Wwft, die de implementatie vormt van de 3e Witwasrichtlijn, ligt binnen 
de werkingssfeer van het Unierecht. Bij nationaal recht met een EU-herkomst 
– zoals de Wwft – moeten de rechtsbeginselen van het Unierecht en het 
Handvest in acht worden genomen. Nationale bestuursorganen zijn gebonden 
aan de EU-beginselen wanneer zij binnen de werkingssfeer van het Unierecht 
handelen.8 

Daarnaast is Nederland gebonden aan het EVRM. De grondrechten uit het 
EVRM werken in het Unierecht door als algemeen rechtsbeginsel en zijn voor 
een groot deel gecodificeerd in het Handvest, waarover later meer.9 Ze maken 
deel uit van de rechtsbeginselen die het Hof van Justitie eerbiedigt.10 Bij het be-
palen van de rechten van individuen houdt het Hof van Justitie rekening met 
het EVRM en de rechtspraak van het EHRM en zoekt daarbij aansluiting, of 
kent aan het EVRM in dit opzicht bijzondere betekenis toe.11 
Hieruit volgt niet dat de omvang van de bescherming precies hetzelfde hoeft 
te zijn, maar wel dat maatregelen die onverenigbaar zijn met het EVRM, in de 
Unie niet toelaatbaar zijn.12 De bescherming die de beide hoven bieden, is ech-
ter niet altijd even groot. Er wordt wel gesteld dat de bescherming die het Hof 
van Justitie biedt soms groter is, namelijk wanneer een inmenging op een door 
het EVRM beschermd recht samenvalt met een belemmering van een door de 
Unie beschermde fundamentele vrijheid, bijvoorbeeld het vrije verkeer van 
goederen.13 Maar soms biedt het Hof van Justitie minder bescherming dan het 
EHRM,14 omdat het Hof van Justitie de betrokken belangen dan ietwat anders 
waardeert dan het EHRM.15

Mag een lidstaat ook meer bescherming bieden dan het betreffende 
Unierechtelijke beginsel? Dat dit zich niet vaak zal voordoen, komt omdat het 

8 Adriaanse e.a. 2008, p. 40.
9 Zie art. 6 lid 3 VEU (art. 6 lid 2 EU oud).
10 HvJ EG 12 juni 2003, nr. C-112/00, Jur. 2003, p. I-5659, punt 71 (Schmidberger).
11 HvJ EG 22 oktober 2002, nr. C-94/00, Jur. 2002, p. I-9011 (Roquette Frères); HvJ EG 26 juni 2007, nr. 

C-305/05, Jur. 2007, p. I-5305, AB 2007/369, m.nt. Stouten, punt 29 (Ordre des barreaux); zie ook, 
meer uitgebreid: Adriaanse e.a. 2008, p. 41-43.

12 HvJ EG 12 juni 2003, nr. C-112/00, Jur. 2003, p. I-5659, punt 73 (Schmidberger).
13 Bulterman 2004, p. 238.
14 Tridimas 2006, p.  377; Barkhuysen 2005 (VAR verslag), p.  22; Bulterman 2004, p.  237-238; 

Adriaanse e.a. 2008, p. 43.
15 Tridimas 2006, p. 377; Groussot 2006, p. 50, merkt op dat het Hof van Justitie hierbij bijzonder 

let op de doelstellingen van de Unie om zo de effectiviteit en uniformiteit van de Unie niet te 
ondermijnen.
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Unierecht door de nationale rechter ‘beginselconform’ moet worden uitgelegd 
en dus ook in overeenstemming met het EVRM.16 
De bescherming die de algemene beginselen van het Unierecht bieden, kan 
variëren van een minimumbescherming tot een dwingend voorgeschreven be-
scherming.17 Indien een beginsel van het Unierecht dwingend wordt voorge-
schreven, staat het de lidstaat niet vrij om hiervan af te wijken. Bij minimum-
bescherming daarentegen staat het een lidstaat wel vrij om meer bescherming 
te geven, mits wordt voldaan aan de eisen van gelijkwaardigheid en effecti-
viteit.18 In het Unierecht is nog niet voor alle beginselen duidelijk of zij een 
minimumbescherming bieden of dat zij een norm bieden waarvan niet mag 
worden afgeweken. Ten aanzien van het vertrouwensbeginsel is jurisprudentie 
beschikbaar waaruit kan worden afgeleid dat meer bescherming mag worden 
geboden, voor zover wel wordt voldaan aan de eisen van effectiviteit en gelijk-
waardigheid.19

Mijns inziens moet het Unierechtelijke legal-privilegebeginsel in dit opzicht 
analoog worden behandeld. In de eerste plaats omdat, aangezien het Unierecht 
terzake geen bindende regels heeft vastgesteld, het beginsel van procedurele 
autonomie meebrengt dat de omvang van het legal privilege en de handhaving 
van de richtlijn worden overgelaten aan de lidstaten. In de tweede plaats omdat 
dit ‘niet minder, wel meer principe’ goed correspondeert met het Handvest, 
zoals hierna zal worden toegelicht. In de derde plaats omdat, zoals hierna zal 
blijken, uit het Unierechtelijke legal-privilegebeginsel volgt dat hiervan niet 
mag worden afgeweken bij het toezicht door de Europese Commissie in het 
EU-mededingingsrecht. Het beginsel is daar immers ‘ontstaan’, omdat de 
Commissie dit toezicht in alle lidstaten onder voorwaarden van gelijke behan-
deling moet kunnen uitvoeren.20 

Voor de werking van de 3e Witwasrichtlijn heeft het bovenstaande tot gevolg 
dat het Unierechtelijke legal-privilegebeginsel als een minimumwaarborg mag 
worden beschouwd, zodat er door de lidstaat meer bescherming mag worden 
geboden, zolang wel wordt voldaan aan de eisen van gelijkwaardigheid en ef-
fectiviteit.

16 De nationale rechter is gehouden het nationale recht ‘beginselconform’ te interpreteren. Deze 
‘beginselconforme uitleg’ is een belangrijk instrument voor de doorwerking van de beginselen, 
zie Jans e.a. 2007, p. 186. In gevallen die buiten de sfeer van het Unierecht liggen is een toepas-
sing van Europese rechtsbeginselen ook mogelijk, maar dat is dan geheel vrijwillig. 

17 Groussot heeft het over de twee gezichten van het Hof van Justitie, zie Groussot 2006, p. 49-50.
18 HvJ EG 16 december 1976, nr. 33/76, Jur. 1976, p.  1989 (Rewe); HvJ EG 16 december 1976, 

nr. 45/76, Jur. 1976, p. 2043 (Comet). Wat onder eisen van gelijkwaardigheid en effectiviteit wordt 
verstaan is uiteengezet in hoofdstuk 2. 

19 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 5 maart 1980, nr. 265/78, Jur. 1980, p. 617 (Ferwerda); zie Jans, e.a. 2007, 
p. 44-49. Zie over het vertrouwensbeginsel in een Unierechtelijke context: De Vos 2011.

20 HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, punt 115 (Akzo Nobel/Commissie).
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Legal privilege als onderdeel van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel

Legal privilege wordt in het Unierecht gezien als een deelbeginsel van het meer 
omvattende verdedigingsbeginsel.21 Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel 
(hierna kortweg: verdedigingsbeginsel) kent meerdere onderdelen, bijvoor-
beeld: het recht om gehoord te worden, het recht om inlichtingen te ontvan-
gen, het recht op geheimhouding van zakengeheimen en andere vertrouwe-
lijke stukken van de betrokken onderneming, het verbod van zelfincriminatie, 
het recht op rechtsbijstand, en voldoende tijd om de verdediging voor te be-
reiden.22 

Bij de jurisprudentiële ontwikkeling van het verdedigingsbeginsel en het legal 
privilege is herhaaldelijk gebruikgemaakt van rechtsvergelijkende studies van 
de lidstaten om de inhoud en reikwijdte ervan voor het Europese niveau te 
‘vinden’.23 Het beginsel is op EU-niveau voornamelijk ontwikkeld binnen het 
EU-mededingingsrecht, maar het beperkt zich daartoe niet, zo blijkt uit de 
zaak Lisrestal.24 Het Hof van Justitie overwoog dat het verdedigingsbeginsel in 
‘iedere procedure die tot een bezwarende handeling kan leiden, te beschouwen 
[is] als een grondbeginsel van het Unierecht, dat zelfs bij gebreke van enig 
specifiek voorschrift in acht moet worden genomen.’ [cursivering M.S.]. Het 
is ook van toepassing op het daaraan voorafgaande onderzoek als dat kan uit-
monden in een voor de betrokkene nadelige handeling, zoals bij een adminis-
tratief boeteonderzoek.
Zelfs ‘toezicht’ zou onder de noemer ‘administratieve voorprocedure’ kunnen 
worden geschaard, als dat toezicht kan leiden tot een bezwarende handeling. 
Dit hoeft echter niet te betekenen dat alle elementen van het verdedigingsbe-
ginsel even zwaar van toepassing zijn. Wel moet worden voorkomen dat in de 
toezichtfase het verdedigingsbeginsel onherstelbaar wordt geschonden.
In de zaak Dokter is het verdedigingsbeginsel bovendien aangemerkt als 
grondrecht.25 Daarnaast is in die zaak bepaald dat nationale autoriteiten die 
een richtlijn uitvoeren ook het verdedigingsbeginsel moeten respecteren. Dit 
is van belang omdat tot dusver niet duidelijk was in hoeverre het verdedigings-
beginsel geldt voor nationale autoriteiten bij de toepassing van richtlijnen.
In paragraaf 3.3 zal blijken dat het legal privilege als Unierechtelijk begin-
sel binnen het EU-mededingingsrecht bij een toezichtonderzoek door de 
Commissie een dwingende grens stelt waarvan een lidstaat die bijstand aan de 

21 Adriaanse e.a. 2008, p. 45-46.
22 Zie voor meer toelichting op deze beginselen: Jans e.a. 2002, p. 239 e.v.
23 Jans e.a. 2002, p. 155. Zie bijvoorbeeld het rechtsvergelijkende rapport ingediend door de CCBE 

als interveniërende partij in GvEA EG 26 februari 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-
479 (Akzo): CCBE Rapport 2004. 

24 Adriaanse e.a. 2008, p. 45; HvJ EG 24 oktober 1996, nr. C-32/95 P, Jur. 1996 I-5373 (Lisrestal).
25 HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-28/05, Jur. 2006 p. I-5431; AB 2006/390, m.nt. Widdershoven (Dokter).



Legal privilege

40

Commissie verleent niet mag afwijken. De lidstaat mag dan niet meer, maar 
ook niet minder, bescherming bieden. Dit omdat een uniforme uitleg onont-
beerlijk is, opdat de door de Commissie verrichte verificaties in kartelproce-
dures onder voorwaarden van gelijke behandeling voor de betrokken onder-
nemingen verlopen.26

Buiten het EU-mededingingsrecht is dit, zoals gezegd, echter anders. Zolang 
het Unierecht hierover niets zegt, geldt daarbuiten het beginsel als een mini-
mumniveau van bescherming. Dat betekent dat er door een lidstaat meer be-
scherming mag worden geboden zolang maar wordt voldaan aan de eisen van 
effectiviteit en gelijkwaardigheid. Dit is ook terug te zien in de toezichtpraktijk 
van de NMa, die meer bescherming biedt dan het Unierechtelijke beginsel, als 
het niet gaat om bijstand bij het toezicht door de Commissie.27

Verhouding tussen het Handvest en het EVRM

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is sinds de inwer-
kingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009, een juridisch 
bindend instrument.28 Door het Handvest zijn grondrechten in de EU meer 
zichtbaar geworden. Het Handvest heeft dezelfde juridische status als het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). Hierdoor heeft het voorrang boven 
het nationale recht en kunnen bepalingen van het Handvest rechtstreekse wer-
king hebben wanneer deze onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn 
geformuleerd. Het Handvest is alleen van toepassing op lidstaten wanneer zij 
het Unierecht ‘ten uitvoer brengen’, zie artikel 51 Handvest. Het heeft in begin-
sel alleen verticale werking,29 en heeft betrekking op alle onderdelen van de 
centrale en decentrale overheid, zelfstandige bestuursorganen, private rechts-
personen met een publieke taak en andere overheidslichamen.30

Artikel 52 lid 3 Handvest gaat over de verhouding van het Handvest tot het 
EVRM. Daarin is bepaald dat voor zover de rechten uit het Handvest corres-
ponderen met het EVRM, de inhoud en de reikwijdte ervan hetzelfde zijn als 
in het EVRM. In datzelfde artikel staat eveneens dat deze regel ‘niet verhindert 
dat het Unierecht een ruimere bescherming biedt’. Barkhuysen en Bos noemen 
dit het ‘niet minder, wel meer principe’.31

In de toelichting bij het Handvest wordt veelvuldig verwezen naar het EVRM 
en de jurisprudentie van het EHRM. Artikel 6 lid 1 VEU en artikel 52 lid 7 

26 HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g., punt 113-115 (Akzo Nobel/Commissie).
27 Zie paragraaf 3.3.4 en zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.2.
28 Handvest van de Grondrechten van de EU, 30 maart 2010, Pb EU C 83/389.
29 Al kennen sommige bepalingen ook horizontale werking, zie Barkhuysen en Bos 2011, p. 9.
30 Barkhuysen en Bos 2011, p. 15.
31 Barkhuysen en Bos 2011, p. 17, 19 en 23.
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Handvest kennen een belangrijke waarde toe aan deze toelichting. Hierdoor 
krijgen het EVRM en de jurisprudentie van het EHRM extra gewicht. Relevante 
bepalingen met betrekking tot het legal privilege zijn de artikelen 7, 41 lid 1 en 
lid 2 sub b, 47 tweede alinea, en 48 lid 2 van het Handvest. 

Artikel 7 Handvest luidt: 

‘Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en 
gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie’. 

Dit artikel correspondeert blijkens de toelichting met de rechten die in artikel 
8 EVRM zijn gewaarborgd. Het woord ‘correspondentie’ uit artikel 8 EVRM is 
in het Handvest vervangen door ‘communicatie’ om rekening te houden met 
technische ontwikkelingen. In de rechtspraak van het EHRM wordt artikel 8 
EVRM ruim uitgelegd, in die zin dat ook andere vormen van communicatie 
hieronder vallen. De vervanging van het woord ‘correspondentie door ‘com-
municatie’ in het Handvest kan daarom als een codificatie van de deze recht-
spraak worden beschouwd. Artikel 7 Handvest heeft conform artikel 52 lid 3 
Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte als artikel 8 EVRM, zo wordt in de 
toelichting geëxpliciteerd. 

Artikel 41 lid 1 en lid 2 sub b Handvest (recht op goed bestuur) luidt:

‘Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen 
een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de 
Unie worden behandeld. Dit recht behelst met name: (…) het recht van 
eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inacht-
neming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het 
beroeps- en het zakengeheim’. 

De toelichting verwijst hierbij niet naar het EVRM, maar naar jurispruden-
tie van de Unie waarin het beginsel van goed bestuur is erkend als algemeen 
rechtsbeginsel.

Artikel 47 tweede alinea Handvest luidt als volgt: 

‘Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig 
gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich 
te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen’. 

Deze bepaling correspondeert met artikel 6 lid 1 EVRM, al is het Handvest 
ruimer doordat het niet beperkt is tot burgerlijke rechten en verplichtingen 
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of de vaststelling van een criminal charge.32 Met uitzondering van het toepas-
singsgebied, is de geboden bescherming hetzelfde, zo staat in de toelichting. 

Artikel 48 lid 2 Handvest luidt: 

‘Aan eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging gegarandeerd.’

Het artikel correspondeert met artikel 6 lid 3 EVRM, waarin onder meer het 
recht op bijstand door een raadsman is geformuleerd, en heeft volgens de toe-
lichting bij het Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte. 

Volgens Barkhuysen en Bos zal de toetreding van de Unie tot het EVRM er 
uiteindelijk toe leiden dat het EVRM voorrang krijgt boven het Handvest en 
dat het EHRM het laatste woord heeft.33 Inmiddels zijn er al uitspraken waarin 
het Handvest door het Hof van Justitie en op nationaal niveau daadwerkelijk 
is toegepast.34 De uitspraken onderstrepen het belang van het Handvest en het 
belang van de jurisprudentie van het EHRM bij de uitleg ervan. Het boven-
staande betekent in ieder geval dat het EVRM en de jurisprudentie van het 
EHRM onverkort belangrijk blijven voor de uitleg en reikwijdte van het legal 
privilege.

Subconclusie

Nederland is gehouden bij de handhaving van de Wwft het Unierechtelijke le-
gal-privilegebeginsel als minimum niveau van bescherming in acht te nemen. 
Daarnaast is Nederland gehouden aan het EVRM, maar ook aan het Handvest. 
Het Handvest heeft de EVRM-grondrechten meer zichtbaar gemaakt binnen 
de werking van de Unie. De geboden bescherming van het legal privilege door 
het Handvest is gelijk aan die in het EVRM. Voor de uitleg wordt verwezen 
naar de jurisprudentie van het EHRM. 

Een lidstaat mag bij de implementatie van de Witwasrichtlijn niet minder, 
maar wel méér bescherming bieden dan het Unierechtelijke legal-privilegebe-
ginsel en het Handvest tezamen. Meer bescherming bieden is toegestaan mits 
wordt voldaan aan de eisen van effectiviteit en gelijkwaardigheid.

32 Zie over het begrip ‘criminal charge’: Michiels en De Waard 2007, paragraaf 2.3 en 2.4.
33 Barkhuysen en Bos 2011, p. 16, 23 en 24.
34 Zie bijvoorbeeld: HvJ EU 22 december 2010, nr. C-279/09, AB 2011/222, m.nt. Widdershoven 

(DEB); ABRvS 15 juli 2011, LJN BR3850.
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3.3 Het legal privilege in het Unierecht 

3.3.1 Inleiding

Binnen het Unierecht zijn vier uitspraken van belang voor het legal privilege: 
AM&S, Hilti, Akzo Nobel en Ordre des barreaux.35 De eerste drie uitspraken 
(AM&S, Hilti en Akzo Nobel) spelen in het EU-mededingingsrecht en de vier-
de (Ordre des barreaux) betreft het legal privilege in de Witwasrichtlijn. De 
hoofdlijn van het Unierechtelijke legal-privilegebeginsel is uitgezet in AM&S, 
een eerste uitbreiding volgde in de zaak Hilti en in de meer recente Akzo 
Nobel-zaak zijn deze regels bevestigd en uitgewerkt. Aan het einde van deze 
paragraaf wordt de Ordre des barreaux-zaak behandeld, die specifiek gaat over 
de 2e Witwasrichtlijn.

Aan het Unierechtelijke beginsel kunnen de volgende aspecten worden onder-
scheiden:

– het object (tot welke documenten en communicatie strekt het legal privi-
lege zich uit?); 

– het subject (welke advocaten; externe of ook interne (in-house) advoca-
ten?); en 

– de procedure (welke procedure moet worden gevolgd als er een menings-
verschil ontstaat over de vraag of bepaalde documenten onder de be-
scherming vallen?).

3.3.2 Hoofdlijnen ten aanzien van het legal-privilegebeginsel in het Unierecht: 
de am&s-zaak

De eerste keer dat het Hof van Justitie zich uitsprak over het legal privilege 
als ongeschreven beginsel van het Unierecht, was in 1982 in AM&S. AM&S36 
verzette zich in die mededingingsprocedure tegen een beschikking van de 
Commissie om alle documenten waarvoor een beroep op het legal privilege 
was gedaan, ter verificatie aan de Commissie te overleggen. Hierover stond 
niets in het EEG-Verdrag en de toepasselijke verordening. 
Dat het beginsel van legal privilege niet uitdrukkelijk in het verdrag wordt 
genoemd, maar wel deel uit kan maken van het Unierecht, werd bepleit door 
de advocaten-generaal Slynn en Warner in hun afzonderlijke conclusies bij 

35 HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, p.  1575 (AM&S/Commissie); GvEA EG 4 april 1990, 
nr. T-30/89, Jur. 1990, p.  II-163 (Hilti/Commissie); GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en 
T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523 (Akzo Nobel/Commissie); HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305, AB 2007/ 369, m.nt. Stouten (Ordre des barreaux).

36 HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, p. 1575 (AM&S/Commissie).
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deze zaak.37 Twee rechtsvergelijkende studies dienden als hulpmiddel om dat 
ongeschreven beginsel van het Unierecht te ‘vinden’.38 Het Hof van Justitie zou 
dan moeten beslissen hoe dat beginsel in het kader van de Unierechtelijke pro-
cedures het best en meest doelmatig moest worden uitgewerkt. Beide A-G’s 
refereren uitvoerig aan het Edwards Report uit 1976. Volgens Warner zijn de 
verschillen tussen de landen eerder verschillen in benadering of methode dan 
verschillen in uitkomst (hoewel dit uiteraard niet inhoudt dat die uitkomst 
overal hetzelfde is). Ook Slynn is van mening dat vanwege de verschillen in 
procedure en praktijk in de lidstaten het van belang is niet te veel te hechten 
aan een gedetailleerde vergelijking van de regels maar wel aan het algemene 
beeld. Slynn acht het algemeen aanvaard dat het Engelse recht op dit gebied het 
verst is ontwikkeld. Zowel Warner als Slynn is van mening dat het legal privile-
ge tot een beginsel van het Unierecht moet worden verklaard, waarbij Warner 
het overigens te ver vindt gaan om het te beschouwen als een grondrecht. 
De omvang van het legal privilege is vatbaar voor discussie, maar duidelijk is 
dat de bescherming van het legal privilege eindigt waar de advocaat zelf be-
hulpzaam is bij, of deelneemt aan, onwettige activiteiten van zijn cliënt.39 

Het Hof van Justitie nam de zienswijze van de A-G’s grotendeels over. Ten 
aanzien van de omvang van het beginsel overwoog het hof dat het Unierecht 
rekening moet houden met de beginselen en begrippen die de rechtsstelsels 
van de lidstaten gemeen hebben. Alle lidstaten erkennen het vereiste dat elke 
justitiabele de mogelijkheid moet hebben om in alle vrijheid een advocaat te 
raadplegen, wiens taak het is om onafhankelijk juridisch advies te verlenen 
aan eenieder die dat nodig heeft. Bescherming van deze vertrouwelijkheid is 
een wezenlijke aanvulling op de rechten van de verdediging, teneinde deze ef-
fectief te laten zijn. De omvang van deze bescherming loopt echter uiteen in de 
verschillende lidstaten. 

Het Hof van Justitie neemt de volgende gemeenschappelijke criteria waar:

– de briefwisseling tussen een cliënt en een advocaat wordt beschermd 
wanneer deze heeft plaatsgevonden in het kader en ten behoeve van de 
verdediging van een cliënt; én

– de advocaat is een onafhankelijke advocaat, dat wil zeggen een advocaat 
die niet in dienstbetrekking is bij zijn cliënt.

37 Zie de conclusie van A-G Warner van 20 januari 1981 en de conclusie van A-G Sir Gordon Slynn 
van 26 januari 1982 in HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, p. 1575; NJ 1983, 150 (AM&S/
Commissie).

38 Het al eerder aangehaalde The Edwards Report 1976 en Ehlermann en Oldekop 1977. Zie over de 
methode van rechtsvinding door het Hof van Justitie ook Koopmans 1991.

39 Conclusie van A-G Warner van 20 januari 1981 in HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, 
p. 1575; NJ 1983, 150 (AM&S/Commissie) op p. 1623.
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Het hof voegt aan de eerste voorwaarde toe dat de bescherming ook uitge-
breid moet (kunnen) worden tot een vroegere briefwisseling handelend over 
het voorwerp van een procedure. Aan het tweede vereiste voegt het hof toe dat 
het vereiste van onafhankelijkheid berust op een opvatting over de rol van de 
advocaat die geheel onafhankelijk en in het overwegend belang van de rechts-
pleging de benodigde bijstand moet verlenen. 
Dit hele raamwerk verheft het hof tot Unierechtelijk concept dat door de 
Commissie bij haar bevoegdheden in het EU-mededingingsrecht dwingend in 
acht genomen moet worden.40 

3.3.3 Uitbreiding object van het legal-privilegebeginsel in Hilti-zaak

In de Hilti-zaak past het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU (hierna: het 
Gerecht) de beschermingsregels van de AM&S-zaak toe op de briefwisseling 
tussen een bedrijf en een onafhankelijke advocaat die zich bij de onderneming 
bevindt en overweegt eveneens dat het voor deze bescherming niet uitmaakt 
of de briefwisseling zich bij de advocaat of bij de onderneming bevindt.41 
Dit wordt wel aangehaald als een nieuw element in het concept van legal pri-
vilege.42 Maar deze opvatting bleek impliciet ook al uit de AM&S-zaak, waar 
de Commissie overlegging verlangde van een briefwisseling tussen de onder-
neming en diens advocaat, die zich bij de onderneming bevond. Daar werd 
het beroep op bescherming gehonoreerd, omdat de briefwisseling afkomstig 
was van een onafhankelijke advocaat en betrekking had op de vraag hoe een 
eventueel conflict tussen de onderneming en de Commissie kon worden voor-
komen. Dat de briefwisseling zich bij de cliënt bevond, maakte dus niet uit. 
Dat is ook niet meer dan logisch. Het legal privilege zou een tamelijk lege huls 
zijn als het van de min of meer toevallige omstandigheid zou afhangen dat de 
documenten zich bij de cliënt of de advocaat bevinden.43 

De Hilti-zaak voegt wel op een ander punt iets nieuws toe, namelijk dat de be-
scherming óók moet gelden voor interne nota’s die enkel de tekst of de inhoud 
van die briefwisseling met een onafhankelijke advocaat weergeven. Het nieuwe 
element is gelegen in de uitbreiding van het object van bescherming. 
Hiermee is echter nog niet duidelijk in hoeverre interne nota’s worden be-
schermd die een combinatie bevatten van de weergave van deze briefwisseling 
alsmede een beschouwing daarop van een medewerker. In dat geval bevat het 
document niet uitsluitend tekst of inhoud van de beschermde briefwisseling 

40 De bescherming kan niet worden uitgebreid tot buiten dit kader, punt 26.
41 GvEA EG 4 april 1990, nr. T-30/89, Jur. 1990, p. II-163 (Hilti/Commissie).
42 Zie bijvoorbeeld Jans e.a. 2002, p. 240-241.
43 A-G Slynn had dit ook al betoogd bij AM&S: Conclusie van A-G Sir Gordon Slynn van 26 januari 

1982 in HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, p. 1575 (AM&S/Commissie) op p. 1618.
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en is het denkbaar dat dit niet onder de bescherming valt. Maar aan de andere 
kant is ook verdedigbaar dat het document juist wel beschermd zou moeten 
worden in verband met het beschermde deel. Enige duidelijkheid hieromtrent 
werd gegeven in de uitspraak betreffende Akzo Nobel/Commissie. 

3.3.4 Bevestiging en uitwerking van het legal-privilegebeginsel in akzo 
nobel-zaak

In de Akzo Nobel-zaak worden de regels uit AM&S en Hilti verder uitgewerkt 
en aangevuld. In het kader van een mededingingsprocedure had de Commissie 
een verificatie verricht in het kantoor van Akzo Nobel in Engeland.44 Daarbij 
was onder meer een e-mailwisseling gekopieerd en bij het dossier gevoegd, 
zonder dat deze in een verzegelde envelop was gestopt. Deze e-mailwisseling 
was gevoerd tussen de general manager van Akzo Nobel en de ‘coördinator 
mededingingsrecht’ van Akzo Nobel, een in Nederland ingeschreven advocaat 
die ten tijde van deze feiten in vaste dienst was bij Akzo Nobel. 
Het ging in deze zaak – net als in AM&S – om de vraag of bepaalde in beslag 
genomen documenten wel of niet onder de bescherming van het legal-privile-
gebeginsel vallen. Tijdens de verificatie weigerde Akzo Nobel met een beroep 
op voornoemd beginsel om bepaalde documenten over te leggen. Tijdens de 
verificatie werden lange discussies gevoerd tussen medewerkers van de onder-
neming en de functionarissen van de Commissie en werd de onderneming 
gewezen op haar medewerkingsplicht en het risico van een boeteoplegging bij 
niet medewerken. 
In de procedure ten gronde bij het Gerecht voerde Akzo Nobel aan dat de 
bescherming ten aanzien van een aantal documenten ten onrechte door de 
Commissie was afgewezen en dat de procedures voor de toepassing van het 
beginsel van vertrouwelijkheid waren geschonden. 
In het onderstaande staat de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg cen-
traal. In hoger beroep stond alleen nog ter discussie of het legal privilege be-
perkt is tot externe advocaten, dat wil zeggen niet in dienstbetrekking bij hun 
cliënt.45

Omvang van het legal privilege: voorbereidende documenten en onafhankelijke 
advocaat

Het Gerecht herhaalt in de zaak Akzo Nobel dat de omvang van de vertrouwe-
lijkheid moet worden uitgelegd zoals in de zaken AM&S en Hilti. In de zaak 
Hilti was bepaald dat de bescherming ook moet gelden voor interne nota’s die 

44 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523 (Akzo Nobel/Commissie).
45 HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g.; AB 2011/59, m.nt. Duijkersloot (Akzo Nobel/

Commissie).
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enkel de tekst of inhoud van de briefwisseling met de onafhankelijke advo-
caat weergeven. Ten aanzien van deze ‘Hilti-uitbreiding’ expliceert het Gerecht 
dat, om voor bescherming in aanmerking te komen, die interne nota ‘beperkt 
[moet] blijven tot het weergeven van de tekst of de inhoud van de communica-
tie met externe advocaten waarin juridische adviezen zijn opgenomen’.46 
Op grond van deze uitspraak blijkt dat het niet gemakkelijk is om bescher-
ming te krijgen voor interne documenten indien sprake is van een combinatie 
van weergave van het advies en een beschouwing van de onderneming daar-
op. Hierbij is op te merken dat misschien wel gedeeltelijke bescherming kan 
worden gevraagd indien het document gemakkelijk gesplitst kan worden in 
verschillende delen, of het beschermde deel kan worden geschoond.

Uitbreiding van het object van bescherming tot voorbereidende documenten

In aanvulling op de rechtspraak van de zaken AM&S en Hilti bepaalt het 
Gerecht in Akzo Nobel dat ook interne ‘voorbereidende documenten’ onder 
de bescherming kunnen vallen. Namelijk ‘(…) wanneer zij zijn opgesteld met 
het uitsluitende doel om in het kader van de uitoefening van de rechten van de 
verdediging juridisch advies aan een advocaat te vragen.(…)’.47 
Het argument hiervoor is dat om in alle vrijheid zinvol een advocaat te kun-
nen raadplegen, het noodzakelijk kan zijn om alle relevante gegevens bijeen 
te brengen in een ‘werkdocument’, zodat de advocaat een goed inzicht krijgt 
in de problematiek waarover zijn bijstand wordt gevraagd.48 Het zou afbreuk 
kunnen doen aan de rechten van het verweer en recht op rechtsbijstand als de 
toezichthouder kennis kan nemen van deze documenten.

Deze mogelijkheid om een voorbereidend document als beschermd aan 
te merken, moet echter volgens het Gerecht restrictief worden uitgelegd.49 
Restrictief, omdat het een uitzondering op de ruime onderzoeksbevoegdheid 
van de Commissie is. Door deze restrictieve werking is het aan de onderne-
ming die zich op deze bescherming beroept om te bewijzen dat de betrokken 
documenten uitsluitend zijn opgesteld om aan een advocaat juridisch advies 
te vragen.50 Dat moet op eenduidige wijze voortvloeien uit de inhoud van de 

46 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 173 (Akzo Nobel/
Commissie).

47 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 123 (Akzo Nobel/
Commissie).

48 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 122 (Akzo Nobel/
Commissie).

49 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 124 (Akzo Nobel/
Commissie).

50 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 124 (Akzo Nobel/
Commissie).
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documenten zelf of uit de context waarin deze documenten zijn voorbereid en 
gevonden. Het lukte Akzo Nobel niet om dit aan te tonen.

Uitleg over het vereiste ‘onafhankelijke advocaat’

Het Gerecht verstrekt duidelijkheid over de eis dat de advocaat onafhankelijk 
moet zijn. Het Gerecht bevestigt de uitspraak uit AM&S waarin is vastgesteld 
dat het moet gaan om een zelfstandige advocaat, dat wil zeggen een advocaat 
die niet door een arbeidsverhouding aan zijn cliënt is gebonden.51 Het Gerecht 
stelt ‘geheel onafhankelijke bijstand’ gelijk met bijstand die wordt verleend 
door een advocaat die structureel, hiërarchisch en functioneel buiten de on-
derneming staat die deze bijstand krijgt.52 Hierdoor zijn interne advocaten uit-
drukkelijk uitgesloten van de bescherming.53

Hoger beroep Akzo Nobel

In hoger beroep betrof het geschil enkel nog deze vraag of het noodzakelijk 
is dat de advocaat niet in dienstbetrekking is bij zijn cliënt om voor de legal-
privilegebescherming in aanmerking te komen.54 Het Hof van Justitie volgt de 
uitleg van het Gerecht. Het vereiste dat de advocaat niet in loondienst mag zijn 
bij zijn cliënt schendt niet het gelijkheidsbeginsel omdat een interne advocaat 
niet gelijkwaardig is aan andere advocaten, gezien zijn economische afhanke-
lijkheid en de veel sterkere persoonlijke vereenzelviging van de advocaat met 
de onderneming waarbij hij in dienstbetrekking is.55 
Deze uitleg is ook niet in strijd met het beginsel van nationale procedurele au-
tonomie. Weliswaar is het in beginsel een aangelegenheid van elke lidstaat om 
procedureregels vast te stellen om de werking van het Unierecht te verzekeren, 
maar in het kader van het Unierechtelijke mededingingsrecht, dat geen enkele 
verwijzing naar nationaal recht bevat is volgens het hof: 

‘een uniforme uitlegging en toepassing (…) onontbeerlijk opdat de door 
de Commissie verrichte verificaties in kartelprocedures onder voorwaar-
den van gelijke behandeling voor de betrokken ondernemingen verlopen. 
Indien dit anders zou zijn, zou de toevlucht tot regels en rechtsbegrippen 
van het nationale recht, die onder de wettelijke regelingen van een lid-
staat vallen, afbreuk doen aan de eenheid van het recht van de Unie. Een 

51 Zie GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 166 (Akzo 
Nobel/Commissie).

52 Zie GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 168 (Akzo 
Nobel/Commissie).

53 Zie GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, punt 167 (Akzo 
Nobel/Commissie).

54 HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g. (Akzo Nobel/Commissie).
55 HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g., punt 47-49 (Akzo Nobel/Commissie).
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dergelijke uniforme uitlegging en toepassing van deze rechtsorde kan niet 
afhangen van de plaats waar de verificatie plaatsvindt en van eventuele 
bijzonderheden in de nationale regelingen.’56 

Uitvoering van het Unierechtelijke legal-privilegebeginsel in het mededingingsrecht 
in Nederland

Door de uitspraak van het Hof van Justitie in Akzo Nobel staat de positie van de 
interne advocaat in Nederland ter discussie. De NMa heeft de implicaties van 
de uitspraak bekeken en het standpunt ingenomen dat het zich bij toezichton-
derzoeken niet conformeert aan de Akzo Nobel-zaak, omdat dit de concurren-
tiepositie van interne advocaten zou aantasten.57 De NMa blijft dus het legal 
privilege toekennen aan interne advocaten in Nederland. Dit geldt voor een 
onderzoek naar naleving van de Nederlandse Mededingingswet, maar ook bij 
een onderzoek naar de naleving van Europees mededingingsrechtelijke verbo-
den van artikel 101 en 102 VWEU, zélfs als de NMa zo’n onderzoek uitvoert 
op verzoek van de Europese Commissie.58 Dit volgt eveneens uit hoofdstuk 
10 van de Mededingingswet, waarin is bepaald dat voor het NMa-toezicht op 
de Unierechtelijke mededingingsregels artikel 51 Mededingingswet van over-
eenkomstige toepassing is. In dat artikel is geregeld dat de inzagebevoegdheid 
niet van toepassing is op ‘geschriften met betrekking tot de toepassing van 
mededingingsregels, gewisseld tussen een onderneming en een advocaat die 
is toegelaten tot de balie’, en ten aanzien waarvan de advocaat zich op zijn 
geheimhoudingsplicht kan beroepen. Hieruit volgt dat de inschrijving bij de 
balie doorslaggevend is en niet het feit of de advocaat wel of niet in dienst is 
bij zijn cliënt.

Alleen als de NMa de Europese Commissie assisteert bij een toezichtonder-
zoek van Europees mededingingsrecht, dan is er geen legal privilege voor de 
interne advocaat.59 

56 HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g., punt 115 (Akzo Nobel/Commissie).
57 Speech van Van Oers 20 januari 2011, ‘Legal privilege en de NMa-Praktijk’, te vinden op de site 

van de NMa: www.nmanet.nl, onder ‘actueel’, en vervolgens ‘lezingen en speeches’. Zie ook de 
Competition Newsletter van De Brauw Blackstone Westbroek, februari 2011.

58 Nederlands mededingingsrecht: art. 6 en 24 Mededingingswet en art. 88, 89 Mededingingswet; 
uitgevoerd op verzoek van de EC: art. 89g Mededingingswet.

59 Art. 89b Mededingingswet. Het is de vraag of de handhaving van Unierechtelijk mededingings-
recht (art. 101 en 102 VWEU) niet beter uniform geregeld zou moeten worden, zodat de omvang 
van de legal-privilegebescherming niet afhankelijk is van de toevallige omstandigheid dat de 
NMa een onderzoek op verzoek van de Commissie uitvoert (wel bescherming voor interne advo-
caten) of dat de NMa de Commissie assisteert bij een onderzoek (geen bescherming voor interne 
advocaten).
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Buiten het mededingingsrecht worden de implicaties van de Akzo Nobel-zaak 
op regeringsniveau met de Nederlandse Orde van Advocaten nog onderzocht.60 

Betekenis voor de Witwasrichtlijn?

In de 3e Witwasrichtlijn is bepaald dat alleen ‘onafhankelijke beoefenaren van 
juridische beroepen’ onder de verplichtingen vallen.61 Uit overweging 19 bij 
deze richtlijn volgt dat het aan de lidstaten is om te bepalen welke juridische 
dienstverleners als onafhankelijk worden beschouwd: ‘Deze onafhankelijke 
beoefenaren van de juridische beroepen, zoals gedefinieerd door de lidstaten, 
vallen onder de bepalingen van de richtlijn wanneer (…). ’ [cursivering M.S.]
In overweging 42 bij de richtlijn is ook nog bepaald dat indien natuurlijke per-
sonen de genoemde activiteiten uitoefenen binnen een rechtspersoon, ‘maar 
op onafhankelijke basis’, zij afzonderlijk aansprakelijk zijn voor de naleving 
van de richtlijn. 
Er moet dus goed naar het nationale recht worden gekeken om te kunnen 
bepalen welke dienstverleners door een lidstaat als onafhankelijk worden 
beschouwd en onder de werking van de richtlijn wordt geplaatst. Het ligt 
niet voor de hand dat een lidstaat interne juridische dienstverleners onder 
de Witwasrichtlijn plaatst als de lidstaat interne dienstverleners niet als on-
afhankelijk beschouwt. In hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.2 zal specifiek op de 
Nederlandse situatie voor interne advocaten worden ingegaan.

3.3.5 Procedure beoordeling claim op legal privilege

Wat moet er gebeuren, indien er geen overeenstemming bestaat over de vraag 
of documenten krachtens het beginsel van legal privilege worden beschermd? 
Warner en Slynn merken op dat de énige manier om vast te stellen of een do-
cument moet worden beschermd, is iemand toe te staan het in te zien, maar 
deze persoon mag niet de inspecteur zelf zijn!62 Die persoon zou in het al-
gemeen ‘onafhankelijk van de partijen bij het geschil moeten zijn en zelf be-
trouwbaar moeten zijn’, kortom: het is eigenlijk aan de rechter om een dergelijk 
geschil te beslissen.63 
Als de toezichthouder/inspecteur degene is die beslist of documenten be-
schermd zijn, moet hij vervolgens ‘vergeten’ wat hij heeft gezien en dat is bijna 
niet mogelijk. De toezegging dat de beschermde documenten niet gebruikt 

60 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 7, p. 16.
61 Art. 2 lid 1 van de 3e Witwasrichtlijn.
62 Zie de conclusie van A-G Warner van 20 januari 1981 en de conclusie van A-G Sir Gordon Slynn 

van 26 januari 1982 in HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, p. 1575 (AM&S/Commissie) op 
p. 1637 en 1639 resp. p. 1661. 

63 Conclusie van A-G Sir Gordon Slynn van 26 januari 1982 in HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 
1982, p. 1575 (AM&S/Commissie) op p. 1662.
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zullen worden bij een eventuele sanctie is onvoldoende. Het vervolg van het 
onderzoek kan immers toch – zelfs onbewust – worden gestuurd door iets wat 
in de beschermde documenten is gelezen. De documenten behoren dus in het 
geheel niet te worden ingezien door de toezichthouder/inspecteur.64

In de Akzo Nobel-zaak is het Gerecht ingegaan op de te volgen procedure indien 
sprake is van een meningsverschil omtrent de vraag of bepaalde documenten 
onder de legal-privilegebescherming vallen. Het Gerecht herhaalt de uitspraak 
uit de AM&S-zaak en verfijnt deze. Kort gezegd komt die procedure erop neer 
dat een onderneming tijdens een verificatie het recht heeft te weigeren om de 
Commissie – zelfs beknopt – inzage te geven ten aanzien van documenten 
waarvan zij aanvoert dat deze door de vertrouwelijkheid worden beschermd. 
Dat recht heeft de onderneming alleen, wanneer de onderneming ‘van mening 
is dat een dergelijk beknopt onderzoek onmogelijk is zonder de inhoud van die 
documenten te onthullen en zij de functionarissen van de Commissie hiervoor 
redenen geeft.’65 
Als een onderneming een deugdelijke motivatie achterwege laat, dan lijkt niets 
in de weg te staan aan een inzage door de Commissie. Zij hoeft een kopie 
van de documenten dan niet in een aparte envelop te doen en te verzegelen. 
Indien er wel een gemotiveerd beroep op de vertrouwelijkheid wordt gedaan 
dan mogen de functionarissen van de Commissie een kopie maken van de 
documenten, deze in een verzegelde envelop doen en meenemen, met het oog 
op een latere uitspraak. Zo kunnen er geen documenten verdwijnen of worden 
gemanipuleerd. 

De Commissie mag echter pas kennis nemen van de stukken als zij een be-
schikking heeft vastgesteld en de onderneming in de gelegenheid is gesteld 
om beroep in te stellen bij het Gerecht (en een voorlopige voorziening aan te 
vragen aangezien het beroep geen schorsende werking heeft).66 

64 Conclusie van A-G Sir Gordon Slynn van 26 januari 1982 in HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 
1982, p. 1575 (AM&S/Commissie) op p. 1622.

65 Zie GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p.  II-3523, punt 82 (Akzo 
Nobel/Commissie). Het Gerecht wijst op de volgende aspecten die voor de motivatie van belang 
zijn: Wie is de auteur en voor wie is het bestemd? Wat zijn de respectievelijke functies en ver-
antwoordelijkheden van elk van hen? Wat is het doel van en de context waarin het document is 
opgesteld? Ook de context waarin het document is gevonden en de wijze waarmee het verband 
houdt met andere documenten kan vermeld worden. Zie punt 79-80.

66 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p.  II-3523, punt 86-87 (Akzo 
Nobel/Commissie). Het Gerecht volgt hiermee geheel de opvattingen van Slynn en Warner in hun 
conclusie bij AM&S (zie hierboven, paragraaf 3.3.2). Het EHRM gaat, ten aanzien van de journa-
listieke bronbescherming ex art. 10 EVRM, uit van een vergelijkbare waarborg dat geen kennis 
genomen wordt van de stukken alvorens een onafhankelijke instantie hiernaar heeft gekeken 
om te beoordelen of de waarheidsvinding boven de bronbescherming moet gaan: EHRM 14 sep-
tember 2010, nr. 38224/03 (Sanoma/Nederland).
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Uit de uitspraak van het Gerecht blijkt verder dat het Gerecht de documen-
ten zelf daadwerkelijk heeft ingezien, omdat gedetailleerd wordt beschreven 
(overigens zonder de inhoud ervan te onthullen) waarom deze niet onder de 
bescherming vallen.67

Subconclusie procedure

Uit deze voorgeschreven procedure kan worden afgeleid dat indien de onder-
neming zich gemotiveerd tegen een vluchtige blik van de toezichthouder ver-
zet, de toezichthouder de documenten niet mag inzien vóórdat de openstelling 
in rechte onaantastbaar is. Niet alleen om de vertrouwensrelatie tussen de on-
derneming en de advocaat te beschermen, maar ook om te voorkomen dat de 
informatie, op een andere manier dan via de sanctiebeschikking, op een later 
moment tegen de onderneming kan worden gebruikt zonder dat deze daar iets 
tegen kan doen.
Wel moet er een andere onafhankelijke instantie zijn die de documenten daad-
werkelijk inziet, om te kunnen beoordelen of de claim op het legal privilege 
terecht is. Uiteindelijk moet dit een rechterlijke instantie zijn.

3.3.6 ordre des barreaux-zaak68

Het is evident dat de in de Witwasrichtlijn opgenomen meldplicht voor ad-
vocaten spanning oplevert met de plicht tot geheimhouding en de vertrou-
welijkheidsrelatie met hun cliënten onder druk kan zetten. Er is dan ook veel 
weerstand tegen deze plicht. In België werd daarom door verschillende be-
roepsorganisaties van advocaten een verzoek ingediend tot (gedeeltelijke) ver-
nietiging van de Belgische implementatiewetgeving. De advocaten vonden dat 
de meldplicht in strijd was met het legal privilege als fundamenteel rechtsbe-
ginsel. Alvorens hierover te beslissen stelde de Belgische rechter in 2005 een 
prejudiciële vraag over de reikwijdte van de meldplicht. De vraag aan het Hof 
van Justitie was of de meld- en medewerkingsplicht, zoals voorgesteld in de 
2e Witwasrichtlijn, in strijd is met het recht op een eerlijk proces, zoals dat is 
vastgelegd in artikel 6 EVRM en voortvloeit uit artikel 6 lid 2 EU-Verdrag. 
Hieronder wordt ingegaan op de conclusie van advocaat-generaal Maduro en 
de overwegingen van het Hof van Justitie.

67 Zie EHRM 14 september 2010, nr. 38224/03, r.o. 129-134 (Sanoma/Nederland), ten aanzien van de 
serie A-documenten.

68 HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p.  I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten (Ordre des 
barreaux).
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Conclusie advocaat-generaal Maduro69 

Maduro zag voldoende ruimte om de prejudiciële vraag van de Belgische rech-
ter ruimer te lezen dan louter de verenigbaarheid van de meldplicht met het 
recht op een eerlijk proces en beschouwt de prejudiciële vraag dan ook als een 
vraag naar de verenigbaarheid van de meldplicht met het beroepsgeheim van 
de advocaat.70

Allereerst gaat Maduro in op de dubbele grondslag van de bescherming van 
het beroepsgeheim van de advocaat. Enerzijds is dat ontleend aan het funda-
mentele recht op een eerlijk proces (de procedurele kant, artikel 6 EVRM), 
anderzijds is dat gebaseerd op het fundamentele recht op eerbiediging van 
het privéleven (de substantiële kant, artikel 8 EVRM). Het is voor de omvang 
van de bescherming van belang voor welke grondslag wordt gekozen. Immers, 
wanneer het beroepsgeheim wordt gebaseerd op het recht op een eerlijk pro-
ces, wordt het impliciet beperkt tot het ‘contentieuze, gerechtelijke en quasi-
gerechtelijke kader’, zoals het Hof van Justitie deed in de AM&S-zaak. Maar 
als wordt gekozen voor de eerbiediging van het privé-leven, dan wordt de be-
scherming impliciet uitgebreid tot álle vertrouwelijke mededelingen van de 
cliënt aan de beroepsbeoefenaar, ongeacht het kader waarin dit plaatsvindt.71 
Het legal privilege wordt algemeen erkend, maar is niet zo diep verankerd, dat 
de Raad van de Europese Unie het op Unieniveau nooit zou kunnen opheffen 
of beperken:72

‘(…) Het kan niet worden uitgesloten dat het beroepsgeheim in bepaalde 
concrete omstandigheden moet wijken voor dwingende vereisten van al-
gemeen belang. Bijgevolg kan de in deze zaak ter discussie gestelde be-
paling niet reeds ongeldig worden geacht alleen omdat zij bepaalde res-
tricties aanbrengt op het beroepsgeheim van de advocaat. Er moet nog 
worden nagegaan of de aldus aangebrachte restricties de regels aangaande 
beperkingen van de rechten waarop het beroepsgeheim van de advocaat 
in het communautaire recht berust, eerbiedigen. Voor zover zij de waar-
borging van de door de communautaire rechtsorde beschermde rechten 
in gevaar brengen, moeten deze restricties strikt worden afgebakend en 
gerechtvaardigd.’

69 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten (Ordre des barreaux).

70 Volgens Maduro mag het Hof van Justitie immers de inhoud van de vraag preciseren in het licht 
van de door partijen in het hoofdgeding ingediende opmerkingen, of zoals deze blijkt uit de 
motivering van de verwijzingsbeschikking, para. 29-34.

71 Zie de conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 
2007, p. I-5305, para. 43 (Ordre des barreaux); en hij verwijst daarbij naar Foxley: zie EHRM 20 juni 
2000, nr. 33274/96, punt 44 (Foxley/Engeland).

72 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305, para. 47 (Ordre des barreaux).
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Maduro stelt vervolgens de vraag onder welke omstandigheden en voorwaar-
den het beroepsgeheim van de advocaat in ieder geval niet kan worden beperkt. 
Hierover bestaan verschillende opvattingen. Maduro stelt dat de verschillende 
standpunten twee gemeenschappelijke elementen hebben. Het eerste is dat de 
ratio van het beroepsgeheim is gelegen in de vertrouwensrelatie die tussen de 
advocaat en zijn cliënt behoort te bestaan. Het tweede gemeenschappelijke ele-
ment is dat alle partijen het erover eens zijn dat het beroepsgeheim versterkt 
moet worden beschermd in het kader van de uitoefening van de taken van 
vertegenwoordiging en verdediging van een cliënt.73 

‘60. Naar mijn mening dekt het beginsel van het beroepsgeheim, zoals de 
in het hoofdgeding geïntervenieerde ordes van advocaten betogen, het 
verstrekken van juridisch advies. Daarvoor bestaan twee redenen, die op 
principiële en praktische overwegingen berusten. (…) Als vertegenwoor-
diger en verdediger heeft iedere advocaat eveneens een essentiële taak van 
bijstandsverlening en advisering. Daarmee garandeert hij niet alleen de 
toegang tot de rechter maar eveneens tot het recht. Deze laatste garantie is 
in een complexe samenleving als de Europese niet van minder belang dan 
de eerste. De mogelijkheid voor iedere justitiabele om onafhankelijk ad-
vies te kunnen inwinnen teneinde zich op de hoogte te kunnen stellen van 
de staat van het recht waardoor zijn persoonlijke situatie wordt geregeld, 
is een essentiële garantie van de rechtsstaat. In die omstandigheden moet 
de vertrouwensband die wordt gegarandeerd door de bescherming van de 
geheimhouding, worden uitgebreid tot relaties van juridische bijstand en 
advies.
(…)

61. In de praktijk, en hoe dan ook, lijkt het moeilijk om in het kader van 
de uitoefening van de taken die door een juridisch deskundige moeten 
worden verricht, onderscheid te maken tussen de tijd die aan advisering 
en de tijd die aan vertegenwoordiging is besteed.(…)

62. Uit deze analyse volgt dat de verhoogde mate van bescherming die het 
beroepsgeheim van de advocaat geniet, ook de taken van vertegenwoordi-
ging in rechte, verdediging, bijstand en advisering moet omvatten.(…).’74

Gelet op het voorgaande zijn er volgens Maduro dus twee redenen om de vrij-
stelling van de richtlijn ruim te interpreteren. Het eerste argument dat hij aan-
voert is dat een advocaat niet alleen toegang tot de rechter moet garanderen, 
maar ook tot het recht. Het tweede argument is de praktische omstandigheid 

73 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305, para. 52-55 (Ordre des barreaux).

74 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305, para. 56, 60-62 (Ordre des barreaux).



Hoofdstuk 3

55

dat het onderscheid tussen advisering en vertegenwoordiging moeilijk te ma-
ken is en dat de vertrouwensrelatie daaronder te lijden heeft.75 
Maduro concludeert dat een meldplicht buiten de gevallen van vertegenwoor-
diging in rechte en juridische advisering, een legitiem doel nastreeft en dat 
deze maatregel aan dat doel evenredig is.76 Deze ruime uitleg komt overeen 
met de 17e overweging bij de 2e Witwasrichtlijn, waarin de vrijstelling op de 
richtlijn wordt uitgelegd.77

Het Hof van Justitie in Ordre des barreaux78

In tegenstelling tot Maduro beperkt het Hof van Justitie zich strikt tot de gren-
zen van de prejudiciële vraag: is de meldplicht voor advocaten wel of niet in 
strijd met artikel 6 EVRM? Het Hof van Justitie negeert daarmee het pleidooi 
van de advocaat-generaal om de vraag ruimer te zien en artikel 8 EVRM daar-
in te betrekken.79 Het hof overweegt:

‘33. Wat richtlijn 91/308 betreft, volgt uit artikel 2 bis, punt 5, daarvan, 
zoals reeds in punt 22 van dit arrest is overwogen, dat de informatie- en 
samenwerkingsplicht slechts geldt voor advocaten wanneer zij hun cliënt 
bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde transacties van 
voornamelijk financiële aard of op het gebied van onroerend goed, zoals 
bedoeld sub a van deze bepaling, of wanneer zij in naam en voor rekening 
van hun cliënt optreden in het kader van financiële of onroerendgoed-
transacties. Deze activiteiten vinden naar hun aard in het algemeen plaats 
in omstandigheden die geen verband houden met een rechtsgeding, en 
vallen dus buiten de werkingssfeer van het recht op een eerlijk proces.

34. Bovendien geldt dat, zodra de advocaat die in het kader van een trans-
actie bedoeld in artikel 2 bis, punt 5, van richtlijn 91/308 is opgetreden, om 
bijstand wordt verzocht in verband met de verdediging of vertegenwoor-
diging in rechte of de verlening van advies over het instellen of vermijden 
van een rechtsgeding, hij krachtens artikel 6, lid 3, tweede alinea, van deze 
richtlijn is vrijgesteld van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtin-
gen, ongeacht of de informatie vóór, gedurende of na het rechtsgeding is 
ontvangen of verkregen. Deze vrijstelling waarborgt het recht van de cliënt 
op een eerlijk proces.

75 Op zijn advies om ‘extrajuridisch’ advies wél onder de werking van de Witwasrichtlijn te scharen, 
wordt ingegaan in hoofdstuk 6, zie paragraaf 6.2.5.

76 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305, para. 76-82 (Ordre des barreaux).

77 En met overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn.
78 HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p. I-5305 (Ordre des barreaux).
79 Volgens het Hof van Justitie is het uitsluitend een zaak van de nationale rechter om de relevantie 

van de vragen die het voorlegt, te beoordelen, punt 17-19.



Legal privilege

56

35. Aangezien de vereisten die voortvloeien uit het recht op een eerlijk 
proces, per definitie impliceren dat er een band is met een rechtsgeding, 
en gelet op het feit dat artikel 6, lid 3, tweede alinea, van richtlijn 91/308 
de advocaten vrijstelt van de in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn bedoelde 
informatie- en samenwerkingsplicht wanneer hun activiteiten worden ge-
kenmerkt door een dergelijke band, worden voornoemde vereisten in acht 
genomen.’

Het Hof van Justitie concludeert dat de meldplicht voor advocaten die voor-
vloeit uit de richtlijn niet in strijd is met het recht op een eerlijk proces. 
Allereerst omdat de activiteiten waarvoor een meldplicht geldt in de regel geen 
verband houden met een rechtsgeding, en voor zover die band er wel is, de 
rechtsbijstand is vrijgesteld. Deze vrijstelling waarborgt aldus het recht van de 
cliënt op een eerlijk proces. 
Met andere woorden: het Hof van Justitie geeft hiermee aan dat de facultatief 
geformuleerde vrijstelling uit de richtlijn in werkelijkheid een verplichte vrij-
stelling is, namelijk voor zover er een verband is met een rechtsgeding. 

‘28. In dit verband is het vaste rechtspraak dat wanneer een bepaling van 
afgeleid gemeenschapsrecht voor meer dan één uitlegging vatbaar is, de 
uitlegging die de bepaling in overeenstemming brengt met het Verdrag, 
de voorkeur verdient boven de uitlegging waarbij zij in strijd is met het 
Verdrag (…). De lidstaten dienen niet alleen hun nationale recht conform 
het gemeenschapsrecht uit te leggen, maar dienen er ook op toe te zien 
dat zij zich niet baseren op een uitlegging van een bepaling van afgeleid 
gemeenschapsrecht die in conflict zou komen met de door de communau-
taire rechtsorde beschermde grondrechten of de andere algemene begin-
selen van gemeenschapsrecht (…).’80

Het Hof van Justitie overweegt dat wanneer een bepaling van afgeleid Unierecht 
voor meer dan één uitleg vatbaar is, de uitleg die de bepaling in overeenstem-
ming brengt met het EVRM, de voorkeur verdient. Dit is logisch omdat een 
andersluidende uitleg strijdig zou zijn met het EVRM.

‘36. Daarentegen verzetten de vereisten uit hoofde van het recht op een 
eerlijk proces zich er niet tegen dat, wanneer een advocaat binnen het wel-
omschreven kader van de activiteiten van artikel 2 bis, punt 5, van richtlijn 
91/308 optreedt [bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde 
commerciële en financiële transacties] doch in omstandigheden die niet 
onder artikel 6, lid 3, tweede alinea, van deze richtlijn vallen [de legal-
privilegevrijstelling], hij wordt onderworpen aan de bij artikel 6, lid 1, van 
deze richtlijn ingevoerde informatie- en samenwerkingsplicht, aangezien 

80 HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p. I-5305, punt 28 (Ordre des barreaux).
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dergelijke plichten – zoals onder meer in de derde overweging van de con-
siderans van richtlijn 91/308 wordt onderstreept – gerechtvaardigd zijn 
in het licht van de noodzaak van een doeltreffende bestrijding van het 
witwassen van geld, dat onmiskenbaar van invloed is op de groei van de 
georganiseerde misdaad, die zelf een bijzondere bedreiging vormt voor de 
samenleving in de lidstaten.’ [toevoegingen M.S.]

Er wordt door het hof verwezen naar de omschreven diensten in de richt-
lijn. Het gaat daar onder meer om het ‘bijstaan bij het voorbereiden of uitvoe-
ren’ van de aldaar omschreven commerciële en financiële transacties. In de 
totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn is duidelijk geworden dat met 
het woordje ‘bijstaan’ ook advieswerkzaamheden worden bedoeld.81 Met deze 
overweging lijkt het Hof van Justitie aldus aan te geven dat een meldplicht 
voor advies buiten een procedurele context en in samenhang met de omschreven 
transacties, proportioneel is aan het doel van de richtlijn en in overeenstem-
ming met het EVRM.82

Door het hof wordt echter eveneens verwezen naar de vrijstelling (artikel 6 
lid 3 tweede alinea 2e Witwasrichtlijn). Deze luidt als volgt:

‘De lidstaten zijn er niet toe gehouden de in lid 1 vervatte verplichtingen 
toe te passen op notarissen, onafhankelijke beoefenaars van juridische be-
roepen, bedrijfsrevisoren, externe accountants en belastingadviseurs met 
betrekking tot de inlichtingen die zij van een van hun cliënten ontvangen 
of over een van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van 
hun cliënt bepalen dan wel in of in verband met een rechtsgeding verde-
digen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of 
vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, 
gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen.’ [cur-
sivering M.S.]

De reikwijdte van deze vrijstelling is nog niet geheel duidelijk, omdat het hof 
niet is ingegaan op de betekenis van het begrip ‘bepaling van de rechtspositie’ 
in de vrijstelling. Hierdoor weten we nog steeds niet op welke manier dit uitge-
legd kan of moet worden en welke vrijheid de lidstaat hierbij heeft.83 
Is dit gedeelte van de facultatief geformuleerde vrijstelling nog wel steeds fa-
cultatief, zoals omschreven in de richtlijn? En wat kan onder dit begrip worden 
verstaan? Met rechtsoverweging 28 in de hand kan worden betoogd, dat het 

81 Zie SEC/2001/0012 def. – COD 99/0152, onder punt 3; zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.4; zie 
ook overweging 3 van de 1e Witwasrichtlijn.

82 Zo ook Komárek 2008, p.  7 en 8. Zie over deze tweeslachtigheid eveneens Luchtman en Van 
der Hoeven 2009, p. 312; en Buruma 2011, onder punt 5, die opmerkt dat ‘Het arrest leek te im-
pliceren dat wel een privilege bestaat in verband met litigation, maar niet in verband met de 
adviespraktijk’.

83 Zie ook Luchtman en Van der Hoeven 2009.
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voor meerdere uitleg vatbare zinsdeel ‘bepaling van de rechtspositie’ zo ruim 
mogelijk uitgelegd moet worden. Maar helemaal zeker is dat niet. Indien elk 
advies in relatie tot de genoemde commerciële en financiële diensten uit de 
richtlijn vrijgesteld zou zijn, dan zou de richtlijn een groot deel van zijn effec-
tiviteit voor advocaten kunnen verliezen.84

Waarom heeft het Hof van Justitie de prejudiciële vraag niet iets ruimer ge-
lezen, in navolging van Maduro? Deze formalistische houding is betreurd en 
bekritiseerd.85 Het lijkt erop dat het nog geen standpunt wilde innemen, maar 
eerst wilde afwachten hoe de lidstaten hiermee om zouden gaan. Misschien 
had het hof er alle vertrouwen in dat de nationale rechters de reikwijdte van de 
richtlijn zelf op de juiste wijze kunnen bepalen. Er wordt ook wel gesuggereerd 
dat in deze houding een aanmoediging zit aan de nationale rechters om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en hierover zelf een uitspraak te doen en hier-
bij rekening te houden met elkaars rechtspraak.86 Het gevaar bestaat wel dat de 
interpretatie van de richtlijn met betrekking tot het niet beantwoorde deel van 
de rechtsvraag in de lidstaten uiteen blijft lopen. In hoofdstuk 4 en 5 zal blijken 
dat dit inderdaad het geval is. 

3.3.7 Subconclusie

Het Unierechtelijke legal-privilegebeginsel is ontwikkeld in het mededingings-
recht en is gebaseerd op het verdedigingsbeginsel. Communicatie tussen een 
cliënt en een externe advocaat is in beginsel vertrouwelijk als deze voldoet aan 
de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

1.  De communicatie:
 a.  heeft plaatsgevonden in het kader en ten behoeve van de verdediging 

van een cliënt;
 b.  en/of betreft een vroegere briefwisseling, die handelt over het voor-

werp van een procedure; 
 c.  en/of betreft interne nota’s die binnen een onderneming zijn verspreid 

en die enkel de tekst of de inhoud weergeven van die briefwisseling 
met externe advocaten waarin juridische adviezen zijn opgenomen;  
en/of betreft voorbereidende documenten, die uitsluitend zijn opge-
steld met het doel om, in het kader van de uitoefening van de rechten 
van de verdediging, juridisch advies te vragen aan een externe advocaat.

84 Buruma gaat ervan uit dat dit het geval is en dat zodoende de uitzondering de hoofdregel ‘over-
vleugelt’, Buruma 2011.

85 Zie het persbericht van de CCBE Brussel, 26 juni 2007; maar ook: Komárek 2008 en Fermon 2007. 
86 Zie Guyomar in zijn conclusie bij Conseil d’État van 10 april 2008, nrs. 296845, 29690,  

www.conseil-etat.fr. Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3 en 5.4.4.
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2. De communicatie moet afkomstig zijn van of gericht aan een advocaat 
die onafhankelijk is, dat wil zeggen niet in dienstbetrekking bij zijn cliënt.

Zoals gezegd geldt dit beginsel vooralsnog alleen dwingend in het Unie-
rechtelijke mededingingsrecht; daarbuiten geldt het ‘niet minder, wel meer 
principe’. Voor de interpretatie van de Witwasrichtlijn betekent de voorwaar-
de ad 1 mijns inziens dat indien het advies in relatie staat tot een (mogelijk) 
rechtsgeding er een vrijstelling moet zijn op de richtlijnverplichtingen. Bij ad-
vieswerkzaamheden buiten de context van een mogelijk rechtsgeding mag een 
vrijstelling alleen voor zover wordt voldaan aan de eisen van effectiviteit en 
gelijkwaardigheid. Hierbij moet bovendien, gezien het Handvest, rekening ge-
houden worden met het EVRM, dat in paragraaf 3.4 aan de orde komt.
Met betrekking tot de voorwaarde ad 2 is mijns inziens verdedigbaar dat als 
een lidstaat een interne advocaat niet als onafhankelijk beschouwt, en geen 
legal privilege verleent, de interne advocaat ook niet onder de werking van de 
richtlijn hoeft te vallen, omdat die alleen van toepassing is op ‘onafhankelijke 
juridische dienstverleners, zoals gedefinieerd door de lidstaten’.
Indien een lidstaat zijn interne advocaten wel als onafhankelijk beschouwt en 
aan hen het legal privilege toekent op gelijke wijze als aan externe advocaten, 
dan is verdedigbaar dat die interne advocaat op gelijke wijze als een externe 
advocaat onder de reikwijdte van de richtlijn valt (gelijke lusten, gelijke lasten).

Uit de uitspraak in de zaak Ordre des barreaux volgt duidelijk dat procesge-
relateerde werkzaamheden verplicht vrijgesteld moeten zijn. Deze vrijstelling 
waarborgt het recht op een eerlijk proces. De facultatief geformuleerde vrij-
stelling van de richtlijn is vanwege deze uitspraak een verplichte vrijstelling 
geworden voor zover het procesgerelateerde werkzaamheden betreft.

Er blijft onzekerheid bestaan ten aanzien van de status van andere advieswerk-
zaamheden in relatie tot de transacties zoals genoemd in de Witwasrichtlijn. 
Dit komt doordat het Hof van Justitie geen uitleg heeft gegeven over het be-
grip ‘bepaling van de rechtspositie’ in de vrijstelling. Het Hof van Justitie kiest 
vooralsnog niet openlijk voor: 

– dwingende aansluiting bij het Unierechtelijke legal-privilegebeginsel zo-
als ontwikkeld in het mededingingsrecht, waardoor alleen procesgerela-
teerde advieswerkzaamheden zijn vrijgesteld;

– een ruime vrijstelling voor advies- en proceswerkzaamheden; of
– een keuze over te laten aan de lidstaten. 

Het hof lijkt nog niet te weten of het noodzakelijk is de uitleg van de 
Witwasrichtlijn op dit punt te uniformeren. 
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3.4 Legal privilege in het eVrm

3.4.1 Inleiding

In de jurisprudentie van het EHRM te Straatsburg wordt legal privilege be-
schermd via twee wegen: de artikelen 6 en 8 van het EVRM. Het maakt qua 
omvang van bescherming nogal uit voor welke weg wordt gekozen. Heeft ar-
tikel 6 betrekking op geschillen, en het gerechtelijke en quasigerechtelijke ge-
bied, in artikel 8 is de bescherming uitgebreid tot álle vertrouwelijke medede-
lingen van een cliënt aan zijn advocaat, ongeacht het doel ervan.87 

In de Ordre des barreaux-zaak is door het Hof van Justitie (let op: niet door 
het EHRM) vastgesteld dat de meldplicht van de Witwasrichtlijn géén inbreuk 
maakt op het recht op een eerlijk proces.88 De meldplicht levert geen inbreuk 
op artikel 6 EVRM op, omdat voor het hele toepassingsterrein van artikel 6 
EVRM in de Witwasrichtlijn is bepaald dat er een vrijstelling voor de meld-
plicht moet zijn. Deze vrijstelling geldt immers zodra de advocaat om bijstand 
wordt verzocht ‘in verband met de verdediging of vertegenwoordiging in rech-
te of de verlening van advies over het instellen of vermijden van een rechts-
geding, van de genoemde verplichtingen, ongeacht of de informatie vóór, ge-
durende of na het rechtsgeding is ontvangen of verkregen’.89 Deze vrijstelling 
waarborgt aldus het recht van de cliënt op een eerlijk proces.90

Gezien deze uitspraak is een verder onderzoek naar de bescherming van arti-
kel 6 EVRM minder relevant, omdat niet aannemelijk is dat het EHRM hier-
omtrent tot een andere conclusie zou zijn gekomen.91 Daarom komt hieronder 
louter de rechtspraak met betrekking tot artikel 8 EVRM aan de orde.

Veel zaken met betrekking tot het legal privilege worden door het EHRM 
getoetst aan artikel 8 EVRM. De meeste EVRM-zaken hebben betrekking 
op vertrouwelijke correspondentie tussen een advocaat en een cliënt in ge-
vangenschap.  De hierin neergelegde uitgangspunten kunnen echter muta-
tis mutandis gelden voor de situatie dat de advocaat gedwongen wordt zijn 
verschoningsrecht te doorbreken.92 Toch is enige voorzichtigheid geboden, 
omdat de meeste EVRM-zaken zeer specifiek zijn. Het zijn vaak extreme si-
tuaties die zich binnen de gevangenismuren afspelen. Het is aldus niet goed 

87 Zie ook de conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, 
Jur. 2006, p. I-5305, para. 43 (Ordre des barreaux).

88 HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p. I-5305 (Ordre des barreaux), zie hierboven in para-
graaf 3.3.6.

89 Zie art. 6 lid 3 van de 2e Witwasrichtlijn en art. 23 lid 2 van de 3e Witwasrichtlijn.
90 De Ordre des barreaux-zaak was in paragraaf 3.3.6 aan de orde.
91 Zie voor een studie naar de procedurele rechten in strafrechtelijke procedures in EU-landen, 

Spronken e.a. 2009.
92 Spronken 2002, p. 14.
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te voorspellen hoe het EHRM deze vereisten zou toepassen op bijvoorbeeld 
Wwft-toezichtbevoegdheden. 

3.4.2 Legal privilege als onderdeel van het recht op privacy

Artikel 8 lid 1 EVRM luidt: 

‘Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en ge-
zinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.’

Met betrekking tot legal privilege is van belang dat de noties ‘privéleven’, ‘wo-
ning’ en ‘correspondentie’ ruim worden geïnterpreteerd. Telefoonconversaties 
vallen onder de notie ‘privéleven en correspondentie’.93 En ‘privéleven’ en ‘wo-
ning’ omvatten ook bepaalde professionele en zakelijke activiteiten of werk-
plekken.94 Het respect voor het privéleven moet een zekere balans vinden in 
het recht op het onderhouden van contacten met anderen. Dat onderhouden 
van contacten vindt voor veel mensen plaats via het werk. Uitsluiting van de 
werking van artikel 8 EVRM voor juist die ‘zakelijke’ contacten zou kunnen 
leiden tot een ongelijkheid van behandeling, in het bijzonder bij degenen 
waarbij een verschil tussen beide moeilijk te maken is. 
Een ruime opvatting van de begrippen ‘privéleven’ en ‘woning’ hindert staten 
niet, omdat volgens lid 2 staten de mogelijkheid hebben om deze rechten te 
beperken, welk inmengingsrecht bij zakelijke activiteiten en omgevingen ver-
der mag gaan dan anders het geval zou zijn.95 Zie ook de zaak Colas Est, waarin 
is bepaald dat ook rechtspersonen onder omstandigheden de bescherming 
van artikel 8 EVRM kunnen inroepen.96 Ook in de zaak Van Vondel heeft het 
EHRM benadrukt dat ‘privéleven’ ruim geïnterpreteerd moet worden.97 Er is 
geen reden om activiteiten met een professionele of zakelijke natuur buiten te 
sluiten. 

Voor de omvang van de bescherming van het legal privilege is de zaak Campbell 
van groot belang.98 Het EHRM overwoog daarin:

‘It is clearly in the general interest that any person who wishes to consult 
a lawyer should be free to do so under conditions which favour full and 

93 EHRM 6 september 1978, nr. 5029/71 (Klass e.a./Duitsland).
94 EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88 (Niemietz/Duitsland), waar het ging om het doorzoeken 

van een advocatenkantoor.
95 EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88 (Niemietz/Duitsland).
96 EHRM 16 april 2002, nr. 37971/97 (Colas Est/Frankrijk).
97 EHRM 25 oktober 2007, nr. 38258/03 (Van Vondel/ Nederland).
98 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland).
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uninhibited discussion. It is for this reason that the lawyer-client relation-
ship is, in principle, privileged.’99

‘Admittedly (…), the borderline between mail concerning contemplated 
litigation and that of a general nature is especially difficult to draw and 
correspondence with a lawyer may concern matters which have little or 
nothing to do with litigation. Nevertheless, the Court sees no reason to 
distinguish between the different categories of correspondence with law-
yers which, whatever their purpose, concern matters of a private and con-
fidential character. In principle, such letters are privileged under Article 
8 (…).’100

Uit deze overwegingen is af te leiden dat het EHRM erkent dat legal privilege in 
strikte zin uitsluitend te maken heeft met mondelinge of schriftelijke commu-
nicatie met een advocaat betreffende verwachte of lopende procedures, omdat 
het EHRM erkent dat correspondentie met een advocaat betrekking kan heb-
ben op onderwerpen die weinig of niets van doen hebben met procesvoering. 
Desondanks ziet het EHRM geen reden om onderscheid aan te brengen tussen 
deze verschillende vormen van correspondentie met advocaten die, wat het 
doel ervan ook is, betrekking heeft op onderwerpen met een privé en vertrou-
welijk karakter.101 In beginsel zijn zulke brieven geprivilegieerd onder artikel 
8 EVRM. Voor de werking van artikel 8 EVRM wordt in beginsel álle corres-
pondentie tussen een advocaat en zijn cliënt met een privé en vertrouwelijk 
karakter, ongeacht wat het doel ervan is, aangemerkt als geprivilegieerd.102

Tegelijkertijd kan uit de overwegingen worden afgeleid dat een bepaalde be-
perking van het object van legal privilege niet bij voorbaat uitgesloten is. Het 
is aannemelijk dat op vormen van communicatie die niet tot de kerntaken van 
een advocaat behoren, gemakkelijker inperkingen worden toegestaan.

3.4.3  Eisen aan een rechtmatige inmenging, algemeen

De voorwaarden die aan een inmenging worden gesteld worden opgesomd in 
artikel 8 lid 2 EVRM:

‘– 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uit-
oefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een 

99 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88, para. 46 (Campbell/Engeland).
100 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88, para. 48 (Campbell/Engeland).
101 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88, para. 48 (Campbell/Engeland).
102 Recentelijk heeft het EHRM zelfs ambtshalve getoetst aan art. 8 EVRM. Post naar het EHRM, af-

komstig van de in voorarrest zittende Janus was bestempeld met ‘gecensureerd’ (Ocenzurowano 
dnia). Hierover was niet geklaagd door Janus. Het EHRM neemt aan dat de post stelselmatig is 
geopend en gelezen, hetgeen een inbreuk is op Janus’ respect voor zijn correspondentie en niet 
in overeenstemming met de wet, EHRM 21 juli 2009, nr. 8713/03 (Janus/Polen).
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democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid 
of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden 
van anderen.’

De inperkingsbevoegheid moet (A) bij wet zijn voorzien, (B) voldoen aan het 
doelvereiste en (C) noodzakelijk zijn, gelet op dat doel.

Ad (A): de eerste voorwaarde inhoudende dat de inmenging ‘bij wet voorzien’ 
moet zijn, houdt ten minste drie vereisten in:103

1. er moet een specifieke wet of wettelijk regime zijn op grond waarvan de 
inmenging mogelijk is (basis in de wet);

2. de wettelijke regeling moet voldoende toegankelijk zijn voor de burger 
(toegankelijkheid); en

3. de wettelijke regeling moet voldoende precies zijn geformuleerd 
(voorzienbaarheid).

Ad (B): de tweede voorwaarde is dat de inmenging moet zijn ontworpen of 
uitgevoerd ten behoeve van: 

 – de nationale veiligheid; 
 – het economisch welzijn van het land;
 – het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten; 
 – de bescherming van de gezondheid of de goede zeden; of
 – de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Ad (C): de voorwaarde van noodzakelijkheid valt uiteen in twee vragen:

1. Correspondeert de inmenging met een dringende maatschappelijke 
noodzaak (pressing social need)?

2. Is de maatregel proportioneel aan het nagestreefde legitieme doel 
(proportionaliteit)?

Naast de bovengenoemde voorwaarden, moeten waarborgen bestaan tegen 
misbruik van de inmengingsbevoegdheid. Deze worden apart besproken in 
paragraaf 3.4.7. De voorwaarden die aan een beperking op het recht op legal 
privilege worden gesteld, worden hieronder nader beschouwd en toegelicht 
aan de hand van rechtspraak.

103 EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75 (Silver 
e.a./Engeland).
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3.4.4  Bij wet voorzien

‘Bij wet voorzien’ houdt, zoals gezegd, in dat er een basis in de wet moet zijn 
die de inmenging rechtvaardigt, en die tevens moet voldoen aan de eisen van 
toegankelijkheid en voorzienbaarheid.104 Onder de voorwaarde ‘basis in de 
wet’ valt ook ongeschreven recht.105 In het geval waarbij een internationaal en 
een nationaal grondrecht tegelijkertijd van toepassing zijn, prevaleert altijd de 
zwaarste bescherming voor de burger.106 
Omdat in artikel 10 lid 1 van de Grondwet staat dat eenieder, behoudens bij of 
krachtens de wet te stellen beperking, recht heeft op eerbiediging van zijn per-
soonlijke levenssfeer, zal een delegatie van de beperkingsbevoegdheid daarvan 
door de Nederlandse wetgever uitdrukkelijk moeten gebeuren. Dat betekent 
dat het recht op privacy alleen door lagere regelgeving kan worden beperkt als 
de formele wetgever de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk heeft gedelegeerd.107 

Bij het vereiste van artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging ‘bij wet moet zijn 
voorzien’ gaat het niet alleen over de basis daarvan in het binnenlandse recht 
(domestic law), maar ook over de kwaliteit ervan. Vereist is dat het recht ver-
enigbaar is met ‘the rule of law’.108 
Bovendien moet de burger een adequate toegang hebben tot het recht in kwes-
tie109 en moet dat recht zó duidelijk zijn, dat de burger zijn handelen erop kan 
afstemmen:

‘Nevertheless, the law must be sufficiently clear in its terms to give citizens 
an adequate indication as to the circumstances in which and the condi-
tions on which public authorities are empowered to resort to this secret 
and potentially dangerous interference with the right to respect for private 
life and correspondence.’110

De wet moet dus voldoende duidelijk zijn in zijn bewoordingen zodat burgers 
een adequate indicatie hebben van de omstandigheden waarin de publieke au-
toriteiten bevoegd zijn om dergelijke maatregelen te nemen.111 Als de wet niet 

104 Soms worden ook waarborgen tegen misbruik onder de voorwaarde ‘bij wet voorzien’ geschaard, 
zie EHRM 25 maart 1998, nr. 23224/94 (Kopp/Zwitserland).

105 EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75 (Silver 
e.a./Engeland); EHRM 2 augustus 1984, nr. 8691/79 (Malone/Engeland).

106 Art. 53 EVRM; art. 5 lid 2 IVBPR; Barkhuysen 2004, p. 51.
107 Burkens e.a. 2006, p. 134-136.
108 EHRM 2 augustus 1984, nr. 8691/79 (Malone/Engeland); EHRM 13 januari 2009, nr. 19348/04 

(Sorvisto/Finland).
109 EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146 (The Sunday Times). 
110 EHRM 2 augustus 1984, nr. 8691/79 (Malone/Engeland).
111 EHRM 13 januari 2009, nr. 19348/04 (Sorvisto/Finland).
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duidelijk genoeg is, dan is het geen ‘law’.112 Indien de wet discretionaire ruimte 
biedt, dan moet de wet een indicatie geven van de wijze waarop deze ruimte 
moet worden ingevuld. Dit mag nader worden ingevuld via lagere regelgeving 
(besluiten verordeningen, decreten, beleidsregels, etc.) en hoeft niet per se in 
de grondrechtbeperkende wet besloten te zijn.113

Sorvisto
Een voorbeeld van onvoldoende duidelijkheid van de wet is te vinden in de 
zaak Sorvisto.114 In een gehuurde bergruimte van Sorvisto vond een doorzoe-
king plaats, waarbij documenten vallend onder het legal privilege in beslag 
werden genomen. Deze inmenging had een basis in de Finse wet en deze wet 
was ook toegankelijk, maar ten tijde van de inmenging niet voldoende duide-
lijk. Er stond namelijk in de wet dat een document niet in beslag mag worden 
genomen voor bewijsvoering als het materiaal bevat ten aanzien waarvan een 
persoon niet mag getuigen. Ook gaf deze wet aan dat een advocaat niet mag 
getuigen ten aanzien van datgene wat een cliënt hem heeft verteld ten behoeve 
van het bepleiten van een zaak (pleading a case). Het EHRM vindt het ondui-
delijk of de notie van ‘pleading a case’ slechts de relatie tussen een advocaat en 
zijn cliënt in een specifieke relatie betreft, of hun relatie in het algemeen. Het 
EHRM refereert aan de algemene verplichting van een advocaat om geheim-
houding te betrachten. In dit verband verwijst het EHRM naar de Aanbeveling 
Rec (2000) 21 van de Raad van Europa, volgens welke de lidstaten alle moge-
lijke maatregelen moeten nemen om de vertrouwelijkheidsrelatie tussen cliënt 
en advocaat te verzekeren.115

3.4.5 Legitiem doel

De beperking van het legal privilege moet zijn ontworpen of uitgevoerd ten be-
hoeve van een van de in artikel 8 lid 2 genoemde legitieme doelen. Aan dit doel-
criterium is doorgaans snel voldaan. Het EHRM bekijkt slechts of de maatre-
gelen zijn ontworpen of toegepast ten behoeve van een van de legitieme doelen 
genoemd in artikel 8 lid 2.116

112 EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75;7136/75 (Silver 
e.a./Engeland).

113 EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75;7136/75 (Silver 
e.a./Engeland).

114 EHRM 13 januari 2009, nr. 19348/04 (Sorvisto/Finland). Een andere zaak waarin alle drie de 
elementen van ‘bij wet voorzien’ samenkomen, is: EHRM 25 maart 1998, nr. 23224/94 (Kopp/
Zwitserland).

115 Principle 1, nr. 6: ‘All necessary measures should be taken to ensure the respect of the confi-
dentiality of the lawyer-client relationship. Exceptions to this principle should be allowed only if 
compatible with the Rule of Law.’

116 EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75 (Silver 
e.a./Engeland); Barkhuysen 2004, p. 68.
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In dit verband is van belang dat het EHRM accepteert dat er wetgeving bestaat 
die geheime surveillance toestaat, wanneer dat onder bijzondere omstandig-
heden in het belang van de nationale veiligheid en/of preventie van wanorde-
lijkheden of misdaad noodzakelijk is. In 1978 bepaalde het EHRM dit al in de 
zaak Klass e.a., met als motivering dat democratische samenlevingen vandaag 
de dag zichzelf bedreigd zien door hoog ontwikkelde vormen van spionage en 
terrorisme.117 
De staten hebben hierbij een zekere vrijheid, een certain discretion. Het is niet 
aan het EHRM om te bepalen wat het beste is voor de nationale autoriteiten, 
maar de lidstaten hebben geen ongelimiteerde vrijheid. Wat voor systeem van 
surveillance ook wordt gekozen, er moeten altijd adequate en effectieve garan-
ties zijn tegen misbruik. Deze eis heeft een relatief karakter en is afhankelijk 
van alle omstandigheden van het geval, zoals de aard, reikwijdte en duur van 
de mogelijke maatregelen. 

De zaak Aalmoes betrof klachten met betrekking tot Nederlandse geheime 
tapinterventies waarbij ook geheimhoudergesprekken werden opgeno-
men.118 Het EVRM achtte de bijzondere waarborgen in casu voldoende, 
onder meer omdat voorafgaand aan de interventie en voor het gebruik 
van de verkregen gegevens in de procedure een rechterlijke machtiging 
nodig is. In Nederland werd de uitspraak met kritiek ontvangen, omdat de 
rechter bij de voorafgaande rechterlijke machtiging niet hoeft te toetsen of 
de advocaat verdachte is, maar slechts of de tap ‘in het onderzoeksbelang’ 
is.119 Het EHRM besteedt hieraan nauwelijks aandacht, noch aan het feit 
dat zodoende stelselmatig gegevens aan de opsporende instanties worden 
verstrekt, noch aan het feit dat alleen rechterlijke toestemming nodig is 
voor het gebruik van de informatie in de procedure.120

3.4.6 Noodzakelijkheidsvereiste

Als de inmenging in overeenstemming is met de wet en een legitiem doel dient, 
dan moet de maatregel nog worden getoetst aan het noodzakelijkheidsvereiste. 
In de jurisprudentie van het EHRM ligt het accent vaak op de beoordeling van 
dit vereiste.121 Zoals gezegd valt deze voorwaarde uiteen in twee onderdelen:

1. Correspondeert de inmenging met een dringende sociale noodzaak 
(pressing social need)?

117 EHRM 6 september 1978, nr. 5029/71 (Klass e.a./Duitsland).
118 EHRM 25 november 2004, nr. 16296/02 (Aalmoes e.a./Nederland).
119 Zie Brants en Spronken 2006, p. 52-56. 
120 Er wordt in 2011 voorzien in aanvullende waarborgende maatregelen, waaronder de invoering 

van een systeem van nummerherkenning. Als een verdachte wordt getapt door de politie en hij 
belt met een advocaat, dan word het afluisteren gestaakt, zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 057. 

121 Barkhuysen 2004, p. 68.
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2. Is de maatregel proportioneel aan het nagestreefde legitieme doel 
(proportionaliteit)?

De beide criteria moeten beperkt worden geïnterpreteerd. Het EHRM heeft 
bepaald dat noodzakelijk niet synoniem is aan essentieel en dat de inmenging 
méér moet zijn dan ‘nuttig’, ‘redelijk’, of ‘wenselijk’.122 Voor het bepalen van de 
noodzakelijkheid hebben de lidstaten een margin of appreciation.123 Bij vragen 
omtrent het legal privilege lijkt deze margin echter beperkt te zijn. 
In Erdem bepaalde het EHRM dat de vertrouwelijkheid die verbonden is aan 
de correspondentie tussen gevangenen en hun advocaten, een fundamenteel 
recht is van het individu en direct verbonden met de rechten van de verdedi-
ging. Het is dus gerelateerd aan een procedure. Om die reden mag deze regel 
alleen opzij worden gezet in bijzondere omstandigheden en op voorwaarde 
dat er adequate en toereikende waarborgen aanwezig zijn tegen misbruik124 
(zie over de waarborgen verder paragraaf 3.4.7). Door de beperktere margin 
of appreciation leiden veel legal- privilegezaken tot een veroordeling van de 
lidstaat.125 Van groot belang hiervoor is de zaak Campbell.126 

Campbell 
De briefwisseling tussen gevangene Campbell en zijn advocaat werd door de 
gevangenisautoriteiten standaard geopend en gelezen. Dit was in overeenstem-
ming met de toenmalige Engelse wet en diende een rechtmatig doel, namelijk 
‘the prevention of disorder or crime’. Het openen van de correspondentie was 
in de ogen van het EHRM echter niet noodzakelijk, omdat er geen dringende 
maatschappelijke noodzaak voor was:127

‘The court recalls that the notion of necessity implies that the interference 
corresponds to a pressing social need and, in particular, that is proport-
ionate to the legitimate aim pursued. In determining whether an inter-
ference is “necessary in a democratic society” regard may be had to the 
State’s margin of appreciation (…)’

122 EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75;7136/75 (Silver 
e.a./Engeland).

123 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland).
124 EHRM 5 juli 2001, nr. 38321/97 (Erdem/Duitsland).
125 Een greep: EHRM 20 juni 1988, nr. 11368/85, (Schönenberger en Durmaz/Zwitserland); EHRM 

25  maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland); EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88 
(Niemietz/Duitsland); EHRM 20 juni 2000, nr. 33274/96 (Foxley/Engeland); EHRM 25 februari 2003, 
nr. 511772/99 (Roemen en Schmit/Luxemburg); EHRM 7 juni 2007, nr. 71362/01 (Smirnov/Rusland); 
EHRM 22 mei 2008, nr. 15197/02 (Petrov/Bulgarije); EHRM 22 mei 2008, nr. 65755/01 (Stevanov/
Bulgarije).

126 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland).
127 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88, para. 44 (Campbell/Engeland).



Legal privilege

68

‘It is clearly in the general interest that any person who wishes to consult 
a lawyer should be free to do so under conditions which favour full and 
uninhibited discussion. It is for this reason that the lawyer-client relation-
ship is, in principle, privileged.’128

Gevangenisautoriteiten mogen een brief van een advocaat openen wanneer zij 
een redelijke grond hebben om te geloven dat deze een verboden inhoud bevat 
die de normale detectiemethoden niet hebben kunnen vinden:129

‘(…)This means that the prison authorities may open a letter from a law-
yer to a prisoner when they have reasonable cause to believe that it con-
tains an illicit enclosure which the normal means of detection have failed 
to disclose. The letter should, however, only be opened and should not be 
read. Suitable guarantees preventing the reading of the letter should be 
provided, e.g. opening the letter in the presence of the prisoner. The read-
ing of a prisoner’s mail to and from a lawyer, on the other hand, should 
only be permitted in exceptional circumstances when the authorities have 
reasonable cause to believe that the privilege is being abused in that the 
contents of the letter endanger prison security or the safety of others or 
are otherwise of a criminal nature. What may be regarded as “reasonable 
 cause” will depend on all the circumstances but it presupposes the exis-
tence of facts or information which would satisfy an objective observer 
that the privileged channel of communication was being abused.’

Het EHRM maakte korte metten met het argument van de Engelse regering 
dat er niet altijd vertrouwd kan worden op de beroepsethiek en integriteit van 
de solicitors. Er was niet opgeworpen dat er enige reden was dat de solicitor van 
Campbell zich niet hield aan de geldende beroepsregels. 

‘There being no further room for allowing for a margin of appreciation, 
the Court finds that there was no pressing social need for the opening 
and reading of the applicant’s correspondence with his solicitor and that, 
accordingly, this interference was not “necessary in a democratic society” 
(…)’130

Uit Campbell kan worden afgeleid dat een redelijke grond om te vermoeden 
dat het legal privilege wordt misbruikt, grond kan opleveren om het te be-
perken. Wat beschouwd mag worden als ‘redelijke grond om te vermoeden’ 
hangt af van alle omstandigheden, maar het veronderstelt ‘de aanwezigheid 
van feiten of informatie die een objectieve buitenstaander zou overtuigen dat 

128 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88, para. 46 (Campbell/Engeland).
129 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88, para. 48 (Campbell/Engeland).
130 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88, para. 53 (Campbell/Engeland).
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de vertrouwelijkheidsrelatie misbruikt zou worden’.131 De enkele mógelijkheid 
dat er van misbruik sprake kan zijn, is in ieder geval niet voldoende om de 
vertrouwelijkheid te beperken. In deze zin is de margin of appreciation van de 
lidstaat beperkt.

Jacquier132

De zaak Jacquier is een voorbeeld van een doorzoeking bij een advocaat die 
zelf geen verdachte is en die als ‘evenredig’ werd gezien. Er vond een doorzoe-
king plaats bij de advocaat, die erop was gericht de verblijfplaats van een cliënt 
te achterhalen. De aanwezige deken maakte geen bezwaar tegen de inbeslag-
name van een aantal documenten, omdat hij oordeelde dat het beroepsgeheim 
daarop niet van toepassing was. Het betrof geen correspondentie tussen de 
advocaat en zijn cliënt, maar officiële verzoeken aan bestuurslichamen en een 
handgeschreven notitie waarop het adres van een ander bestuurorgaan was 
vermeld.
De advocaat Jacquier klaagt tegen deze gang van zaken maar wordt niet-ont-
vankelijk verklaard. De gevolgde procedure was bij wet voorzien, beantwoord-
de aan een legitiem doel en was noodzakelijk, omdat de post tussen de cliënt 
en justitie via de advocaat verliep. Het doorzoekingsbevel was niet te breed ge-
formuleerd, want het beoogde slechts de verblijfplaats van een bepaalde cliënt 
te achterhalen. Alleen relevante stukken, aangewezen door de advocaat, waren 
doorzocht en meegenomen. Hiermee staat het middel in evenredige verhou-
ding tot het doel en was er geen sprake van schending van artikel 8 EVRM.

In andere zaken waar niet voldaan werd aan het noodzakelijkheidsvereiste was 
het doorzoekingsbevel of de machtiging te breed geformuleerd133 en/of wa-
ren er geen of te weinig waarborgen tegen misbruik of willekeur aanwezig.134 
Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

3.4.7 Waarborgen tegen misbruik inperking legal privilege

Het belang van adequate en effectieve garanties tegen misbruik van een inmen-
gingsbevoegdheid is evident.135 Als het legal privilege in het geding is, wordt 

131 Zie mutatis mutandis EHRM 20 augustus 1990, nr. 12244/86; 12245/86;12383/86 (The Fox, 
Campbell en Hartley/Engeland).

132 EHRM 1 september 2009, NJ 2009, 509 (Jacquier/Frankrijk).
133 EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88 (Niemietz/Duitsland); EHRM 25 februari 2003, nr. 51772/99 

(Roemen en Schmit/Luxemburg); EHRM 7 juni 2007, nr. 71362/01 (Smirnov/Rusland); EHRM 22 mei 
2008, nr. 65755/01 (Stevanov/Bulgarije).

134 Zie voor een voorbeeld: EHRM 22 mei 2008, nr. 65755/01 (Stevanov/ Bulgarije). 
135 EHRM 6 september 1978, nr. 5029/71 (Klass e.a./Duitsland); EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 

6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75 (Silver e.a./Engeland); EHRM 22 mei 2008, 
nr. 65755/01 (Stevanov/Bulgarije).
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deze eis door EHRM nog stringenter gesteld.136 Hieronder zal de rechtspraak 
dienaangaande nader worden bekeken. Eerst volgen enkele voorbeelden van 
toereikende en daarna van ontoereikende waarborgen.137

Toereikende waarborgen

Erdem138

Erdem werd verdacht van terrorisme. Gedurende zijn detentie in afwachting 
van het proces werd de correspondentie tussen Erdem en zijn advocaat gele-
zen. Onder letterlijke herhaling van de overwegingen uit Campbell139 en onder 
verwijzing naar de zaak Klass e.a.140 benadrukt het EHRM dat de Duitse uit-
zondering op de bescherming van het legal privilege is ontwikkeld als reactie 
op de serie van bloedige aanslagen van de Rote Armee Fraktion, die een trau-
matisch effect hadden op de Duitse samenleving. Het EHRM stelt over legal 
privilege in rechtsoverweging 62:

‘(…) that rule may only be derogated from in exceptional cases and on 
condition that adequate and sufficient safeguards against abuse are in 
place’141

In casu was daarvan sprake. De onderschepping van de post en het lezen ervan 
had een basis in de Duitse wet. Die wet was zeer specifiek omschreven en liet 
alleen bij uitzondering een beperking op het privilege toe; namelijk indien de 
gevangene werd verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. 
Deze wetgeving doorstaat de test van toegankelijkheid en voorzienbaarheid. 
De interceptie dient ook een legitiem doel: de nationale veiligheid en preventie 
van misdaad. Bovendien is de beperking gelimiteerd in die zin dat de gevangene 
wel vrij was om mondeling met zijn representanten te praten. De correspon-
dentie werd bovendien gelezen door een rechter die niet was betrokken bij de 
procedures en die verplicht was de informatie geheim te houden (een adequate 
en toereikende waarborg tegen misbruik). 

Tamosius142 
Naast Erdem is dit een voorbeeld van een door het EHRM rechtmatig ge-
achte doorzoeking en beslaglegging van een advocatenkantoor. Er waren 

136 EHRM 20 juni 2000, nr. 33274/96 (Foxley/Engeland).
137 De waarborgen krijgen door het EHRM nogal eens een andere plaats toebedacht in de voor-

waarden die worden gesteld aan grondrechtbeperkingen (effectieve rechtsmiddelen, rule of law, 
noodzakelijkheidsvereiste, of de voorzienbaarheid). 

138 EHRM 5 juli 2001, nr. 38321/97 (Erdem/Duitsland).
139 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland).
140 EHRM 6 september 1978, nr. 5029/71 (Klass e.a./Duitsland).
141 EHRM 5 juli 2001, nr. 38321/97, para. 65 (Erdem/Duitsland).
142 EHRM 19 september 2002, nr. 62002/00 (Tamosius).
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verdenkingen van belastingfraude ten aanzien van een klant van de advocaat. 
Later rezen ook verdenkingen tegen de advocaat. Er was in een ex-partepro-
cedure – in casu een procedure waarvan de ‘wederpartij’ niet op de hoogte 
was – een machtiging tot doorzoeking door een rechter afgegeven. De rechter 
was volgens de wet verplicht om overtuigd te zijn van de redelijke grond van 
verdenking dat serieuze belastingfraude was gepleegd en dat bewijs daarvoor 
op de te doorzoeken plaats aanwezig zou zijn. In de machtiging was bepaald 
dat documenten onder legal privilege niet in beslag zouden worden genomen 
of verplaatst. Op de doorzoeking en inbeslagneming werd toezicht gehouden 
door een raadsman (counsel) die door de Attorney General was geïnstrueerd 
om geheel onafhankelijk van het onderzoeksteam een advies te geven of do-
cumenten wel of niet onder het legal privilege vielen. Ook was de machtiging 
niet te ruim geformuleerd, omdat deze niet van toepassing is op documenten 
onder ‘legal professional privilege’. Het EHRM is er niet van overtuigd dat geëist 
kan worden dat alle documenten waarop op het eerste gezicht legal privilege 
van toepassing is, beschermd zouden moeten worden. In dit verband is het 
goed te weten dat in Engeland het legal professional privilege niet ingeroepen 
kan worden ten aanzien van documenten die onderdeel zijn van het criminele 
of frauduleuze handelen, of communicatie die plaatsvindt met de intentie ad-
vies in te winnen om een overtreding mogelijk te maken.143 
De doorzoeking en beslaglegging waren niet buitenproportioneel aangezien 
het doel van de inmenging was om strafbare feiten en wanordelijkheden te 
voorkomen en het economisch welzijn van het land te dienen. De klacht werd 
niet-ontvankelijk verklaard wegens ‘kennelijke ongegrondheid’.

Jacquier144

Tot slot kan nog worden gewezen op een zaak die hierboven al aan de orde 
kwam in paragraaf 3.4.6. Voldoende waarborgen waren aanwezig vanwege een 
niet te brede formulering van de machtiging en een doorzoeking die plaats-
vond in het bijzijn van een deken, waarbij alleen relevante stukken waren on-
derzocht en meegenomen ten aanzien waarvan de deken had verklaard dat 
deze gegevens niet onder het legal privilege vielen.

Ontoereikende waarborgen

Kopp145 
In deze zaak ontbrak de waarborg van rechterlijk toezicht om te bepalen of 
informatie onder het legal privilege viel. In de zaak Kopp was het aan een 
‘Official of the Post Office’s Legal department’ (een bestuursorgaan derhalve) 

143 De zogeheten crime-fraud exception, zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.5.6.
144 EHRM 1 september 2009, NJ 2009, 509 (Jacquier/Frankrijk).
145 EHRM 25 maart 1998, nr. 23224/94 (Kopp/Zwitserland).
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om te bepalen of afgeluisterde telefoongesprekken van een advocaat wel of niet 
onder het legal privilege vielen. Dit gebeurde zónder toezicht door een onaf-
hankelijke rechter. Volgens het EHRM is de advocaat hierdoor het minimum-
niveau van bescherming onthouden dat vereist is door de rule of law. 

Stevanov146 
In deze zaak waren de doorzoekingsmachtiging en inbeslagname bij een ad-
vocaat te ruim geformuleerd, vond de doorzoeking niet plaats in het bijzijn 
van een deken of andere juridisch geschoolde medewerker en waren er geen 
rechtsmiddelen om de inmenging aan te vechten.
Bij de doorzoeking werden papieren documenten niet aangeraakt, maar wer-
den de computer en alle floppydisks van de advocaat meegenomen. Een expert 
doorzocht de computer met zoektermen. Dat beperkte de inbreuk enigszins, 
maar er bestonden in casu geen waarborgen dat gedurende het onderzoek niet 
de hele inhoud van de harde schijf was onderzocht of gekopieerd. De doorzoe-
king had plaatsgevonden in het bijzijn van twee – juridisch ongeschoolde – 
buren van de advocaat, zodat niet gesproken kan worden van een effectieve 
waarborg tegen excessieve inbreuk van de politie op het legal privilege van de 
advocaat. Bovendien bestond er geen mogelijkheid om de onrechtmatigheid 
van de machtiging of uitvoering ervan aan te vechten. De inmenging is hier-
door niet proportioneel.

Silver e.a.147 
In de zaak Silver e.a. ging het om het feit dat van verschillende groeperingen 
jarenlang de telefoon, fax en het e-mailverkeer waren onderschept, inclusief 
informatie onder legal privilege. De Britse wet gaf destijds de autoriteiten ex-
treem veel ruimte om communicatie tussen ‘Engeland’ en een ‘buitenlandse 
ontvanger’ te onderscheppen. Deze discretionaire ruimte was feitelijk onbe-
grensd. De wet gaf de verplichting aan de minister (Secretary of State) om 
waarborgen te scheppen tegen misbruik van deze bevoegdheid. Deze waar-
borgen waren formeel wel aanwezig, maar waren niet openbaar gemaakt. De 
redenen om deze waarborgen niet openbaar te maken (veiligheidsrisico en 
verminderde effectiviteit) vindt het EHRM onvoldoende, omdat al substanti-
ele delen ervan, via onofficiële wegen, naar buiten waren gekomen zonder dat 
dit de nationale veiligheid in gevaar had gebracht.
Het EHRM oordeelt op grond hiervan dat de nationale wet niet voldoende 
duidelijk was om te zorgen voor adequate bescherming tegen misbruik van 
bevoegdheid en tegen de reikwijdte en manier van uitvoeren van de zeer ruime 
discretionaire bevoegdheid van de staat om communicatie te onderscheppen 

146 EHRM 22 mei 2008, nr. 65755/01 (Stevanov/Bulgarije).
147 EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75 (Silver 

e.a./Engeland).
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en te onderzoeken. In het bijzonder geeft de wet geen toegankelijke indicatie 
van de procedure die wordt gevolgd voor het onderzoek, het verzamelen, be-
waren en vernietigen van het onderschepte materiaal. De onderschepping was 
daardoor niet in overeenstemming met de wet. 

Xavier da Silveira148

In verband met een onderzoek naar fraude had een huiszoeking plaatsgevon-
den bij advocaat Xavier da Silveira en waren er zaken in beslag genomen.
Xavier was een advocaat met een praktijk in Portugal en een huis in Frankrijk, 
van waaruit hij soms ook praktijk hield. Omdat de autoriteiten niet wilden 
aannemen dat Xavier een advocaat was, had hij geen enkele bijzondere waar-
borg genoten waar hij recht op had en had de huiszoeking plaatsgevonden 
terwijl hij niet beschuldigd of verdacht werd van enig misdrijf waartoe het 
onderzoek was ingesteld. Na afloop van de huiszoeking en de inbeslagname 
waren er ook geen remedies voor Xavier beschikbaar in het wettelijke systeem. 
Artikel 8 EVRM was dus geschonden.
Het EHRM onderstreepte in deze zaak dat als er een huiszoeking plaatsvindt 
bij een advocaat het noodzakelijk is dat er bijzondere procedurele waarborgen 
zijn. Als er twijfel was over de vraag of Xavier werkelijk een advocaat was, 
hetgeen het EHRM onwaarschijnlijk vond, hadden de autoriteiten voorzich-
tiger moeten optreden en Xaviers status moeten nagaan alvorens zijn huis te 
doorzoeken.

3.4.8 Subconclusie

Het EHRM maakt wat betreft artikel 8 EVRM geen onderscheid tussen ver-
schillende vormen van communicatie met een vertrouwelijk en privékarakter 
tussen een advocaat en zijn cliënt. In beginsel is de gehele relatie geprivilegi-
eerd. 
Het is aannemelijk dat op vormen van communicatie die niet tot de kerntaken 
van de advocaat behoren, gemakkelijker inperkingen worden toegestaan, mits 
dit onderscheid voldoende voorzienbaar is voor de cliënten.

Bij een beperking van het legal privilege gelden – naast de algemene eisen van 
artikel 8 lid 2 EVRM – de volgende bijzondere eisen: 
Ten eerste is de margin of appreciation voor de lidstaten beperkt; het legal 
privilege mag alleen opzij worden gezet in bijzondere omstandigheden en op 
voorwaarde dat er adequate en toereikende waarborgen aanwezig zijn tegen 
misbruik. 

148 EHRM 21 januari 2010, nr. 43757/05 (Xavier da Silveira/Frankrijk); vergelijk ook EHRM 24 juli 2008, 
nr. 18603/03 (André/Frankrijk).



Legal privilege

74

Ten tweede moeten de waarborgen tegen misbruik openbaar worden gemaakt. 
Bij voorkeur opgenomen en nauwkeurig omschreven in een wet, waarin dui-
delijk wordt dat alleen bij uitzondering een beperking op het privilege moge-
lijk is.149 

Bijzondere omstandigheden

De enkele mogelijkheid van misbruik is niet zwaar genoeg om het privilege 
tussen advocaat en cliënt opzij te zetten. Er moet een redelijke grond zijn om te 
geloven dat de vertrouwelijkheidsrelatie wordt misbruikt. Een redelijke grond 
is aanwezig als een objectieve buitenstaander op grond van de feiten en infor-
matie overtuigd zou zijn dat de vertrouwelijkheidsrelatie misbruikt wordt. Er 
is hier geen ruimte meer voor een margin of appreciation.150 
In Foxley werd door het EHRM overwogen dat niet was aangevoerd dat de 
communicatie tussen de advocaat en zijn cliënt misbruikt werd, noch dat er 
andere omstandigheden waren aangevoerd die zouden kunnen dienen om 
deze inbreuk te rechtvaardigen met het oog op de margin of appreciation van 
de staat.151 Hiermee lijkt de deur van de margin of appreciation weer op een 
kier te staan, maar ook niet meer dan dat. Er moet bijvoorbeeld minstens een 
reden zijn om aan te nemen dat de advocaat het niet zo nauw neemt met de 
beroepsregels. 
Bovendien moet aan de rechter voldoende informatie kunnen worden gegeven 
zodat hij kan toetsen of er een redelijke verdenking bestond (dus een autoriteit 
kan niet te veel leunen op geheime informatie waarvan de bron niet ter toet-
sing voorgelegd kan worden aan de rechter).152

Waarborgen

Uit de zaak Erdem kan worden afgeleid dat niet alleen de inperking maar ook 
de waarborgen toegankelijk en voorzienbaar moeten zijn, bij voorkeur opge-
nomen in de grondrechtbeperkende wet. Waarborgen zijn bijvoorbeeld:

 – het afgeven van een machtiging door een rechter;
 – een doorzoeking van een advocatenkantoor in het bijzijn van een onaf-

hankelijke jurist;
 – het lezen van de correspondentie door een rechter die niet betrokken is 

bij de procedures en die een geheimhoudingsplicht heeft;

149 EHRM 5 juli 2001, nr. 38321/97, (Erdem/Duitsland); EHRM 19 september 2002, nr. 62002/00 
(Tamosius).

150 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland).
151 EHRM 20 juni 2000, nr. 33274/96 (Foxley/Engeland).
152 EHRM 20 augustus 1990, nr 12244/86; 12245/86;12383/86 (The Fox, Campbell en Hartley/

Engeland).
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 – de garantie dat bij het controleren van brieven op een verboden inhoud, 
zoals drugs en explosieven, tussen een gevangene en zijn advocaat de 
brieven niet worden gelezen, bijvoorbeeld door het openen van de brief 
in het bijzijn van de gevangene. 

Subconclusie

Concluderend kan worden gesteld dat het legal privilege vooralsnog door 
het EHRM breder beschermd lijkt te worden dan in het Unierechtelijke 
mededingingsrecht,153 omdat het EVRM een dubbele grondslag biedt voor be-
scherming van deze vertrouwensrelatie, namelijk artikel 6 én artikel 8 EVRM. 
In het Unierecht vormt het verdedigingsbeginsel de beschermingsgrondslag 
van het legal-privilegebeginsel en is bovendien de eis gesteld dat de advocaat 
zelfstandig moet zijn en niet in loondienst mag zijn bij zijn cliënt. Deze voor-
waarde wordt niet gesteld door het EHRM, maar dat heeft hierover ook nog 
geen uitspraak gedaan. 

Omdat het Handvest op dit punt dezelfde bescherming biedt als het EVRM,154 
moet mijns inziens voor de implementatie en werking van de 3e Witwasrichtlijn, 
de jurisprudentie van het EVRM gelden als vertrekpunt. 

3.5 De spanning tussen legal privilege en effectief toezicht en 
 opsporing in nederland

3.5.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt in algemene zin ingegaan op de omvang van het legal 
privilege in Nederland. De werking van de meldplicht op grond van de Wwft 
en de procesvrijstelling dienaangaande blijven hier nog buiten beschouwing. 
Hieraan zijn aparte hoofdstukken gewijd, te weten hoofdstuk 5, 6 en 7. De 
onderstaande bespreking van het algemeen in Nederland geldende beginsel is 
van belang voor de vraag hoe de Witwasrichtlijn in deze geïnterpreteerd moet 
worden (zie hoofdstuk 6). Hieronder zal beknopt aandacht worden besteed aan 
het toezicht op de Wwft, ter voorbereiding op de Wwft-toezichtproblematiek 

153 Zo ook: Tridimas 2006, p. 377 en Groussot 2006, p. 227-228, die hetzelfde opmerkt, maar de min-
dere mate van bescherming door het Hof van Justitie vergelijkt met het common-lawconcept. 
Groussot geeft ook als verklaring dat het Hof van Justitie weliswaar de fundamentele men-
senrechten beschermt, maar tegelijkertijd extreem voorzichtig is om de doelstellingen van de 
Unie te waarborgen en niet de effectiviteit en uniformiteit van het Unierecht te ondermijnen, 
Groussot 2006, p. 60-61.

154 Zie paragraaf 3.2.
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die in de hoofdstukken 8 t/m 11 aan de orde komt. De rechtspraak in deze 
paragraaf geldt zowel voor advocaten als notarissen.155

Legal privilege, ofwel het verschoningsrecht, in Nederland

In hoofdstuk 1 kwam aan de orde dat in dit boek met het begrip ‘legal privilege’ 
wordt gewezen op de juridische bescherming van vertrouwelijke communi-
catie tussen een advocaat en zijn cliënt. In de Nederlandse nationale context 
wordt het begrip ‘legal privilege’ in literatuur en jurisprudentie nagenoeg niet 
gebruikt. Daarom worden in deze paragraaf over de nationale context voor-
namelijk de woorden ‘geheimhoudingsplicht’ en ‘verschoningsrecht’ gebezigd.
 
In Nederland is het verschoningsrecht erkend als algemeen rechtsbeginsel, 
waarop onafhankelijk van een wettelijke regeling een beroep kan worden ge-
daan:

‘De grondslag van het verschoningsrecht moet worden gezocht in een in 
Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat bij zoda-
nige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de waarheid in 
rechte aan het licht komt moet wijken voor het maatschappelijk belang 
dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het 
besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden.’156

De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht komen op diverse 
plaatsen terug in ons recht.157 De advocaat is op grond van artikel 6 van de 
Gedragsregels verplicht om geheimhouding te verzekeren.158 In het wijzigings-
voorstel van de Advocatenwet (Advw-nieuw) wordt geheimhouding als een 
van de vijf kernwaarden voor de advocatuur opgenomen.159 Een advocaat kan 
ook een toezichthouder weigeren om medewerking te verlenen, voor zover 
dit uit zijn geheimhoudingsplicht voortvloeit (artikel 5:20 Awb).160 Schending 
van de geheimhoudingsplicht is strafbaar gesteld in artikel 272 Sr. Het ver-
schoningsrecht is het recht (of de plicht, daarover verschillen de meningen)161 
om geen getuigenverklaring af te hoeven leggen ten opzichte van de rechter. 
Geheimhouding en verschoning zijn niet hetzelfde. De geheimhoudingsplicht 
is in beginsel wel een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een ver-

155 Zie eveneens Waaijer 2008.
156 HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173, r.o. 3.1 (Notaris Maas).
157 Bijvoorbeeld: art. 98 Sv; art. 5:20 lid 2 Awb; art. 272 Sr; art. 165 lid 2 Sv; art. 218 Sv; art. 8:33 lid 3 

Awb; art. 53a AWR.
158 Bannier e.a. 2008, p. 48-53; Bannier 2010, p. 67-78.
159 Kamerstukken II 2009-2010, 32 382, nr. 2, zie art. 10a Advw-nieuw.
160 Zie ook ten aanzien van strafvorderlijke bevoegdheden, art. 98 Sv.
161 Fernhout vindt het verschoningsrecht een recht, zie Fernhout 2004, p. 127, Bannier vindt het een 

plicht, zie Bannier 2010, p. 74; zo ook Waaijer, zie Waaijer 2008, p. 1.
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schoningsrecht, maar de advocaat kan zich alleen verschonen ten aanzien van 
wetenschap die aan hem in zijn hoedanigheid als advocaat is toevertrouwd, zie 
artikel 218 Sv en artikel 165 lid 2 sub b Rv.162 Dit houdt in dat als een advocaat 
een nevenfunctie vervult als bijvoorbeeld curator, bewindvoerder en medi-
ator, hij dan niet van het advocatenverschoningsrecht gebruik kan maken.163 
Gecompliceerder is de vraag of een advocaat die optreedt als belastingadviseur 
een verschoningsrecht geniet.164 Als het gaat om een simpele belastingaangifte, 
die geen ingewikkelde wetsinterpretatie vereist, dan zal er geen sprake kunnen 
zijn van een advocatenverschoningsrecht, aldus Fanoy en Bannier.165

3.5.2 Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht

Op de geheimhoudingsplicht worden in het algemeen vier uitzonderingen 
aanvaard:166 

1.  ter voorkoming van levensbedreigende situaties;167 
2.  in een toezichtonderzoek door de deken;168 
3.  bij een wettelijke beperking als de Wwft-meldplicht; en169 
4.  bij de toepassing van dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden.170 

Op grond van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsle-
ven (CBb) uit 1996, kon aanvankelijk in verband met de derdengeldrekening 
nog een vijfde uitzondering worden aangenomen.171 Het CBb oordeelde dat 
persoonsgegevens van degene die betalingen doet op de derdengeldrekening, 

162 Zie over de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht uitgebreid 
Fernhout 2004, p. 126-137; maar ook Bannier 2010, p. 68-69 en 76-77; zie voor een mooi voor-
beeld: HR 8 december 1995, NJ 1996, 708, waarin het beroep op het verschoningsrecht door een 
notaris niet werd aanvaard, omdat ‘redelijkerwijs geen twijfel erover kan bestaan dat dit oordeel 
onjuist is’. De notaris was procuratiehouder van een NV, waarbij deze werkzaamheden geen en-
kele betrekking hadden op diens hoedanigheid als notaris, zie r.o. 3.4.

163 Zie HR 10 april 2009, LJN BG9470; Bannier 2010, p. 69.
164 Zie Bannier e.a. 2008, p. 53.
165 Bannier e.a. 2008, p. 53. Mogelijk is wel het afgeleide ‘informele’ verschoningsrecht van de be-

lastingadviseur en accountant van toepassing, zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3 en 6.4.4. Zie voor 
notarissen Kraan 2007, p. 92-98.

166 Brants en Spronken 2006.
167 HvD 6 april 2009, nr. 5285 en RvD 29 augustus 2008, Adv.bl. 5 maart 2010, p. 124.
168 Gedragsregel 37. Zie over het intern toezicht op advocaten: hoofdstuk 12. Voor notarissen onder 

meer bij een toezichtonderzoek door de voorzitter van de kamer van toezicht ex art. 96 Wna-
oud, zie hoofdstuk 10.

169 Maar (nog) geen uitzondering ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Wwft door 
het BFT.

170 Zie hieronder in paragraaf 3.5.3.
171 CBb 23 april 1996, Adv.bl. 1996, nr. 13, p. 573-575; zie eveneens de interessante commentaren 

van Mout en Huydecoper, direct opgenomen achter deze uitspraak in het Advocatenblad. Zie ook 
Lankhorst en Nelen 2004, p. 87 die nog een andere uitspraak noemen, te weten: Rb. Rotterdam 
23 maart 1995, 301/95, 3698. De uitspraak is niet gepubliceerd en nadat deze was opgevraagd 
bij het archief van de rechtbank, bleek de uitspraak niet meer in het archief aanwezig te zijn.
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welke betalingen niet voor de advocaat zijn bestemd, doch door hem moeten 
worden doorbetaald aan derden, niet onder zijn geheimhoudingsplicht vallen. 
In casu betrof het een schikking tussen de cliënt van de advocaat en het OM, 
waarbij een schikkingsbedrag van twee maal ƒ 400.000 door de cliënt vanuit 
het buitenland op de derdengeldrekening van de advocaat was gestort en door 
de advocaat was doorbetaald aan een curator in faillissement. De persoonsge-
gevens van de betalende partij/cliënt werden opgevraagd door DNB op grond 
van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994. Het CBb oordeelde:172

‘Ten gevolgde van die doorbetaling is aan derden bekend geworden dat de 
desbetreffende betalingen aan appellant zijn gedaan en – naar moet wor-
den aangenomen – van wie die betalingen afkomstig waren. In verband 
hiermee kan niet worden staande gehouden dat de in geding zijnde per-
soonsgegevens onder het beslag liggen van de verplichting van appellant 
om jegens een ieder geheim te houden hetgeen zijn cliënt(en) aan hem als 
advocaat heeft (hebben) toevertrouwd. Het College voegt daaraan toe dat 
het beroepsgeheim niet strekt ten dienste van hen die een bedrag aan ie-
mand – geen advocaat zijnde – willen doen toekomen en vanuit de inten-
tie om die betaling geheim te houden, de betaling leiden via een advocaat’. 

Wat er ook zij van deze uitspraak, de Hoge Raad heeft in 1998 beslist dat de 
verschoningsgerechtigde zelf moet bepalen of de aan hem toevertrouwde ge-
gevens (ook in verband met de derdengeldrekening) onder zijn verschonings-
recht vallen, alsmede dat hierbij geen plaats is voor een onderscheid tussen 
vertrouwelijke en minder vertrouwelijke gegevens.173 De Hoge Raad oordeelde:

‘Het verschoningsrecht van de notaris strekt zich alleen uit tot datgene 
waarvan de wetenschap hem als zodanig, dat wil zeggen als notaris, is toe-
vertrouwd. Alles waarvan de wetenschap hem als zodanig is medegedeeld, 
heeft ook als hem toevertrouwd te gelden; hierbij is geen plaats voor een 
onderscheid tussen vertrouwelijke en minder vertrouwelijke gegevens 
(HR 1 maart 1985, nr. 6667, NJ 1986, 173, r.o. 3.4).

Aangezien slechts de notaris precies kan beoordelen of bepaalde gegevens 
onder zijn verschoningsrecht vallen, moet dit oordeel in beginsel aan de 
notaris worden overgelaten. De rechter dient derhalve het beroep van de 
notaris op diens verschoningsrecht te aanvaarden zolang hij aan redelijke 
twijfel onderhevig acht of verstrekking van de gevraagde gegevens zou 
kunnen geschieden zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient 
te blijven (…)’ 174

172 CBb 23 april 1996, Adv.bl. 1996, nr. 13, p. 573-575, r.o. 5.5.
173 HR 18 december 1998, NJ 2000, 341 (Van Olst/Ontvanger).
174 HR 18 december 1998, NJ 2000, 341 (Van Olst/Ontvanger), r.o. 3.5.2 en 3.5.3.
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Sinds deze uitspraak in 1998 wordt door verschoningsgerechtigden nog zelden 
ingegaan op informatieverzoeken betreffende de derdengeldrekening.175

Uit de omvang van de geboden bescherming door de Hoge Raad volgt dat aan 
de verschoningsgerechtigde toevertrouwde gegevens in het kader van juridisch 
advies onder de bescherming vallen, ook als dat advies buiten de dreiging van 
een procedure plaatsvindt.176

3.5.3 Doorbreking van het verschoningsrecht in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden 

Ten aanzien van dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden moet onder-
scheid gemaakt worden tussen de klassieke dwangmiddelen als doorzoeking 
en inbeslagneming, waar het legal privilege zwaar wordt beschermd, en bij-
zondere opsporingsbevoegdheden als bijvoorbeeld de telefoontap.177 
Bij de klassieke dwangmiddelen is het in Nederland in beginsel de verscho-
ningsgerechtigde die bepaalt of een document onder zijn verschoningsrecht 
valt of niet.178 Het oordeel van de verschoningsgerechtigde is volgens de Hoge 
Raad onderworpen aan een marginale toets:179

‘De aard van de bevoegdheid tot verschoning van een advocaat, brengt 
mee dat het oordeel omtrent de vraag of brieven of geschriften object van 
de bevoegdheid tot verschoning uitmaken in beginsel toekomt aan die ad-
vocaat. Indien deze zich op het standpunt stelt dat het gaat om brieven en 
geschriften die noch voorwerp van het strafbare feit uitmaken noch tot het 
begaan daarvan gediend hebben en waarvan kennisneming zou leiden tot 
schending van het beroepsgeheim, dient dit standpunt door de organen 
van politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen 
twijfel erover kan bestaan dat dit standpunt onjuist is.
(…) Het verschoningsrecht van de advocaat is echter in zoverre niet ab-
soluut dat zich zeer uitzonderlijke omstandigheden laten denken waarin 
het belang dat de waarheid aan het licht komt – ook ten aanzien van dat-
gene waarvan de wetenschap hem als zodanig is toevertrouwd – moet 
prevaleren boven het verschoningsrecht. Dit brengt mee dat, waar inbe-
slagneming zonder toestemming reeds kan plaatsvinden als het gaat om 

175 Kamerstukken II 2010-2011, 32 700, nr. 3, p. 4; Van Leijen 2010; Lekkerkerker 2008.
176 Zie ook de Commissie-Van Wijmen 2006, p. 20, die stelt dat hier geen onderscheid kan worden 

gemaakt tussen advisering en procederen, omdat advisering evengoed leidt tot de effectuering 
van rechten.

177 Vgl. art. 98 Sv. Zie over de bijzondere opsporingsbevoegdheden, waar de bescherming van het 
legal privilege minder groot is: Brants en Spronken 2006, p. 52-57. Maar zie de recente aanvul-
lende waarborgende maatregelen waaronder de invoering van een systeem van nummerher-
kenning: Kamerstukken II 2009-2010, 32 057, nr. 24.

178 Fernhout 2004, p. 150-153; Bannier 2010, p. 74-76; Van Leijen 2010.
179 HR 2 maart 2010, LJN BJ9262, r.o. 3.3.
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brieven en geschriften die voorwerp van het strafbare feit uitmaken of tot 
het begaan daarvan hebben gediend, die toestemming in geval van zeer 
uitzonderlijke omstandigheden evenmin nodig is als de inbeslagneming 
een verdere strekking heeft en is gericht op brieven en geschriften die kun-
nen dienen om de waarheid aan het licht te brengen.’

Volgens Van Leijen brengt deze marginale toets van het standpunt van de ver-
schoningsgerechtigde mee dat de grootste belemmering van de bestrijding 
van met misdaadgeld besmet vastgoed, het verschoningsrecht van de notaris 
en de advocaat is.180 De verschoningsgerechtigde die zich met een verzoek tot 
inbeslagname geconfronteerd ziet, en die uitgaat van zijn eigen integer han-
delen, zal zich op het standpunt stellen dat de voorwerpen geen deel uitma-
ken van het witwasproces en dus zal hij zich altijd op zijn verschoningsrecht 
beroepen.181 Doet hij dat niet, dan riskeert hij gemakkelijk strafrechtelijke en 
tuchtrechtelijke aansprakelijkheid vanwege de schending van zijn beroepsge-
heim. Doorbreking van het beroepsgeheim is – buiten de eerste drie gevallen 
genoemd in paragraaf 3.5.2 – immers alleen toegestaan wanneer sprake is van 
‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’.182 

Wanneer sprake is van ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’, is volgens de 
Hoge Raad niet in een algemene regel samen te vatten. In de jurisprudentie is 
erkend dat zo’n situatie zich voordoet indien de advocaat zélf wordt verdacht 
van een ernstig strafbaar feit, zoals deelname aan een criminele organisatie, of 
het witwassen van grote sommen geld.183 Een ‘gewone’ verdenking is hiervoor 
in ieder geval niet voldoende.184 Als er van deze ‘zeer uitzonderlijke omstan-
digheden sprake is, dan is het niet langer aan de geheimhouder, maar aan de 
rechter-commissaris om te bepalen welke stukken in beslag genomen mogen 
worden, bij voorkeur in overleg met de deken.185 Voor de rechter die een beklag 

180 Van Leijen 2010. Zie ook de reactie van Van Dijk 2010 en Van Leijens naschrift: Van Leijen 2010a. 
Deze problematiek is ook uitgebreid geschetst in de memorie van toelichting bij het wetsvoor-
stel tot invoering van een informatieplicht derdengeldrekening notariaat: Kamerstukken II 2010-
2011, 32 700, nr. 3, met name p. 3-7.

181 Zo ook Lekkerkerker 2008, p. 16; Van Leijen 2010, p. 504, die terecht in een noot toevoegt: ‘Om 
van de voorspelbare reactie van de dienstverlener te kwader trouw maar te zwijgen’.

182 Zie ook Lekkerkerker 2008; Waaijer 2008.
183 HR 19 mei 2009, LJN BH7284; HR 14 juni 2005, LJN AT4418. 
184 HR 14 juni 2005, LJN AT4418, r.o. 4.4; zie voor een recent voorbeeld waarin een verdenking van 

valsheid in geschrifte door twee notarissen niet voldoende was om ‘zeer uitzonderlijke omstan-
digheden’ aan te nemen: Rb. Utrecht 30 juli 2010, LJN BN8673. Er zouden onvoldoende aanwijzin-
gen zijn dat de notarissen opzettelijk valselijk een akte hebben opgemaakt dan wel een onjuiste 
belastingaangifte hebben gedaan. Er zijn volgens de rechtbank onvoldoende concrete aanwij-
zingen om het verschoningsrecht te doorbreken, r.o. 16-19.

185 Zie de ‘Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten’, 
Stcrt. 23 maart 2011, nr. 4981 en de ‘Handleiding dekens bij huiszoeking op een advocatenkan-
toor’, 18 mei 1998. Hieruit volgt een voorkeur om de deken te betrekken bij de inbeslagneming, 
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tegen de inbeslagneming moet toetsen, gelden zware motiveringseisen.186 
Indien de stukken (verzegeld) in beslag worden genomen, is een beklagproce-
dure mogelijk ex artikel 552a Sv. Er moet vaak wel minimaal een jaar gewacht 
worden voordat er definitief duidelijkheid komt over de toepasselijkheid van 
het verschoningsrecht.187

Gezien deze belemmeringen voor een effectieve handhaving zijn er diverse 
voorstellen ophanden om tot een nieuw evenwicht te komen inzake het legal 
privilege. Kort gezegd gaat het om de volgende onderwerpen: een onderscheid 
tussen vertrouwelijke en minder vertrouwelijke gegevens; de mogelijkheid om 
de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat te beper-
ken tot de processuele taken;188 een snellere doorbreking van het verschonings-
recht indien er aanwijzingen zijn van misbruik door of van de verschonings-
gerechtigde; een discussie over de vraag of het oordeel om tot een doorbreking 
te komen wel aan de verschoningsgerechtigde moet worden gelaten en tot 
slot een beweging naar meer extern toezicht op de verschoningsgerechtigden. 
Later in dit boek wordt daar nader op ingegaan.189 

3.5.4 Toezicht en de Wwft

Toezicht moet ook uitgeoefend kunnen worden als er geen sprake is van een 
verdenking jegens de dienstverlener. Intern toezicht op advocaten wordt in de 
regel niet als een beperking van het legal privilege ervaren, omdat de deken zelf 
geheimhouder en verschoningsgerechtigde is en een van de advocaat afgeleid 
verschoningsrecht heeft.190 
Als er geen wettelijke regeling is inzake de doorbreking van de geheimhou-
ding ten behoeve van het (extern) toezicht, dan geldt de hierboven beschreven 
maatstaf van de Hoge Raad dat sprake moet zijn van ‘zeer bijzondere omstan-
digheden’.191

De hoogste advocatuurlijke en notariële tuchtrechters oordelen dat de nood-
zaak om de naleving van de Wet Mot en Wid te kunnen controleren, niet een zo 
zwaarwegend vereiste van algemeen belang is, dat daarvoor zonder wettelijke 

maar niet een verplichting die bij verzuim daarvan steeds tot nietigheid van de inbeslagneming 
moet leiden. Dit wordt bevestigd in HR 19 mei 2009, LJN BH7284, r.o. 5.2.

186 HR 30 oktober 2007, LJN BA5666; zie Waaijer 2008, p. 3.
187 Zie Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 12, p. 5-6.
188 Zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 382, nr. 3, p. 4; zie ook Handelingen II 2009-2010, nr. 21, p. 1750; 

Kamerstukken II, 2009-2010, 32 123-VI, nr. 87; Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, p. 4-5.
189 Met name in hoofdstuk 8 (paragraaf 8.3.2), hoofdstuk 9 (paragraaf 9.4) en hoofdstuk 11 (para-

graaf 11.4).
190 Zie Bannier en Fanoy 2010. Voor notarissen geldt hetzelfde ten aanzien van de voorzitter van de 

kamer van toezicht en de auditoren van de KNB, zie hoofdstuk 10.
191 Van den Haak 2009, p. 428.
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grondslag, die ontbreekt, het beroepsgeheim kan worden beperkt.192 Waaijer 
wijst erop dat in de uitspraak van de (notariële) tuchtrechter over deze materie 
kan worden gelezen dat de rechter geen zeer uitzonderlijke omstandigheden 
aanwezig achtte die de geheimhoudingsplicht kan doorbreken.193

In de Wwft is (nog) niet voorzien in een doorbreking van de geheimhoudings-
plicht ten gunste van het extern toezicht op verschoningsgerechtigden. Voor 
notarissen is deze doorbreking wel ophanden en voor advocaten is doorbre-
king van de geheimhoudingsplicht voorgesteld, onder meer voor een nieuw 
‘onafhankelijk toezichthoudend orgaan binnen de organisatie van de Orde’ in 
het consultatievoorstel inzake de herziening van het toezicht op de advocatuur 
(C-Advw).194

3.5.5 Subconclusie

Welke afweging tussen effectief toezicht en bescherming van het legal privilege 
ook gemaakt wordt, er zal hier altijd een bepaalde spanning blijven bestaan. 
De afgelopen twintig jaar heeft het legal privilege een bijna absoluut gewicht 
gehad, ten koste van effectief toezicht en opsporing. Die tijd lijkt voorbij.195 
De strijd tegen economische misdaad en infiltratie van de onderwereld in de 
bovenwereld noopt tot meer mogelijkheden voor de opsporing, maar ook tot 
meer preventief en repressief toezicht. De laatste jaren is een beweging te zien 
naar een grotere relativering van het verschoningsrecht. 

3.6 resumé en analyse

Het legal privilege lijkt vooralsnog door het EHRM breder beschermd te wor-
den dan in het Unierechtelijke mededingingsrecht, vanwege de dubbele be-
schermingsgrondslag. In de Unierechtelijke jurisprudentie is deze dubbele 
grondslag nog niet overduidelijk terug te zien, maar wordt aangeknoopt bij het 
verdedigingsbeginsel. Omdat het Handvest wat betreft legal privilege dezelfde 
bescherming voorstaat als het EVRM, moeten het EVRM en de jurisprudentie 
van het EHRM mijns inziens als vertrekpunt gelden voor de mate van bescher-
ming die in de 3e Witwasrichtlijn in acht moet worden genomen.

192 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708; HvD 11 september 2009, 
LJN YA0028. Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4.

193 Waaijer 2008, p. 4.
194 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4. en hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2.
195 Vgl. wetsvoorstel 32 700 en 32 250 en de stand van zaken met betrekking tot voorstellen in het 

kader van de bestrijding georganiseerde criminaliteit: Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 45; 
zie ook Kellerman, geïnterviewd in Adv.bl. 16 april 2010, p. 142-145.
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Als een lidstaat een interne advocaat niet als onafhankelijk beschouwt, en hem 
geen legal privilege verleent, is verdedigbaar dat de interne advocaat ook niet 
onder de werking van de richtlijn valt, omdat die volgens de overwegingen bij 
de richtlijn alleen van toepassing is op ‘onafhankelijke beoefenaren van juridi-
sche beroepen, zoals gedefinieerd door de lidstaten’. 

Ordre des barreaux

Uit de zaak Ordre des barreaux volgt duidelijk dat procesgerelateerde werk-
zaamheden verplicht vrijgesteld moeten zijn. De facultatief geformuleerde 
vrijstelling van de richtlijn is vanwege deze uitspraak een verplichte vrijstelling 
geworden voor zover het procesgerelateerde werkzaamheden betreft.

Er blijft onzekerheid bestaan ten aanzien van de status van andere advieswerk-
zaamheden in relatie tot de transacties zoals genoemd in de Witwasrichtlijn. 
Dit komt doordat het Hof van Justitie geen uitleg heeft gegeven over het begrip 
‘bepaling van de rechtspositie’ in de vrijstelling.

In Nederland wordt het legal privilege gebaseerd op een ongeschreven rechts-
beginsel dat het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht 
komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang dat eenieder zich vrije-
lijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het besprokene om bijstand 
en advies tot een advocaat moet kunnen wenden. Alles wat aan de advocaat 
in diens hoedanigheid is toevertrouwd, valt in beginsel onder de geheimhou-
dingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. Er is geen ruimte voor 
een onderscheid in vertrouwelijke en minder vertrouwelijke gegevens en in 
beginsel wordt geen onderscheid gemaakt tussen advies dat wel of geen link 
heeft met een juridische procedure. Hiermee is het onderwerp van het beginsel 
in Nederland ruim en sluit dit het meest aan bij de benadering van het EHRM. 
Er zijn wel verschillende tendensen te bespeuren naar een relativering van het 
verschoningsrecht, bijvoorbeeld met betrekking tot de derdengeldrekening en 
de roep om meer extern toezicht. 

Beperkingen op het legal privilege en procedure

Beperkingen van de vertrouwensrelatie tussen een advocaat en zijn cliënt 
moeten voldoen aan de vereisten van artikel 8 lid 2 EVRM. 
Het EVRM stelt hoge eisen aan een beperking van het legal privilege. Het 
EHRM heeft deze eisen nader uitgelegd en gepreciseerd. Zo moet de beper-
king (inmenging) bij wet zijn voorzien (basis in de wet). Daarnaast moet deze 
wet voldoende toegankelijk zijn voor de burger en voldoende voorzienbaar, 
dat wil zeggen dat de wet zó duidelijk moet zijn dat de burger er zijn gedrag 
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op kan afstemmen. Daarnaast moeten er (al dan niet in de wet) voldoende 
waarborgen zijn om misbruik van de inmengingsbevoegdheid te voorkomen. 
Inmenging mag bovendien alleen als het noodzakelijk is voor ten minste één 
van de in lid 2 van artikel 8 EVRM genoemde doelen. Bij het bepalen van de 
noodzakelijkheid hebben de lidstaten een margin of appreciation. Hierbij is 
het wel aannemelijk dat als er een werkbaar onderscheid gemaakt kan worden 
tussen werkzaamheden binnen of buiten het kader van verdediging, dit van 
belang kan zijn voor de (on)toelaatbaarheid van inmenging.
Tot dusver lijkt er niets nieuws onder de zon: deze eisen gelden voor alle maat-
regelen waarbij het recht op privacy wordt beperkt. Toch worden deze eisen 
door het EHRM bij legal privilege stringenter toegepast. 

In de eerste plaats omdat niet alleen de grondrecht beperkende wet toeganke-
lijk en voorzienbaar moet zijn, maar ook de waarborgen tegen misbruik ervan. 
Deze waarborgen zouden bovendien bij voorkeur moeten worden opgenomen 
in de wet waarin de inmengingsbevoegdheid is gegeven. 

In de tweede plaats is de margin of appreciation van de lidstaten beperkt. De 
lidstaten hebben dus minder ruimte om de noodzaak van een beperkende re-
gel en/of de maatregel in casu vast te stellen. Het legal privilege mag alleen 
opzij worden gezet in bijzondere omstandigheden en op voorwaarde dat er 
adequate en toereikende waarborgen aanwezig zijn tegen misbruik. 

Onder bijzondere omstandigheden is tot dusver alleen verstaan: de omstan-
digheid dat autoriteiten een redelijke grond hebben te geloven dat het privilege 
wordt misbruikt. Dit houdt in dat een objectieve buitenstaander op grond van 
de aanwezigheid van feiten of informatie overtuigd zou zijn dat de vertrouwe-
lijkheidsrelatie wordt misbruikt (een objectieve test). De enkele mogelijkheid 
van misbruik in het algemeen is hiervoor niet zwaar genoeg. Er is hier geen 
ruimte meer voor een margin of appreciation (Campbell). 

In Nederland ligt de lat voor een doorbreking van het legal privilege (buiten 
de Wwft) hoger. Een redelijke grond om te geloven dat de vertrouwensrelatie 
door een cliënt wordt misbruikt, is in de regel niet voldoende en ook het enkele 
feit dat de advocaat wordt verdacht, is onvoldoende. In Nederland moet de 
verschoningsgerechtigde worden verdacht van een ernstig misdrijf, bijvoor-
beeld deelname aan een criminele organisatie. 
Weliswaar vallen documenten die voorwerp van het strafbare feit uitmaken 
of die tot het begaan daarvan hebben gediend, niet onder het verschonings-
recht, maar omdat het in Nederland de verschoningsgerechtigde is die bepaalt 
of het verschoningsrecht van toepassing is en in de jurisprudentie van de Hoge 
Raad het verschoningsrecht een bijna absoluut gewicht heeft waardoor snel 
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strafrechtelijke aansprakelijkheid kan ontstaan bij het schenden van de ge-
heimhoudingsplicht, is het bijna onmogelijk om aan te tonen dat documenten 
wél deel uitmaken van het strafbare feit. Daar komt nog bij dat het oordeel van 
de verschoningsgerechtigde slechts onderworpen is aan een marginale toets 
van de rechter-commissaris (en eventueel de rechtbank). De documenten wor-
den daarbij niet ingekeken (om te kunnen bepalen of het standpunt van de 
verschoningsgerechtigde juist is). Alleen indien er sprake is van de genoemde 
‘zeer bijzondere omstandigheden’ of indien ‘redelijkerwijze geen twijfel erover 
kan bestaan dat dit standpunt onjuist is’, wordt het standpunt van de verscho-
ningsgerechtigde niet gevolgd. In dat geval is het niet langer de verschonings-
gerechtigde, maar de rechter-commissaris die bepaalt wat doorzocht en in be-
slag mag worden genomen.
In Nederland zijn ontwikkelingen gaande om misbruik van geheimhouders 
tegen te gaan, waarbij ook de vertrouwelijkheid doorbroken kan worden in de 
bijzondere situatie dat van misbruik sprake is, ook in het geval dat de geheim-
houder te goeder trouw is. 

Toezicht

Volgens Buruma valt uit de jurisprudentie van het EHRM af te leiden dat er 
helemaal geen extern toezicht à la BFT op advocaten mogelijk is, omdat dit 
leidt tot een doorbreking van het legal privilege in het geval dat er geen ver-
denking jegens een advocaat is.196 Die conclusie zou ik niet willen trekken. 
Géén van de zaken van het EHRM betreft het toezicht op de naleving van re-
gelgeving door een advocaat. Het zijn in de regel zaken die gaan over extreme 
situaties van cliënten die in gevangenschap zitten en voor wie het contact met 
een advocaat niet zelden het enige contact met de buitenwereld is. Vaak is het 
de autoriteiten niet om de advocaat maar om de cliënt te doen. Daarbij beogen 
de autoriteiten binnen een strafrechtelijke context juist een doorbreking van 
het legal privilege te bewerkstelligen om informatie over de cliënt te kunnen 
verkrijgen. 
Toezicht op de naleving van regels door advocaten daarentegen is juist niet 
gericht op het handelen van de cliënt, maar op het handelen van de advocaat. 
Toezicht wordt dan ook wel gezien als een voorwaarde voor het toekennen van 
een legal privilege. Gezien deze verschillen kan deze rechtspraak niet één op 
één worden toegepast op toezichtsituaties.

Voor een adequaat toezicht op de naleving van de Wwft door verschonings-
gerechtigden is per definitie ook inzage in cliëntendossiers noodzakelijk. Dit 

196 Buruma 2011, p. 15.
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levert een spanning op met de bescherming van de vertrouwensrelatie. Er is 
immers een derde die kennisneemt van het dossier. 
Toezicht moet ook (en juist) uitgevoerd kunnen worden als er geen sprake is 
van de hierboven beschreven bijzondere situatie dat er van misbruik sprake 
is. Tegen intern toezicht op geheimhouders bestaat van oudsher vanuit de be-
roepsgroepen minder bezwaar dan tegen toezicht door een externe toezicht-
houder. Interne toezichthouders hebben een afgeleide geheimhoudingsplicht 
en verschoningsrecht, een effectieve waarborg waardoor de vertrouwensrelatie 
minimaal wordt geschaad. 
Eenzelfde waarborg kan uiteraard ook voor externe toezichthouders gelden. 
Wat betreft de advocaten lijkt het zwaartepunt van de bezwaren tegen extern 
toezicht daarom niet alleen te liggen bij de vrees voor een onevenredige schen-
ding van het legal privilege, maar ook en vooral bij de onafhankelijke positie 
die zij ten opzichte van de staat behoren in te nemen. Een externe toezichthou-
der wordt gezien als een sterke beperking van die onafhankelijkheid, omdat 
deze namens de overheid toezicht uitoefent. 

Maar wat betekent de EHRM-jurisprudentie dan voor het toezicht op advo-
caten en andere geheimhouders met een verschoningsrecht, zoals notarissen?
Zoals hierboven uiteengezet gaat het mijns inziens te ver om te stellen dat er 
geen vorm van extern toezicht mogelijk is. Als er een maatschappelijke nood-
zaak aanwezig is dan kan extern toezicht worden toegestaan, mits er voldoen-
de waarborgen tegen misbruik aanwezig zijn en het toezicht proportioneel is. 
De externe toezichthouder moet een afgeleide geheimhoudingsplicht en ver-
schoningsrecht hebben. Voor advocaten moet de onafhankelijkheid worden 
gewaarborgd van de toezichthouder ten opzichte van de staat. 

Wanneer de toezichthouder overweegt om de afgeleide geheimhoudingsplicht 
te doorbreken, bijvoorbeeld om aangifte te doen, dán gelden de strenge voor-
waarden zoals die in de jurisprudentie van het EHRM zijn ontwikkeld. Die 
voorwaarden zijn hierboven beschreven onder het kopje ‘beperkingen op het 
legal privilege en procedure’. Deze voorwaarden dienen in dat geval mijns in-
ziens volledig in acht te worden genomen.

Voor welke vorm van toezicht er ook zal worden gekozen, in de wet moet zo 
nauwkeurig mogelijk worden omschreven in welke bijzondere omstandighe-
den een doorbreking van de (afgeleide) geheimhoudingsplicht is toegestaan. 
Hiervoor moet een redelijke grond aanwezig zijn om te geloven dat het legal 
privilege wordt misbruikt. Bovendien moeten adequate waarborgen worden 



Hoofdstuk 3

87

geboden tegen misbruik van bevoegdheid, bij voorkeur door de invoering van 
een rechterlijke toets.197 

197 Dit zal worden uitgewerkt in hoofdstuk 9, paragraaf 9.4 en hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.
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4 De witwasrichtlijnen

In dit deel van het onderzoek staat de witwasmeldplicht centraal. In hoofdstuk 4 
wordt een beschrijving gegeven van de drie witwasrichtlijnen, in hoofdstuk 5 
worden de meldplicht en de vrijstelling ervan in Nederland, België, Frankrijk 
en Engeland onderzocht. In hoofdstuk 6 wordt geanalyseerd hoe de legal-privi-
legevrijstelling uit de 3e Witwasrichtlijn geïnterpreteerd moet worden en wordt 
bekeken of Nederland deze interpretatie volgt. In hoofdstuk 7 worden onduide-
lijkheden met betrekking tot de reikwijdte en toepassing van de Wwft-meldplicht 
besproken.

4.1 Inleiding

Het toepassingsbereik van de Witwasrichtlijn is in de loop der tijd enorm uit-
gebreid.1 Dit geldt voor de kring van instellingen die aan de richtlijn wordt 
onderworpen, de omschrijving van het delict witwassen, de identificatiever-
plichtingen en de meldplicht. 
Dit hoofdstuk beschrijft deze ontwikkeling en richt zich daarbij vooral op de 
witwasmeldplicht en de handhavingsvoorschriften.2 Bij de beschrijving van de 
2e Witwasrichtlijn zal regelmatig gerefereerd worden aan een onderzoek dat 
door de Europese Commissie (hierna: Commissie) is uitgevoerd naar de im-
plementatie van de 2e Witwasrichtlijn voor juridische dienstverleners (hierna: 
Commissierapport 2006).3 Hiernaast is gebruikgemaakt van een onderzoeks-
rapport uit juli 2009 van de Federation of European Accountants, ofwel de 
Fédération des Experts-Comptables Européens (FEE), over de implementatie 
met betrekking tot fiscale dienstverleners.4 
De 1e Witwasrichtlijn wordt beschreven in paragraaf 4.2, de 2e Witwasrichtlijn 
in paragraaf 4.3 en de 3e Witwasrichtlijn in paragraaf 4.4. Per richtlijn wordt 

1 Richtlijn 91/308/EEG, hierna de 1e Witwasrichtlijn genoemd; Richtlijn 2001/97/EG tot wijziging 
van de 1e Witwasrichtlijn, hierna de 2e Witwasrichtlijn genoemd; en Richtlijn 2005/60/EG, hierna 
de 3e Witwasrichtlijn genoemd. 

2 Handhavingsvoorschriften zijn er alleen in de 3e Witwasrichtlijn.
3 SEC (2006) 1793, 19 december 2006. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk, maar vooral in hoofdstuk 

5, incidenteel verwezen naar het EC-rapport uit 2011 over de implementatie en toepassing van 
de 3e Witwasrichtlijn. 

4 FEE-rapport 2009. Aan het onderzoek deden 23 van de 27 lidstaten mee en daarnaast Noorwegen 
en Zwitserland. In het rapport is geen informatie opgenomen over Bulgarije, Denemarken, 
Estland en Griekenland. Zie over de witwasrichtlijnen eveneens: Van de Bunt en Lankhorst 2001; 
Spronken 2002; Van Mens en Bouallouch 2002; Baas 2002; Van der Hoeven en Visser 2003a; 
Ping 2004; Pellegrini 2005; Rietrae 2006; Mitsilegas en Gilmore 2007; Itsikowitz 2006; Katz 2007; 
Fermon 2007; Stouten 2007; Costa 2008; Verrest 2008; Komárek 2008; Unger 2008; Luchtman en 
Van der Hoeven 2009; Van der Hoeven 2010; Stouten 2010; Van den Broek 2011.
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een korte inleiding gegeven en vervolgens ingegaan op: de identificatieplich-
ten en customer-due-diligenceverplichtingen, de definitie en reikwijdte van 
het misdrijf witwassen, een algemene beschrijving van de meldplicht voor de 
juridische en fiscale dienstverleners, en de moeilijkheden bij de interpretatie 
van die verplichtingen. Alleen in de 3e Witwasrichtlijn is er aandacht voor de 
handhaving, zie paragraaf 4.4.5. Er wordt afgesloten met een kort resumé in 
paragraaf 4.5.

4.2 De 1e witwasrichtlijn

4.2.1 Inleiding

Richtlijn 91/308/EEG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stel-
sel voor het witwassen van geld (hierna: 1e Witwasrichtlijn) kwam tot stand 
in 1991.5 Reden voor een richtlijn op dit gebied was het besef dat het vertrou-
wen in financiële instellingen ernstig wordt geschaad wanneer deze worden 
gebruikt voor het witwassen van de opbrengsten van criminele activiteiten. De 
1e Witwasrichtlijn voorzag voor kredietinstellingen en financiële instellingen 
in een identificatieplicht en in een meldplicht voor ‘ieder feit dat zou kunnen 
wijzen op het witwassen van geld’. 
Bij het aannemen van deze richtlijn werd in het bijzonder rekening gehou-
den met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF).6 Dat is een intergouvernementele organisatie die in 1989 
door de G7 is opgericht en die zich (nog steeds) bezighoudt met de bestrijding 
van witwassen.7

4.2.2 Identificatieplicht

Bij het aangaan van een zakelijke relatie, of bij een transactie waarvan het be-
drag 15 000 ecu of meer is, zijn kredietinstellingen en financiële instellingen 
verplicht de cliënt te identificeren.8 Het bedrag van 15 000 ecu kan ook wor-
den bereikt via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te be-
staan. Er ontstaat dan een identificatieplicht zodra de instelling op de hoogte 
is van dat bedrag en constateert dat de drempel wordt bereikt. Uitzonderingen 
op de identificatieplicht zijn er onder meer voor, kort gezegd: bepaalde 

5 Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld. Deze richtlijn moest voor 1 januari 1993 zijn 
geïmplementeerd.

6 Zie de overwegingen bij de 1e Witwasrichtlijn. Dit geldt eveneens voor de 2e en 3e Witwasrichtlijn.
7 De FATF is nog steeds een belangrijke drijfveer achter de herziening van de witwasrichtlijnen 

en geldt bij de uitlegging ervan als een belangrijke bron, zie bijvoorbeeld overweging 5 van de 
3e Witwasrichtlijn. 

8 Art. 3 van de 1e Witwasrichtlijn.
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verzekeringspremies waarbij de periodieke premies tezamen gedurende een 
jaar onder de 1 000 ecu blijven, of bij storting van een eenmalige premie van 
niet meer dan 2 500 ecu, bepaalde pensioenovereenkomsten, of wanneer een 
cliënt een onder de richtlijn vallende kredietinstelling of financiële instelling 
is.9 
Indien wordt betwijfeld of de cliënt voor eigen rekening handelt, moet gepro-
beerd worden de ware identiteit van de persoon voor wie wordt gehandeld te 
achterhalen.10 Indien er een vermoeden van witwassen is, dan is er altijd een 
identificatieplicht, ook wanneer het bedrag onder de drempelwaarden ligt.11 
Stukken omtrent de identificatie moeten tot ten minste vijf jaar na het beëin-
digen van de betrekking met de cliënt worden bewaard.12

4.2.3 Witwassen

De definitie van witwassen is in alle drie de richtlijnen hetzelfde. In kader nr. 
1 (zie hierna) is de definitie van witwassen gegeven uit de 1e Witwasrichtlijn. 
Deze komt vrijwel identiek – op een enkele redactionele wijziging na – in al 
de richtlijnen voor.13 De definitie mag dan in de richtlijnen hetzelfde zijn, de 
reikwijdte ervan is in de loop der tijd enorm verbreed doordat de catalogus aan 
basisdelicten steeds werd uitgebreid. 
Basisdelicten, of gronddelicten, zijn de onderliggende misdrijven waaruit de 
wit te wassen vermogensvoordelen zijn behaald. Denk bijvoorbeeld aan win-
sten uit drugshandel, vrouwenhandel, illegale wapenhandel, etc. Als het voor-
deel dat met het plegen van deze delicten is verkregen, wordt gebruikt, dan is 
dat witwassen.14

In de 1e Witwasrichtlijn had de definitie van witwassen nog slechts betrek-
king op opbrengsten van strafbare feiten op het gebied van de handel in ver-
dovende middelen.15 Wel werden de lidstaten aangemoedigd om een ruimere 
definitie te geven, waarbij witwassen ook betrekking had op andere criminele 
activiteiten (zoals georganiseerde misdaad en terrorisme).16 De catalogus van 

9 Art. 3 lid 3, 4 en 7 van de 1e Witwasrichtlijn.
10 Art. 3 lid 5 van de 1e Witwasrichtlijn.
11 Art. 3 lid 6 van de 1e Witwasrichtlijn.
12 Art. 4 van de 1e Witwasrichtlijn.
13 Zie art. 1 van de 1e Witwasrichtlijn, art. 1 onder c van de 2e Witwasrichtlijn en art. 1 lid 2 van de 

3e Witwasrichtlijn.
14 Of in Nederland: wanneer dat vermogen ‘voorhanden’ is, dan kan dit ook al onder witwassen val-

len, vgl. art. 420bis en 420quater Sr. Zie echter de nuancering door de HR 26 oktober 2010, LJN 
BM4440, r.o. 2.4.2; zie over deze uitspraak ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2.

15 Zie art. 1 van de 1e Witwasrichtlijn, waarin wordt verwezen naar art 3 lid 1 onder a) van het 
Verdrag van Wenen (Verdrag van de Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende midde-
len en psychotrope stoffen, 19 december 1988).

16 Zie art. 1 van de 1e Witwasrichtlijn: ‘In deze richtlijn wordt verstaan onder: (…) “criminele ac-
tiviteit”: een in artikel 3 lid 1 onder a), van het Verdrag van Wenen omschreven strafbaar feit, 
evenals elke andere criminele activiteit die voor deze richtlijn door iedere lidstaat als zodanig is 
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basisdelicten werd aanvankelijk (in de 1e Witwasrichtlijn) voor een groot deel 
aan de lidstaten overgelaten. In de 2e en 3e Witwasrichtlijn worden steeds meer 
misdrijven verplicht voorgeschreven als basisdelict.17 

4.2.4 Meldplicht

De meldplicht uit de 1e Witwasrichtlijn was alleen verplicht voor kredietin-
stellingen en financiële instellingen. Zij moeten de aangewezen nationale 
autoriteiten uit eigen beweging ieder feit melden dat zou kunnen wijzen op 

omschreven; (…)’. Een aanmoediging voor een ruimere definitie is ook te vinden in de toelich-
ting bij de richtlijn.

17 Zie paragraaf 4.3.3 en 4.4.3.

Artikel 1 van de 1e Witwasrichtlijn:

‘In deze richtlijn wordt verstaan onder: 
(…)
“witwassen van geld”: de hierna genoemde daden, indien opzettelijk begaan:
–  de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn ver-

worven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke 
activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te 
verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen te 
ontkomen aan de wettelijke gevolgen van zijn daden;

–  het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, 
vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, 
wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelne-
ming aan een dergelijke activiteit;

–  de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het 
tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een crimi-
nele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

–  deelneming aan, medeplichtigheid tot, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, 
vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan 
van een van de in de voorgaande punten bedoelde daden.

Medeweten, oogmerk of opzet, vereist als bestanddeel van de hierboven bedoel-
de activiteiten, kunnen worden afgeleid uit objectieve feitelijke omstandigheden. 

Er is ook sprake van witwassen van geld indien de activiteiten die ten grondslag 
liggen aan de wit te wassen voorwerpen gelokaliseerd zijn op het grondgebied 
van een andere lidstaat of op dat van een derde staat.’

         Kader 1
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witwassen van geld.18 Ook mogen zij geen transacties uitvoeren waarvan zij 
weten of vermoeden dat deze met witwassen verband houden, totdat zij de 
autoriteiten hebben ingelicht.19 Die autoriteiten kunnen vervolgens opdracht 
geven de transactie niet uit te voeren. De melders mogen de cliënt of een der-
de niet meedelen dat een melding is of wordt gedaan of dat een onderzoek 
naar witwassen werd of wordt uitgevoerd.20 Een inlichting te goeder trouw 
wordt niet aangemerkt als een schending van een geheimhoudingsplicht uit 
hoofde van een overeenkomst of een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling 
en brengt generlei (strafrechtelijke, bestuursrechtelijke noch civielrechtelijke) 
aansprakelijkheid met zich.21 De richtlijn beoogde minimumharmonisatie, zo-
dat de lidstaten strengere bepalingen mochten aannemen.22

4.3 De 2e witwasrichtlijn

4.3.1 Inleiding

De 2e Witwasrichtlijn wijzigde de eerste en breidde de werkingssfeer aanzien-
lijk uit.23 Ten eerste werden activiteiten van wisselkantoren (money-transfer-
kantoren) en beleggingsondernemingen expliciet onder de werking gebracht. 
Ook werden de definities van kredietinstellingen en financiële instellingen 
gewijzigd. Hiermee werd beoogd de financiële sector zo volledig mogelijk 
te bestrijken. In de tweede plaats werd een veel bredere definitie van wit-
wassen gegeven, die berust op een breder spectrum van basisdelicten. De 2e 
Witwasrichtlijn verplichtte de lidstaten om een brede definitie van witwassen 
te hanteren. In de derde plaats waren er aanwijzingen dat de verscherpte con-
trole in de financiële sector, de witwasser ertoe aanzette uit te kijken naar alter-
natieve methoden, waarbij hij steeds meer gebruik maakte van niet-financiële 
ondernemingen, zoals notarissen en onafhankelijke beoefenaars van juridi-
sche beroepen.24 Daarom werd de werkingsfeer van de richtlijn uitgebreid tot 
deze beroepen. 

18 Art. 6 van de 1e Witwasrichtlijn.
19 Art. 7 van de 1e Witwasrichtlijn.
20 Art. 8 van de 1e Witwasrichtlijn.
21 Art. 9 van de 1e Witwasrichtlijn.
22 Art. 15 van de 1e Witwasrichtlijn. Dit geldt ook voor de 2e en 3e Witwasrichtlijn, vergelijk art. 5 van 

de 3e Witwasrichtlijn.
23 Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot wijziging 

van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 
voor het witwassen van geld.

24 Zie overweging 3 t/m 16 bij de 2e Witwasrichtlijn; zie ook Van de Bunt en Lankhorst 2001, p. 723 
en 725, over de achtergrond en veronderstelde noodzaak tot wijziging van de 1e Witwasrichtlijn; 
zie ook Doorenbos 1996, p. 111, over de aantrekkingskracht die vrije beroepsbeoefenaars op wit-
wassers kunnen uitoefenen. Hij noemt hierbij de volgende drie factoren: de financiële en juridi-
sche kennis van de beroepsbeoefenaar, het profiteren van het eerzaam imago van professionele 



De witwasrichtlijnen

96

Wat hieronder wordt gesteld over de meldplicht voor de juridische en fiscale 
dienstverleners geldt ook voor de 3e Witwasrichtlijn, tenzij hierna of in para-
graaf 4.4 anders wordt aangegeven.25 

4.3.2 Identificatieplicht

De identificatieplicht voor de instellingen en personen uit de 2e Witwasrichtlijn 
komt overeen met die van de eerste.26 Daarnaast zijn er enige aanvullende re-
gels vastgesteld. Ten aanzien van de identificatieplicht is bepaald dat specifieke 
en adequate identificatiemaatregelen moeten worden genomen indien een 
 cliënt fysiek niet aanwezig is. Gezien het grotere witwasrisico dat ontstaat bij 
‘transacties op afstand’, zijn maatregelen nodig ter compensatie van dat risico. 
Er moeten in dat geval aanvullende bewijsstukken worden gevraagd om de 
overgelegde documenten te verifiëren, bijvoorbeeld door een verklaring van 
een onder deze richtlijn vallende instelling of door een betaling te eisen vanaf 
een rekening die op naam van de cliënt is geopend bij een onder deze richtlijn 
vallende kredietinstelling.27

4.3.3 Witwassen

In de 1e Witwasrichtlijn waren slechts drugsmisdrijven verplicht voorgeschre-
ven als basisdelicten voor witwassen. De 2e Witwasrichtlijn breidde de catalo-
gus van basismisdrijven uit tot alle ‘ernstige strafbare feiten’, zie kader 2.
De uitbreiding ten opzichte van de 1e Witwasrichtlijn zit in het tweede tot en 
met het vijfde streepje. Kort gezegd komt de uitbreiding er op neer dat naast 
drugsmisdrijven nu ook ernstige fraudezaken, c.q. vermogensmisdrijven als 
basismisdrijf moeten worden aangemerkt. Daarbuiten blijft het aan de lidsta-
ten om ook andere stafbare feiten als basismisdrijf aan te merken.

dienstverlener waardoor gemakkelijker toegang tot de financiële bovenwereld kan worden ver-
kregen en het verschoningsrecht.

25 Zie art. 2 en 23 van de 3e Witwasrichtlijn. Ook de overwegingen dienaangaande zijn hetzelfde 
gebleven: 19 t/m 21.

26 Zie paragraaf 4.2.2.
27 Art. 3 van de 2e Witwasrichtlijn.
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4.3.4  Meldplicht

De juridische en fiscale beroepsgroepen zijn kwetsbaar gebleken voor het wit-
wassen van geld, mede veroorzaakt door de verscherpte controle op witwassen 
bij de financiële sector. Daarom zijn ze onder de werkingssfeer van de richtlijn 
gebracht.28 

Toepassingsbereik

Juridische en fiscale dienstverleners vallen alleen onder de verplichtingen wan-
neer zij hun cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van financiële, 

28 Zie overweging 13 t/m 16 van de 2e Witwasrichtlijn en 19 t/m 21 van de 3e Witwas-richtlijn. Zie 
over de rol van juridische dienstverleners in misdaad bijvoorbeeld: Middleton en Levi 2004.

Artikel 1 lid 1 sub e van de 2e Witwasrichtlijn:

‘In deze richtlijn wordt verstaan onder:
(…)
e. “criminele activiteit”: iedere vorm van criminele betrokkenheid bij het plegen 
van een ernstig strafbaar feit.
Ernstige strafbare feiten zijn ten minste:

–  alle in artikel 3 lid 1 onder a), van het Verdrag van Wenen omschreven 
strafbare feiten [handel in drugs];

–  de activiteiten van criminele organisaties als omschreven in artikel 1 van 
Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ;  [in georganiseerd verband fei-
ten plegen welke doel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en/of on-
rechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, 
en waar een maximum vrijheidsbenemende straf van vier jaar of meer voor 
staat.]

–  fraude, althans ernstige fraude, als omschreven in artikel 1, lid 1, en artikel 
2 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belan-
gen van de Europese Gemeenschappen;   [als ernstige fraude waarbij de EG 
wordt benadeeld wordt aangemerkt: iedere fraude waarmee een door elke 
lidstaat te bepalen minimumbedrag is gemoeid. Dit minimumbedrag mag 
niet hoger zijn dan 50 000 ecu];

–  corruptie;
–  een strafbaar feit dat hoge opbrengsten kan opleveren en waarvoor een 

zware gevangenisstraf geldt, overeenkomstig het strafrecht van de lidstaat.
  (…)
Voor de toepassing van deze richtlijn kunnen de lidstaten elk ander strafbaar feit 
als criminele activiteit aanmerken.’[toevoegingen M.S.]

         Kader 2
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ondernemingsgerichte en onroerendgoedtransacties (zie kader 3). Het woord 
‘bijstaan’ bestrijkt ook het adviseren in verband met de opgesomde activiteiten 
van de richtlijn, zo blijkt uit de behandelingsgeschiedenis van de richtlijn.29

In overweging 16 – zie hierna in kader 4 – wordt benadrukt dat notarissen en 
onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen onder de richtlijn vallen 
indien zij belastingadvies geven. Het uitgangspunt is dus dat belastingadvies in 
ieder geval onder de richtlijn en de meldplicht valt, óók als het door advocaten 
wordt gegeven.

29 SEC/2001/0012 def. – COD 99/0152, onder punt 3.

Artikel 2 bis aanhef en onder 3) en 5) van de 2e Witwasrichtlijn:
 
‘De lidstaten zien erop toe dat de in deze richtlijn vastgestelde verplichtingen 
worden opgelegd aan de volgende rechtspersonen of natuurlijke personen han-
delend in het kader van hun beroepsactiviteiten:
(…)
3. bedrijfsrevisoren, externe accountants en belastingadviseurs;
(…)
5.  notarissen en andere onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen 

wanneer zij deelnemen:
 a)  Hetzij door het bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van transac-

ties voor hun cliënt in verband met:
  i)  De aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven;
  ii)  Het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa;
  iii)  De opening of het beheer van bank-, spaar-, of effectenrekeningen;
  iv)    Het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de ex-

ploitatie of het beheer van vennootschappen;
  v)   De oprichting, exploitatie of het beheer van trusts, vennootschap-

pen of soortgelijke structuren;
 b)  Hetzij door op te treden in naam en voor rekening van hun cliënt in 

enigerlei financiële of onroe-rendgoedtransactie;
   (…)’

(de tekst van de 3e Witwasrichtlijn is gelijk, alleen zijn sub a en b van plaats 
verwisseld:
zie artikel 2 lid 1 sub 3 onder a) en b) van de 3e Witwasrichtlijn)

         Kader 3
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Blijkens de genoemde overweging wordt het aan de lidstaten overgelaten wie 
als onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep wordt aangemerkt; er 
staat immers ‘zoals gedefinieerd door de lidstaten’. Alleen door de lidstaten 
aangemerkte onafhankelijke beoefenaars vallen onder de richtlijn. Net als on-
der de 1e Witwasrichtlijn moet gemeld worden ‘ieder feit dat zou kunnen wij-
zen op witwassen van geld’.30

Implementatie van het toepassingsbereik

In de richtlijn is gekozen voor een techniek, waarbij het aan de lidstaten is 
overgelaten om ook andere onafhankelijke beoefenaars van juridische beroe-
pen onder de reikwijdte te brengen. Dit heeft als gevolg dat in het overgrote 
deel van de lidstaten slechts advocaten31 en notarissen32 onder de werking van 
de meldplicht vallen. Dit geldt dan op individuele basis, ongeacht of zij alleen 
werken of in kantoorverband. 
Andere juridische beroepsbeoefenaars worden vaak niet aangewezen.33 Dit 
heeft als gevolg dat in sommige landen bepaalde (quasi)juridische diensten 
buiten de reikwijdte blijven. Dit opent sluipwegen in het preventieve systeem 
en kan tot concurrentieverstoringen leiden.34 Interne advocaten (of in-house 
advocaten) hoeven alleen onder de richtlijn te vallen, als zij door hun lidstaat 

30 Art. 6 van de 2e Witwasrichtlijn.
31 Zoals omschreven in art. 1(2) van Richtlijn 1998/5/EG van 16 februari ter vergemakkelijking van 

de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de 
beroepskwalificatie is verworven.

32 Het beroep van notaris bestaat in 19 van de 25 lidstaten (maar niet in: Cyprus, Denemarken, 
Finland, Ierland, Zweden en Engeland), zie het Commissierapport 2006, p. 7.

33 COM (2001) 330 def., p. 6-7.
34 Commissierapport 2006, p. 7.

Overweging 16 van de 2e Witwasrichtlijn (overweging 19 van de 3e Witwas-
richtlijn)

(16) ‘De werkingsfeer van de bepalingen van de richtlijn moet worden uitgebreid 
tot notarissen en on-afhankelijke beoefenaars van juridische beroepen, als ge-
definieerd door de lidstaten, wanneer zij deelnemen aan financiële of onderne-
mingsgerichte transacties, met inbegrip van het verstrekken van belastingadvies, 
waarbij er groot gevaar bestaat dat de diensten van deze beroepsbeoefenaars 
worden misbruikt om de opbrengsten van criminele activiteiten wit te wassen.’

         Kader 4
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als ‘onafhankelijk’ worden gezien.35 Of dit in Nederland ook het geval is, komt 
aan de orde in hoofdstuk 7.36

Ten aanzien van de fiscale beroepen is in de meeste lidstaten de implementa-
tiewetgeving van toepassing op iedereen die accountancydiensten verricht of 
belastingadvies geeft en is de meldplicht niet beperkt tot leden van gereguleer-
de beroepsgroepen.37 De meeste staten sluiten exact aan op de diensten zoals 
genoemd in de richtlijn. Er zijn slechts enkele lidstaten die daarbuiten gaan.38 
Bepaalde staten gaan ook materieel verder dan de richtlijn doordat ze de reik-
wijdte van witwassen uitbreiden. Dit is met name in Engeland het geval.39

4.3.5 De legal-privilegevrijstelling voor advocaten

In de richtlijn (zie kader 5) en in de preambule ervan (kader 6) is een legal-pri-
vilegevrijstelling opgenomen. Opvallend is dat de vrijstelling in artikel 6 van 
de richtlijn facultatief is geformuleerd, terwijl in de overweging de vrijstelling 
als noodzakelijk wordt omschreven.40 Ook zijn bepaalde belangrijke begrippen 
uit de vrijstelling niet nader gedefinieerd, zoals ‘juridisch advies’ en ‘bepaling 
van de rechtspositie’.

Tijdens de behandeling van het richtlijnvoorstel is deze vrijstelling uitgebreid 
aan de orde geweest.41 Aanvankelijk was alleen een vrijstelling opgenomen 
voor de vertegenwoordiging in rechte. Uiteindelijk werd het noodzakelijk ge-
acht om, in overeenstemming met de eisen op grond van het EVRM, even-
eens te verwijzen naar de situatie waarin de advocaat de cliënt bijstaat bij 
het ‘bepalen van zijn rechtspositie’.42 De Commissie was het volmondig met 
het Europees Parlement eens dat de advocaat (en de notaris) moet worden 

35 Zie overweging 16 (zie kader 4), waarin staat ‘zoals gedefinieerd door de lidstaten’, zie ook hoofd-
stuk 3, paragraaf 3.3.4.

36 Of interne advocaten wel of niet onder de meldplicht vallen, is niet door de Commissie onder-
zocht. In de meeste lidstaten mogen interne juristen geen lid zijn van de Balie.

37 Behalve in België, Frankrijk en Polen, zie het FEE-rapport 2009, p. 13-14.
38 Genoemd worden: Duitsland, waarbij juridische beroepsbeoefenaars ook onderworpen zijn 

aan de richtlijn indien ze andere soorten ondernemingsgericht en/of commercieel advies ge-
ven (business assistance); Polen, waarbij voor notarissen de regelgeving altijd van toepassing is 
wanneer de transactie boven een bepaald bedrag uitgaat; België, waarbij de richtlijn geldt ten 
aanzien van notarissen voor alle dienstverlening (all kind of business); en Engeland, wanneer de 
juridische dienstverlener belastingadvies geeft, zie het Commissierapport 2006, p. 6. Het valt te 
betwijfelen of dit te kwalificeren is als een uitbreiding (waarover meer in het volgend hoofdstuk). 

39 Zie hoofdstuk 5.
40 Zie ook Huydecooper 2003, p. 516.
41 Zie voor een uitgebreide beschrijving: Baas 2002; Spronken 2002, p. 6-7.
42 COM (2001) 330 def., p.  5 en zie Maduro die een overzicht geeft van de wetsgeschiedenis: 

Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten, para. 12-16 (Ordre des barreaux).
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gevrijwaard wanneer hij zijn cliënt in rechte vertegenwoordigt of wanneer hij 
zijn cliënt adviseert omtrent zijn rechtspositie.43

43 COM (2001) 330 def., p. 5.

Artikel 6 lid 3 tweede alinea 2e Witwasrichtlijn

 ‘ De lidstaten zijn er niet toe gehouden de in lid 1 vervatte verplichtingen 
[de  meldplicht en inlichtingenplichten] toe te passen op notarissen, onaf-
hankelijke beoefenaars van juridische beroepen, bedrijfsrevisoren, externe 
accountants en belastingadviseurs met betrekking tot de inlichtingen die 
zij van een van hun cliënten ontvangen of over een van hun cliënten ver-
krijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen dan wel in of 
in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met 
inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, 
ongeacht of dergelijke informatie vóór, gedurende of na een dergelijk ge-
ding wordt ontvangen of verkregen.’[cursivering M.S.]

(De tekst van de 3e Witwasrichtlijn is hetzelfde; zie artikel 23 lid 2 van de 3e 

Witwasrichtlijn.)
         Kader 5

Overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn

  ‘Wanneer echter onafhankelijke leden van wettelijk erkende en gecontro-
leerde beroepsgroepen die juridisch advies verstrekken, zoals advocaten, 
de rechtspositie van een cliënt bepalen of een cliënt in rechte vertegen-
woordigen, is het niet aangewezen om deze beroepsbeoefenaren voor 
deze activiteiten krachtens de richtlijn een verplichting op te leggen ver-
moedens van witwassen te melden. Er moeten vrijstellingen zijn van elke 
verplichting om informatie te melden die is verkregen vóór, tijdens of na 
een gerechtelijke procedure, of bij het bepalen van de rechtspositie van een 
cliënt. Bijgevolg blijft juridisch advies onderworpen aan de geheimhou-
dingsplicht, tenzij de juridisch adviseur deelneemt aan witwasactiviteiten, 
het juridisch advies voor witwasdoeleinden wordt verstrekt, of de advo-
caat weet of redenen heeft om aan te nemen dat zijn cliënt juridisch advies 
wenst voor witwasdoeleinden.’

De inhoud van deze toelichting komt overeen met overweging 20 van de 3e 

Witwasrichtlijn, waarbij dan ook steeds wordt verwezen naar de financiering 
van terrorisme.

         Kader 6
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Evenwel verwierp de Commissie een amendement waarbij het Europees 
Parlement een voorkeur had uitgesproken voor de term ‘juridisch advies’. De 
Commissie had een voorkeur voor het begrip ‘bepaling van de rechtspositie 
van de cliënt’, dat zij ‘preciezer achtte dan het begrip juridisch advies’.44 Er werd 
heftig gediscussieerd, maar deze discussie bracht geen duidelijkheid, want er 
werd geen enkel voorbeeld gegeven van de inhoud van deze begrippen. De 
Raad wilde de amendementen niet aanvaarden, omdat met name de uitzonde-
ring voor advieswerk de richtlijn haar nuttig effect zou ontnemen.45 
Er werd in september 2001 een bemiddelingscomité in het leven geroepen, dat 
een compromis moest vinden om uit de impasse te raken.46 Vervolgens vonden 
op 11 september 2001 de aanslagen op de Twin Towers in New York plaats. Dit 
voorval heeft de discussie abrupt tot een einde gebracht. Het richtlijnvoorstel 
werd sinds die gebeurtenis vooral gezien als een middel in de strijd tegen ter-
rorisme en dat leidde al snel tot een compromis. De definitieve eindtekst van 
overweging 17 kwam pas op het allerlaatste moment tot stand, en de tekst werd 
in november 2001 goedgekeurd, als resultaat van een moeilijk onderhande-
lingsproces.47

Tijdens de behandeling kwam ook aan de orde of de optionele vrijstellingsbe-
paling (‘de lidstaten zijn er niet toe gehouden (…) toe te passen (…)’) vervan-
gen zou moeten worden door een verplichtende bepaling (‘de lidstaten pas-
sen (…) niet toe (…)’). Het Europees Parlement had aangedrongen op een 
verplichtende bepaling, maar de Commissie wilde daar niet aan, omdat zij het 
te ver vond gaan dat diezelfde overwegingen in het algemeen zouden wor-
den toegepast op de niet-juridische beroepen. Hierdoor zou een buitensporige 
vrijstelling worden verleend aan de niet-juridische beroepen, die hun opne-
ming in de richtlijn virtueel zinloos zou maken.48 
In de richtlijn bleef een facultatieve vrijstelling opgenomen, terwijl overweging 
17 uitgaat van een verplichte vrijstelling, met bovenstaande onduidelijkheden 
tot gevolg.49 

44 COM (2001) 330 def., p. 3. Dat klinkt heel mooi, maar uit de rechtszaak van Ordre des barreaux 
komt naar voren dat de Commissie een beperkte uitleg van dit begrip voorstaat; zij acht het 
beroepsgeheim van de advocaat in beginsel slechts van toepassing op zijn gerechtelijke of qua-
sigerechtelijke werkzaamheden. Zie Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ 
EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p. I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten, para. 59 (Ordre des 
barreaux).

45 Baas 2002, p. 22.
46 Baas 2002, p. 23.
47 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 

p. I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten, para. 16 (Ordre des barreaux).
48 COM (2001) 330 def., p. 6.
49 Suyver 2006, p. 81, noemt ‘Het (…) bereikte Brusselse compromis met zijn ongelukkige en arbi-

traire onderscheid tussen “eigenlijke” (…) en “oneigenlijke” (…) advocatendiensten’.
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Implementatie van de vrijstelling voor advocaten 

Dat de discussie niet tot een eenduidige tekst heeft geleid, is jammer omdat 
blijkt dat juist de inhoud van de vrijstelling een belangrijk punt is waar zeer 
verschillend over gedacht wordt en waar de lidstaten een zeer uiteenlopende 
uitleg aan geven.50 Sommige staten hebben juridisch advies uitdrukkelijk vrij-
gesteld (Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Engeland, België), maar er zijn ook 
staten die juridisch advies dat geen verband houdt met een gerechtelijke proce-
dure uitsluiten van de vrijstelling (Finland, Polen, maar ook Nederland).51 Dat 
heeft een directe weerslag op de omvang van de verplichtingen en de bescher-
ming van het legal privilege.

Echter, álle lidstaten hebben ten aanzien van advocaten gebruikgemaakt van 
de legal-privilegevrijstelling als de informatie is verkregen in het kader van 
procesvoering.52 Procesgerelateerde werkzaamheden door advocaten zijn in 
alle lidstaten vrijgesteld van de meldplicht, zodat de kern van de werkzaam-
heden van de advocaat (procederen) onaangetast blijft door de meldplicht.53

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de Ordre des barreaux-zaak.54 Naar 
aanleiding van deze zaak blijft onduidelijkheid bestaan omtrent de vrijstelling 
voor advies buiten de context van een (dreigend) rechtsgeding.55 In navolging 
van deze uitspraak is zowel in België als Frankrijk bepaald dat advieswerk ook 
buiten enig rechtsgeding is uitgezonderd van de meldplicht.56 In beide lan-
den hebben de hoogste rechtsprekende instanties ruimhartig gekozen voor de 
meest ruime uitleg van het begrip ‘bepaling van de rechtspositie’.57 Dit heeft als 
gevolg dat sindsdien in de beide landen het geven van advies door advocaten, 
zelfs buiten elk rechtsgeding, door het beroepsgeheim gedekt blijft en niet ter 
kennis kan worden gebracht van de overheden.
Zoals gezegd zijn er ook andere landen die een beperkte uitleg hanteren, zodat 
de uitzondering op de meldplicht voor legal privilege niet uniform wordt uit-
gelegd. Dit kan een internationale bestrijding van witwassen hinderen.

50 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten, para. 57 (Ordre des barreaux).

51 Conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, 
p. I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten, para. 57 (Ordre des barreaux) en de Nederlandse wetsge-
schiedenis van de Wid en Wet Mot en de Wwft.

52 Commissierapport 2006, p. 11- 12.
53 Commissierapport 2006, p. 11- 12.
54 HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p.  I-05305 ; AB 2007/369, m.nt. Stouten (Ordre des 

barreaux).
55 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.6 en 3.3.7.
56 Zie hiervoor in het volgende hoofdstuk, paragraaf 5.3.3 en 5.4.3.
57 Grondwettelijk Hof (België), 23 januari 2008, 10/2008, www.grondwettelijkhof.be; Conseil d’État 

(Frankrijk), 10 april 2008, 296845, www.conseil-etat.fr. 
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4.3.6 De vrijstelling voor andere beroepsbeoefenaars

Het is aan de lidstaten overgelaten om te bepalen voor welke overige beroeps-
beoefenaars de vrijstelling geldt en in hoeverre deze geldt. In overweging 18 
van de 2e Witwasrichtlijn staat:58

Welke factoren zijn nu van belang om te bepalen of diensten rechtstreeks ver-
gelijkbaar zijn aan die van advocaten? In de eerste plaats kan hierbij gedacht 
worden aan de vergelijkbaarheid van de dienstverlening die wordt verleend. 
Welke taken heeft een dienstverlener? Juridisch advies, of processuele bijstand 
is bijvoorbeeld goed vergelijkbaar met dienstverlening door een advocaat, 
maar controlerende accountancywerkzaamheden of boekhoudkundige werk-
zaamheden niet. Bij deze factor kan ook de rol die de dienstverlener speelt in 
de rechtsstaat worden betrokken, bijvoorbeeld of de dienstverlener partijdig 
mag zijn, of juist niet.

Als tweede factor wordt meegenomen ‘de mate van wettelijke reglementering’ 
van de beroepsgroep. Deze factor kan worden afgeleid uit overweging 17 van 
de 2e en overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn.59 In die overweging, zie ka-
der 6, staat immers dat diensten vrijgesteld moeten zijn indien zij zijn verleend 
door ‘onafhankelijke leden van wettelijk erkende en gecontroleerde beroeps-
groepen die juridisch advies verstrekken’. 

Als derde factor wordt hier meegenomen, in hoeverre de beroepsgroep op 
nationaal niveau een verschoningsrecht geniet. In dit verband kan worden 

58 En zie overweging 21 van de 3e Witwasrichtlijn.
59 Overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn en overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn, zoals 

ook aangehaald door het HJvEG in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p.  I-05305; AB 
2007/369, m.nt. Stouten, punt 24 (Ordre des barreaux).

‘Rechtstreeks vergelijkbare diensten moeten op dezelfde wijze worden behan-
deld, ongeacht welke onder deze richtlijn vallende beroepsbeoefenaars de dien-
sten verstrekken. Ter vrijwaring van de rechten van het Europees Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 
en het Verdrag betreffende de Europese Unie mag, in het geval van bedrijfsrevi-
soren, externe accountants en belastingadviseurs, die in sommige lidstaten een 
cliënt in rechte kunnen verdedigen of vertegenwoordigen, of zijn rechtspositie 
bepalen de informatie die zij bij de uitoefening van die taken ontvangen, niet 
vallen onder de meldingsplicht van de richtlijn.’

         Kader 7
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gewezen op de aanbevelingen van de FATF.60 De FATF is een intergouverne-
mentele organisatie die internationale standaarden ontwikkelt voor de be-
strijding van witwassen en financiering van terrorisme. De 3e Witwasrichtlijn 
houdt in grote mate rekening met deze aanbevelingen.61 Bij onduidelijkheden 
in de richtlijn zullen deze aanbevelingen dan ook moeten worden betrokken. 
De FATF verwijst wat betreft de omvang van de legal-privilegevrijstelling naar 
de omvang ervan die een beroepsgroep in het algemeen op nationaal niveau 
geniet:62 ‘It is for each jurisdiction to determine the matters that would fall 
under legal professional privilege or professional secrecy. (…)’. Het verscho-
ningsrecht op nationaal niveau wordt daarom als factor meegenomen in dit 
onderzoek. 

De volgende factoren zullen aldus in hoofdstuk 6 worden onderzocht om te 
achterhalen in hoeverre de legal-privilegevrijstelling dient te gelden voor an-
dere dienstverleners dan advocaten:

 –  de taken (de vergelijkbaarheid van diensten: procederen, juridisch ad-
vies, de rol in de rechtsstaat);

 –   de mate van wettelijke reglementering (wettelijk erkende en gecontro-
leerde beroepsgroepen door middel van wettelijk tuchtrecht); 

 –   het verschoningsrecht (de omvang van het verschoningsrecht dat de 
beroepsgroep op nationaal niveau geniet).

Een onderzoek naar deze factoren moet op nationaal niveau worden uitge-
voerd, omdat de beroepsbeoefenaren per land een andere organisatie hebben 
en andere rechten en verplichtingen kennen, en er verschillen bestaan in de 
omvang van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. De betekenis 
hiervan voor de Nederlandse situatie wordt, zoals gezegd, bezien in hoofd-
stuk  6.63 

Implementatie van de vrijstelling voor andere beroepsbeoefenaars

Zoals hierboven bleek, wordt in alle lidstaten de vrijstelling voor advocaten 
toegepast als sprake is van procesgerelateerde diensten. Ten aanzien van no-
tarissen is dit niet het geval. In een aantal landen is de vrijstelling niet toe-
gepast ten aanzien van notarissen. De Commissie geeft hiervoor als ver-
klaring dat in die staten de notaris niet aan procesvoering doet.64 Hiermee 

60 De 40 + 9 Recommendations zijn te vinden op de website van de FATF: http://www.fatf-gafi.org.
61 Zie overweging 5 bij de 3e Witwasrichtlijn.
62 Zie de toelichtende noten ter interpretatie van aanbeveling 16 van de FATF.
63 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.
64 Commissierapport 2006, p. 12.
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laat de Commissie impliciet (wederom) blijken dat ze ervan uitgaat dat de le-
gal-privilege-uitzondering alleen geldt in de context van procesvoering. Maar 
in veel staten is er wel een adviesvrijstelling voor notarissen. 

Ten aanzien van de fiscale dienstverleners maakt minder dan de helft van de 
lidstaten gebruik van de uitzonderingsbepaling voor legal privilege.65 Hiervan 
doet de helft dat slechts ten aanzien van bepaalde fiscale dienstverleners (ex-
ternal accountants, statutory auditors, of tax advisers), maar niet ten aanzien 
van allemaal.66 In Nederland is het niet duidelijk of de vrijstelling op álle fiscale 
dienstverleners van toepassing is, of dat accountants daarbuiten vallen.67 

Resumé

Het bovenstaande algemene beeld geeft aan dat er wordt gedifferentieerd per 
beroepsgroep. In álle lidstaten geldt de legal-privilegevrijstelling voor advoca-
ten voor procesgerelateerde diensten. Het merendeel van de landen heeft een 
adviesvrijstelling voor notarissen. Voor de fiscale beroepsgroepen bestaat in 
iets meer dan de helft van de landen in het geheel geen vrijstelling. En als er een 
vrijstelling is, dan is dat vaak slechts ten aanzien van een bepaalde groep fiscale 
dienstverleners. 

4.3.7 Procedure voor melding 

De meldplicht uit de 2e Witwasrichtlijn komt in grote lijnen overeen met die 
in de 1e Witwasrichtlijn: meldplichtigen moeten ten volle samenwerken met 
de autoriteiten (de nationale Financial Intelligence Unit (FIU)), door uit eigen 
beweging ieder feit te melden dat zou kunnen wijzen op het witwassen van 
geld, en ze moeten de autoriteiten op hun verzoek alle vereiste inlichtingen 
verstrekken.68 Het wordt de lidstaat toegestaan om voor de juridische en fiscale 
dienstverleners een zelfregulerende instantie aan te wijzen als autoriteit aan 
wie gemeld moet worden.69 Dit met het oog op de eerbiediging van de ge-
heimhoudingsplicht van de beroepsbeoefenaars ten opzichte van hun  cliënten. 
Tussen deze zelfregulerende instantie en de nationale FIU moeten dan pas-
sende vormen van samenwerking worden vastgesteld.70

65 FEE-rapport 2009, p. 28 en vraag 21 van dat rapport waaruit blijkt dat 15 van de 25 landen die 
bij het onderzoek betrokken waren de uitzondering in het geheel niet toepassen voor fiscale 
dienstverleners.

66 Oostenrijk, Italië, Ierland, Malta en Engeland behoren tot de selecte groep waarbij de vrijstelling 
van toepassing is op alle fiscale dienstverleners , zie FEE-rapport 2009, p. 28.

67 Zie art. 1 lid 1 Wwft. Zie daarover hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3. 
68 Art 6 lid 1 onder a) en b) 2e Witwasrichtlijn en art. 22 lid 1 van de 3e Witwasrichtlijn.
69 Art. 6 lid 3 van de 2e Witwasrichtlijn en art. 23 van de 3e Witwasrichtlijn.
70 Onder de 3e Witwasrichtlijn is voorzien in een waarborgfunctie van de zelfregulerende autoriteit, 

zie paragraaf 4.4.4.
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Melders moeten zich onthouden van het uitvoeren van de transactie totdat 
zij de autoriteiten hebben ingelicht. Die autoriteiten kunnen dan verbieden 
om de transactie uit te voeren. Indien melding vooraf niet mogelijk is, bij-
voorbeeld doordat argwaan gewekt zou worden bij de cliënt, waardoor een 
vervolging belemmerd zou kunnen worden, dan moet de melding onmiddel-
lijk daarna plaatsvinden.71 Een melder te goeder trouw is net als onder de 1e 
Witwasrichtlijn gevrijwaard tegen aansprakelijkheid.72

Het tipping-offverbod, het verbod om aan de cliënt of een derde te laten we-
ten dat een melding is gedaan, inlichtingen zijn gegeven, of dat een onder-
zoek wordt uitgevoerd, is optioneel voor de juridische en fiscale beroepsbe-
oefenaren.73 De lidstaten hoeven dit verbod dus niet toe te passen. In de 3e 
Witwasrichtlijn is deze keuzemogelijkheid komen te vervallen en is het tip-
ping-offverbod verplicht gemaakt voor alle instellingen en personen die on-
der de richtlijn vallen.74 Nederland heeft het tipping-offverbod al onder de 2e 
Witwasrichtlijn geïmplementeerd.

4.4 De 3e witwasrichtlijn

4.4.1 Inleiding

Met de 3e Witwasrichtlijn75 is beoogd de Europese regelgeving in overeenstem-
ming te brengen met de in 2003 grondig herziene 40 Aanbevelingen van de 
FATF. De belangrijkste veranderingen die hiermee gepaard gingen, zijn de vol-
gende. Ten eerste is er een meer risk based georiënteerde benadering geïntro-
duceerd, onder andere met betrekking tot de identificatieplichten. Een tweede 
(grote) verandering vergeleken met de 2e Witwasrichtlijn wordt gevormd door 
de uitbreiding van de meldplicht tot vermoedens van financiering van terro-
risme. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot (de procedure 
van) de meldplicht. Het tipping-offverbod wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld. 
Tot slot is er in de 3e Witwasrichtlijn een hoofdstuk geïntroduceerd met regels 
over de handhaving. 
Interessant is het punt dat de eerbiediging van grondrechten en beginselen en 
het EVRM op expliciete wijze worden aangehaald in de overweging.76 Geen 

71 Art. 7 van de 2e Witwasrichtlijn.
72 Art. 9 van de 2e Witwasrichtlijn en art. 26 van de 3e Witwasrichtlijn.
73 Art. 8 lid 1 en 2 van de 2e Witwasrichtlijn.
74 Art. 28 van de 3e Witwasrichtlijn.
75 Richtlijn 2005/60/EG van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 

stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
76 Zie overweging 48 van de 3e Witwasrichtlijn.
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enkele bepaling mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die strijdig 
is met het EVRM.

De 3e Witwasrichtlijn heeft de verplichtingen ten aanzien van het melden van 
vermoedens van witwassen door de juridische en fiscale beroepsbeoefenaren 
– inclusief de relevante delen uit de preambule – nagenoeg letterlijk overgeno-
men. Wat hierboven in paragraaf 4.3.4 is gesteld, geldt onveranderd voor de 3e 
Witwasrichtlijn, tenzij anders aangegeven.77 Hieronder wordt daarom volstaan 
met het beschrijven van de wijzigingen ten opzichte van de 2e Witwasrichtlijn.

4.4.2 Identificatieplicht en CDD

In de 3e Witwasrichtlijn is een hoofdstuk gewijd aan klantenonderzoek (cus-
tomer due diligence, kortweg CDD). Hierin zijn allerlei procedureregels vast-
gesteld. Er is een risicogeoriënteerde benadering ingevoerd: in gevallen van 
een laag risico kan een vereenvoudigd klantenonderzoek plaatsvinden, bij een 
hoog risico dient juist een striktere cliëntidentificatie te worden gehanteerd. 
Opvallend is dat de invoering van een risk based in plaats van een rule based 
benadering niet heeft geleid tot minder regels. Er zijn in de 3e Witwasrichtlijn 
juist meer en gedetailleerde voorschriften verschenen.

De CDD-vereisten bestaan uit drie onderdelen.78 Ten eerste de identificatie. De 
cliënt en in voorkomende gevallen ook de ‘uiteindelijke begunstigde’ moeten 
worden geïdentificeerd. Ten tweede moet er informatie worden ingewonnen 
over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie. In de derde plaats 
moet er een voortdurende controle op de zakelijke relatie en transacties plaats-
vinden, teneinde te verzekeren dat die transacties overeenstemmen met het 
ingeschatte risicoprofiel en om dat risicoprofiel actueel te houden. De draag-
wijdte van deze vereisten mag worden afgestemd op de risicogevoeligheid van 
het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie, en de instel-
lingen en personen moeten dit kunnen aantonen aan de toezichthoudende 
autoriteiten.
Er zijn gedetailleerde regels ingevoerd met betrekking tot het tijdstip wanneer 
een identiteit moet worden geverifieerd en er voor een cliënt wel of geen trans-
acties mogen worden uitgevoerd.79 Indien het bijvoorbeeld niet lukt om aan 
een van de bovengenoemde klantonderzoeksvereisten te voldoen, dan mag 
geen transactie worden gedaan of zakelijke relatie worden aangegaan. Dit ver-
bod hoeven lidstaten niet toe te passen op juridische en fiscale dienstverleners 

77 In paragraaf 4.3.4 is in het notenapparaat daarom steeds verwezen naar de vindplaatsen voor 
zowel de 2e als de 3e Witwasrichtlijn.

78 Art. 8 van de 3e Witwasrichtlijn.
79 Art. 9 van de 3e Witwasrichtlijn.
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wanneer deze de rechtspositie van hun cliënt bepalen dan wel hem in of in 
verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen met inbegrip 
van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.
Bij het vereenvoudigd klantenonderzoek hoeft in het geheel geen identificatie 
plaats te vinden, noch een onderzoek naar aard en doel van de relatie of een 
doorgaand monitoren van de zakelijke relatie. Dit alles tenzij er een vermoe-
den is van witwassen of het financieren van terrorisme.80 
Een verscherpt klantenonderzoek geldt daarentegen voor de gevallen dat een 
cliënt niet in persoon aanwezig is ter identificatie, bij grensoverschrijdende 
correspondentbankrelaties met derde landen, en bij politiek prominente per-
sonen (political exposed persons, ook wel ‘PEPs’ genoemd). Per geval worden 
in de richtlijn aanvullende maatregelen genoemd waaraan – bovenop de hier-
boven genoemde – moet worden voldaan. In het geval van PEPs moet onder 
meer toestemming van de bedrijfsleiding worden verkregen om de zakelijke 
relatie aan te gaan, moet de bron van het te gebruiken vermogen worden vast-
gesteld, en moet de zakelijke relatie doorlopend verscherpt worden gecontro-
leerd.81 In de Uitvoeringsrichtlijn van de Commissie is nader uitgewerkt wat 
onder een PEP kan worden verstaan, alsmede criteria om te bepalen wanneer 
sprake is van een laag risico en te bepalen om de richtlijn niet toe te passen op 
bepaalde rechtspersonen of natuurlijke personen in geval van een beperkte 
financiële activiteit.82

Teneinde te voorkomen dat klantonderzoeksprocedures steeds moeten wor-
den overgedaan, kunnen cliënten worden geïntroduceerd in het geval dat zij 
elders al zijn geïdentificeerd.83 De klantonderzoeksvereisten zijn in dat geval al 
door een andere instelling gedaan, die deze informatie beschikbaar stelt aan 
de instelling of persoon naar wie de cliënt wordt doorverwezen.84 Dit kan al-
leen als op die derde kan worden vertrouwd, doordat op die instelling of per-
soon – kort gezegd – soortgelijke identificatieplichten zijn opgelegd. Degene 
bij wie de cliënt is geïntroduceerd, blijft echter uiteindelijk verantwoordelijk.85 
De Commissie kan de lidstaten verbieden een beroep te doen op derden uit 
een land dat niet voldoet aan bepaalde identificatieverplichtingen.86

80 Art. 11 van de 3e Witwasrichtlijn.
81 Zie art. 13 lid 4 van de 3e Witwasrichtlijn.
82 Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 (hierna: Uitvoeringsrichtlijn).
83 Zie art. 14 en 15 en overweging 27 van de 3e Witwasrichtlijn.
84 Art. 17 van de 3e Witwasrichtlijn.
85 Art. 14 van de 3e Witwasrichtlijn.
86 Art. 17 van de 3e Witwasrichtlijn.
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4.4.3 Witwassen 

In de 3e Witwasrichtlijn is – nog meer dan in de 2e – specifiek verwezen naar 
basisdelicten die ten grondslag liggen aan het misdrijf witwassen. In aanvul-
ling op de omschrijving van ‘ernstig strafbaar feit’ uit artikel 1 lid 1 sub e eerste 
t/m vierde liggende streepje van de 2e Witwasrichtlijn is meer expliciet bepaald 
welke ‘overige zware strafbare feiten’ als basisdelict voor witwassen kunnen 
gelden. Dit zijn alle feiten die strafbaar zijn gesteld met een maximale vrij-
heidsstraf van meer dan een jaar of (voor staten die een minimumstraf ken-
nen) alle feiten die strafbaar zijn gesteld met een minimale vrijheidsstraf van 
meer dan zes maanden.87 De lidstaten mogen overigens ook strengere bepalin-
gen aannemen.88 Dit volgt uit de aanhef van artikel 3 lid 5: ‘“ernstige strafbare 
feiten”: betekent ten minste (…)’ [cursivering M.S].89

Naast deze explicitering voor ‘overige strafbare feiten’ is bepaald dat ook ter-
roristische strafbare feiten als basisdelict gelden voor witwassen.90 

4.4.4 Meldplicht

Uitbreiding meldplicht tot vermoedens van financiering van terrorisme

In de 3e Witwasrichtlijn is de meldplicht voor vermoedens van witwassen uit-
gebreid tot en met vermoedens van financiering van terrorisme. Wat onder 
financiering van terrorisme moet worden verstaan, is eveneens geregeld in de 
richtlijn. 
In overweging 8 is omtrent de uitbreiding van de meldplicht voor vermoedens 
van terrorisme slechts bepaald dat het misbruik van het financiële stelsel voor 
het aanwenden van (crimineel of rechtmatig) geld voor terroristische doel-
einden onmiskenbaar een risico inhoudt voor de integriteit, de goede werken, 
de reputatie en de stabiliteit van het financiële stelsel. De maatregelen van de 
richtlijn moeten daarom ook omvatten het verzamelen van gelden of voorwer-
pen voor terroristische doeleinden. 

Onafhankelijke beroepsbeoefenaren blijven persoonlijk aansprakelijk

Ten aanzien van juridische en fiscale beroepsbeoefenaren (zijnde natuurlijke 
personen) die ‘richtlijnactiviteiten’ uitoefenen binnen een rechtspersoon, maar 
op onafhankelijke basis, is in de toelichting geëxpliceerd dat zij afzonderlijk 

87 Zie art. 3 lid 5 onder f ) van de 3e Witwasrichtlijn.
88 Zoals Engeland heeft gedaan, zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.5.2 en 5.6.5.
89 Maar dit volgt eveneens uit art. 4 en 5 van de 3e Witwasrichtlijn. 
90 Zie art. 3 lid 5 aanhef en onder a) van de 3e Witwasrichtlijn: ‘“ernstige strafbare feiten”: betekent 

ten minste a) Strafbare feiten als omschreven in de artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ’. Dit zijn terroristische strafbare feiten.
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aansprakelijk zijn voor de naleving van de richtlijnverplichtingen.91 Dit voor-
schrift geldt logischerwijs niet voor de voorlichtingsplichten die een rechtsper-
soon voor het personeel in zijn onderneming heeft.92

Implementatie van de procedure voor melding

In de meeste landen zijn geen uitzonderingen gemaakt die te maken hebben 
met de omvang van de transacties. De meldplicht is in de meeste landen van 
toepassing op zowel kleine als grote transacties. 
Een ander punt betreft de omstandigheden waaronder er redenen zijn om te 
melden. In de 3e Witwasrichtlijn wordt geëxpliciteerd dat een melding is ver-
eist wanneer men ‘weet, vermoedt of goede redenen heeft om te vermoeden  
dat (…)’ etcetera.93 Voorheen was dit ruimer geformuleerd door meldplichtig 
te achten ‘elk feit dat zou kunnen wijzen op het witwassen van geld’. De 3e 
Witwasrichtlijn definieert echter niet nader wat onder een ‘vermoeden’ moet 

91 Zie overweging 42 van de 3e Witwasrichtlijn. Zie hierover ook hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.
92 Zie art. 35 lid 1 derde alinea van de 3e Witwasrichtlijn.
93 Art. 22 lid 1 en onder a) van de 3e Witwasrichtlijn.

Artikel 22 lid 1 en onder a) 3e Witwasrichtlijn luidt:

1 ‘De lidstaten vereisen dat de onder deze richtlijn vallende instellingen en per-
sonen en, in voorkomend geval, de leiding en werknemers daarvan ten volle 
samenwerken:

 a)  door de FIU, rechtstreeks en onmiddellijk, uit eigen beweging, op de 
hoogte te brengen wanneer de onder deze richtlijn vallende instelling 
of persoon weet, vermoedt of goede redenen heeft om te vermoeden 
dat geld wordt of werd witgewassen of dat gepoogd wordt of gepoogd 
werd geld wit te wassen of terrorisme te financieren.’

Artikel 1 lid 4 van de 3e Witwasrichtlijn

‘Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder “financiering van terrorisme” 
verstaan: de verstrekking of verzameling van gelden en andere vermogensbe-
standdelen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de bedoeling 
of wetende dat deze geheel of gedeeltelijk zullen worden gebruikt om strafbare 
feiten in de zin van de artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ 
van de Raad 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding te plegen.’ 

         Kader 8
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worden verstaan of wat ‘redelijke gronden tot vermoeden’ zijn.94 De meeste lid-
staten vullen deze begrippen wel nader in, bijvoorbeeld in een toelichting bij 
de wet. Hiernaast ziet men dat beroepsorganisaties of toezichthouders hand-
leidingen opstellen om hulp te bieden bij het definiëren wat onder ‘vermoeden’ 
ofwel ‘redelijke grond’ moet worden verstaan.95 

Aanvullende bepalingen over het instellen van een zelfregulerende instantie

Net als onder de 2e Witwasrichtlijn is het de lidstaten toegestaan voor de ju-
ridische en fiscale beroepsbeoefenaren een zelfregulerende instantie aan 
te wijzen als autoriteit aan wie moet worden gemeld.96 Wel zijn er in de 3e 
Witwasrichtlijn hierover aanvullende bepalingen opgenomen. 
De zelfregulerende instantie moet de informatie ‘onverminderd lid 2’ onver-
wijld en ongefilterd doorgeven aan de FIU. Uit de verwijzing naar lid 2 volgt 
dat de instantie is toegestaan te toetsen of de melding niet in strijd is met de 
uitzondering voor legal privilege, die in lid 2 is opgenomen. De lidstaat kan 
de zelfregulerende instantie toestaan of zelfs verplichten om geen informatie 
door te geven die onder deze vrijstelling valt.97 Overigens, gezien de bewoor-
dingen van artikel 22, lijkt een dergelijke toestemming niet eens noodzakelijk, 
er staat immers ‘onverminderd lid 2’. Voor de duidelijkheid zou het echter wel 
wenselijk zijn dat indien een lidstaat van deze mogelijkheid gebruik maakt, 
wordt toegestaan (hetzij verplicht) deze toets uit te voeren. Het is immers niet 
duidelijk wat de functie van de zelfregulerende instantie zou kunnen zijn, in-
dien deze niet énige vorm van controle zou mogen uitoefenen. Een dergelijke 
instelling levert in dat geval slechts bureaucratie en vertraging op.98 De filterrol 
kan gezien worden als waarborg tegen misbruik van de meldplicht, een andere 
functie dient het instellen van deze buffer mijns inziens niet te hebben.99

Implementatie van de aanwijzing van een zelfregulerende instantie

Van de door de richtlijn geboden mogelijkheid een zelfregulerende instantie 
aan te wijzen aan wie moet worden gemeld in plaats van de FIU wordt slechts 
door een handvol lidstaten gebruikgemaakt. Bij fiscale dienstverleners komt 

94 De vraag kan gesteld worden of Nederland niet te ver gaat door de ongebruikelijkheid van de 
transactie centraal te stellen, zie in hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.1.

95 FEE-rapport 2009, p. 27. Zie ook hierna in hoofdstuk 5.
96 Art. 22 van de 3e Witwasrichtlijn.
97 Overweging 31 van de 3e Witwasrichtlijn.
98 Zie ook hierover: Calver 2008.
99 Naast deze rol van de zelfregulerende instantie worden vooral binnen grotere kantoren ook wel 

Money Laundering Reporting Officers (MLRO’s of compliance officers) aangesteld. Een MLRO is de 
persoon aan wie binnen een kantoororganisatie moet worden gemeld, en degene die de meldin-
gen doorgeeft aan de FIU en daarmee de contacten onderhoudt. Volgens het Commissierapport 
is dit echter in weinig landen verplicht gesteld. De aanwijzing van een dergelijke MLRO volgt 
overigens niet uit de richtlijn.
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dit nog minder voor.100 Ook Nederland heeft hiervan geen gebruik gemaakt. 
In de landen waarin een zelfregulerende instantie als meldpunt is aangewezen, 
wordt het meldpunt in ongeveer de helft van de landen toegestaan om op te 
treden als een filter voor de legal-privilegetoets (voordat wordt doorgemeld 
naar de nationale FIU). In de overige landen is deze filterfunctie juist niét toe-
gestaan.101 

Meldplicht voor alle toezichthouders

In de 3e Witwasrichtlijn wordt een meldplicht geïntroduceerd voor de toezicht-
houders op juridische en fiscale beroepsgroepen, indien zij tijdens inspecties 
op enigerlei wijze feiten ontdekken die verband houden met witwassen van 
geld of financiering van terrorisme.102 Deze verplichting bestond al eerder voor 
toezichthouders van kredietinstellingen en financiële instellingen.103 Hieruit 
kan mijns inziens worden afgeleid dat deze plicht ook moet gelden voor zelf-
regulerende instanties die toezicht houden; er wordt in de 3e Witwasrichtlijn 
immers niet langer gedifferentieerd tussen soorten toezichthouders.104 

Tipping-offverbod is verplicht geworden

De optionele tipping-offbepaling is afgeschaft. Onder de 3e Witwasrichtlijn 
is het een verplichtende bepaling geworden.105 Een melder mag niet aan zijn 
cliënt of een derde persoon mededelen dat een melding is gedaan of nadere 
inlichtingen zijn verstrekt, of dat een onderzoek wordt of kan worden uitge-
voerd. In aanvulling hierop zijn allerlei uitzonderingen gemaakt. Het betreft 
onder meer inlichtingen naar de genoemde bevoegde autoriteiten (zoals toe-
zichthouders, zelfregulerende instanties), of naar collega’s die hun beroepsacti-
viteiten al dan niet als werknemer uitoefenen binnen eenzelfde rechtspersoon 
of netwerk, alsmede als het gaat om inlichtingen tussen een meldplichtige en 
een kredietinstelling of financiële instelling of juridische of fiscale beroepsbe-
oefenaar indien het dezelfde cliënt en transactie betreft, waarbij beide instel-
lingen en/of personen zijn betrokken.106 

Met het verplicht stellen van het tipping-offverbod wordt de vertrouwensre-
latie tussen de dienstverlener en zijn cliënt aangetast. Deze aantasting wordt 
enigszins verzacht doordat men kan proberen een cliënt te doen afzien van 

100 FEE-rapport 2009, p. 28.
101 Commissierapport 2006, p. 14 en FEE-rapport 2009, p. 28.
102 Art. 25 van de 3e Witwasrichtlijn.
103 Art. 10 van de 1e en 2e Witwasrichtlijn.
104 Zie art. 25 lid 1 jo art. 37 lid 1 en lid 5 van de 3e Witwasrichtlijn.
105 Art. 28 van de 3e Witwasrichtlijn.
106 Art. 28 lid 2-5 van de 3e Witwasrichtlijn.
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(een) onwettige handeling(en), aangezien dat niet als tipping off wordt aange-
merkt.107 Waarschuwen dat het opnieuw aanwenden van vermogensbestand-
delen met een (deels) criminele herkomst (fruits of crime) aangemerkt kan 
worden als witwassen, is dus toegestaan. Hierbij mag men echter niet aan die 
cliënt te kennen geven een meldplicht te hebben indien die cliënt zou volhar-
den in zijn intenties.108 

4.4.5 Handhaving

In de 3e Witwasrichtlijn is een apart hoofdstuk ingeruimd voor handhaving. 
Het bevat bepalingen over voorlichting, toezicht, sanctionering, samenwer-
king (tussen de nationale FIU’s) en uitvoeringsmaatregelen. Ten aanzien van 
de voorlichting is bepaald dat instellingen en personen onder de richtlijn ade-
quate procedures moeten invoeren ten aanzien van de naleving van de richt-
lijn.109 Ook moeten de meldplichtige instellingen en personen hun betrokken 
werknemers bekend maken met die verplichtingen, onder meer door speciale 
opleidingsprogramma’s, waardoor men beter in staat is om verdachte transac-
ties te herkennen. Deze verplichting geldt niet voor de jurist en fiscalist die in 
dienst is van een rechtspersoon. In dat geval rust deze voorlichtingsplicht op 
de rechtspersoon in plaats van de natuurlijke persoon. Ook de staat moet er-
voor zorgen dat de meldplichtigen toegang krijgen tot actuele informatie over 
witwasmethoden en over aanwijzingen om verdachte handelingen te herken-
nen.
 
Ten aanzien van het toezicht is bepaald dat toezichthouders ten minste effectief 
controleren of alle eisen in de richtlijn worden nageleefd en de nodige maat-
regelen nemen om die naleving te waarborgen.110 De toezichthouders moeten 
beschikken over voldoende bevoegdheden, met inbegrip van de mogelijkheid 
tot het afdwingen van het verstrekken van elke informatie die van belang is 
voor het toezicht op de naleving en het uitvoeren van controles.111 Ook moet de 
toezichthouder over adequate middelen beschikken om zijn taken te vervul-
len. Het toezicht op de juridische en fiscale instellingen en beroepsbeoefenaars 
mag op risicogeoriënteerde wijze plaatsvinden. Lidstaten mogen toestaan dat 
deze taken worden verricht door zelfregulerende instanties, mits die instanties 
ten minste effectief controleren of de verplichtingen worden nageleefd en de 

107 Art. 28 lid 6 van de 3e Witwasrichtlijn.
108 Veel meldplichtige instellingen geven daarom voorafgaand aan de dienstverlening een disclaim-

er waarin staat dat ze aan meldplichten onderworpen zijn en als deze aan de orde is, hierover 
niets mogen zeggen. 

109 Art. 34 van de 3e Witwasrichtlijn.
110 Art. 37 lid 1 van de 3e Witwasrichtlijn.
111 Art. 37 lid 2 van de 3e Witwasrichtlijn.
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nodige maatregelen nemen om die naleving te waarborgen.112 In de richtlijn is 
expliciet vastgesteld dat de sancties gesteld op niet-naleving van de verplich-
tingen doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn. 

Rechtspersonen moeten ten minste aansprakelijk kunnen worden gesteld als 
de niet-naleving in hun belang werd gedaan door iemand die hetzij als indivi-
du, hetzij als lid van een orgaan van de rechtspersoon handelt en een leidende 
positie bekleedt, op basis van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, beslis-
singsbevoegdheid, of een controlebevoegdheid.113 Daarnaast kan een rechts-
persoon aansprakelijk zijn indien vanwege een gebrek aan intern toezicht of 
controle de inbreuken konden worden gepleegd door een onder het gezag van 
deze rechtspersoon staande persoon.114 Ook nieuw is de verplichting voor de 
lidstaten om alle passende maatregelen te nemen om melders te beschermen 
tegen bedreigingen of daden van agressie.115

De Commissie kan uitvoeringsmaatregelen vaststellen ter verduidelijking van 
definities en ter vaststelling van criteria om te beoordelen of situaties een laag 
of hoog risico voor witwassen c.q. terrorismefinanciering opleveren, of de 
rechtvaardiging om de richtlijn niet toe te passen ten aanzien van bepaalde 
rechtspersonen of natuurlijke personen die slechts op zeer beperkte basis fi-
nanciële activiteiten uitoefenen.116 Zij heeft dit ook gedaan, onder meer ten 
aanzien van de criteria om een PEP te herkennen.117

De lidstaten moeten statistische gegevens bijhouden omtrent aantallen mel-
dingen, daaruit voortvloeiende onderzoeken en het aantal vervolgde personen 
en veroordeelden.118 Dat moet op zodanige wijze gebeuren dat de doeltreffend-
heid van hun systeem ter bestrijding van witwassen en financiering van terro-
risme kan worden beoordeeld. Een overzicht van deze gegevens moet jaarlijks 
worden gepubliceerd. Dit alles is om zo veel mogelijk feedback te geven aan de 
melders over het nut en de follow-up van de meldingen.119 Er is eveneens een 
tijdige feedbackplicht voor concrete meldingen vastgelegd in de richtlijn, doch 
alleen voor zover dat mogelijk is.120

112 Art. 37 lid 5 van de 3e Witwasrichtlijn.
113 Art. 39 lid 3 van de 3e Witwasrichtlijn.
114 Art. 39 lid 4 van de 3e Witwasrichtlijn.
115 Art. 27 van de 3e Witwasrichtlijn en overweging 32 van de 3e Witwasrichtlijn.
116 Art. 40 lid 1 van de 3e Witwasrichtlijn.
117 Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 (hierna: Uitvoeringsrichtlijn). Zie art. 

14 en 15 en overweging 27 van de 3e Witwasrichtlijn
118 Art. 33 lid 2 van de 3e Witwasrichtlijn.
119 Zie overweging 38 van de 3e Witwasrichtlijn.
120 Art. 35 lid 3 van de 3e Witwasrichtlijn.
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Daarnaast moeten de lidstaten een nationale FIU instellen, de instantie aan 
wie moet worden gemeld. Deze is verantwoordelijk voor de ontvangst, de ana-
lyse en de verspreiding van de informatie naar de bevoegde autoriteiten.121 

Er kan worden vastgesteld dat de richtlijn een aantal algemene eisen stelt aan 
de handhaving door de lidstaten. De invulling ervan wordt geheel overgelaten 
aan de lidstaten en is niet geharmoniseerd. Gezien het feit dat witwassen in het 
merendeel van de gevallen een internationale aangelegenheid is, wordt er wel 
getwijfeld of niet meer harmonisatie op dit punt wenselijk zou zijn.122

4.5 resumé

In de ontwikkeling van de 1e naar de 3e Witwasrichtlijn is een uitbreiding in 
het toepassingsbereik te zien. Onder de 1e Witwasrichtlijn vielen voornamelijk 
financiële instellingen, onder de 2e Witwasrichtlijn werden ook juridische en 
fiscale dienstverleners onder de werking gebracht. De 3e Witwasrichtlijn is in 
overeenstemming gebracht met de 40 herziene Aanbevelingen van de FATF; 
de meldplicht is uitgebreid tot vermoedens van financiering van terrorisme en 
er is een risicogeoriënteerde benadering ingevoerd. Daarnaast zijn er algeme-
ne handhavingsvoorschriften geïntroduceerd. Het Hof van Justitie heeft in de 
Orde des barreaux-zaak nog enkele belangrijke vragen met betrekking tot de 
uitleg van de legal-privilegevrijstelling van de richtlijn onbeantwoord gelaten. 

In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op de vraag hoe de Witwasrichtlijn op dit 
punt bij voorkeur uitgelegd zou moeten worden, gezien de beginselen van legal 
privilege en effectiviteit en gelijkwaardigheid. Alvorens daar aan toe te komen 
zal in het volgende hoofdstuk worden bekeken hoe de meldplicht en de vrij-
stelling daarop in Nederland, België, Frankrijk en Engeland is geregeld. Hoe 
gaan zij met deze problematiek om: welke juridische en fiscale dienstverleners 
vallen onder de reikwijdte van de meldplicht en hoe is de vrijstelling geregeld?

121 Art. 21 van de 3e Witwasrichtlijn.
122 Van den Broek 2011 en 2011b.
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5 De witwasmeldplicht in Nederland, België, Frankrijk en 
Engeland

In dit hoofdstuk wordt de implementatie beschreven van de 3e Witwasrichtlijn 
voor juridische en fiscale dienstverleners in de genoemde landen. De meldplicht 
en de legal-privilegevrijstelling op de meldplicht worden bekeken.

5.1 Inleiding

De omvang van de witwasmeldplicht wordt sterk beïnvloed door de reikwijdte 
van de vrijstelling. In hoofdstuk 3 en 4 is al aan de orde gekomen dat de faculta-
tief geformuleerde vrijstelling uit de 3e Witwasrichtlijn in de lidstaten verschil-
lend wordt geïnterpreteerd. Dit hoofdstuk beziet onder meer hoe Nederland, 
België, Frankrijk en Engeland de vrijstelling hebben geïmplementeerd en in 
welk opzicht Nederland een andere koers vaart dan de andere drie landen. Het 
hoofdstuk richt zich met name op de volgende vragen:

 – Voor welke juridische en fiscale dienstverleners geldt de meldplicht? (het 
toepassingsbereik)

 – Wat moet er gemeld worden en aan wie?
 – Hoe ver reikt de legal-privilegevrijstelling voor advocaten en in hoeverre 

is de vrijstelling ook van toepassing op de andere dienstverleners? (de 
legal-privilegevrijstelling)

 – Is er een uitzondering op deze vrijstelling als het oogmerk van de dienst-
verlening is gericht op witwassen? (de fraude-oogmerkuitzondering).

Met betrekking tot Nederland wordt eveneens ingegaan op de definitie van wit-
wassen en de procedure van de melding (zie paragraaf 5.2). Bij de andere drie 
landen ligt het zwaartepunt op de bovenstaande vier vragen. België, Frankrijk 
en Engeland worden beschreven in paragraaf 5.3, 5.4 en 5.5. De landenrap-
porten van België en Frankrijk zijn beperkt gebleven tot de bestudering van 
het wettelijke systeem en de rechtspraak die op nationaal niveau is gewezen, 
naar aanleiding van de Ordre des barreaux-zaak. Naar de Engelse meldplicht is 
diepgaand onderzoek gedaan om een verklaring te vinden voor de grote ver-
schillen in meldcijfers in vergelijking met de overige landen. In paragraaf 5.6.5 
wordt aandacht besteed aan de hoge meldcijfers in Engeland in vergelijking 
met de continentale lidstaten en de mogelijke verklaringen daarvoor. In de rest 
van paragraaf 5.6 worden de vier landen met betrekking tot de bovenstaande 
vier vragen met elkaar vergeleken. In paragraaf 5.7 ten slotte, wordt afgesloten 
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met een resumé waarbij Nederland wordt gepositioneerd ten opzichte van de 
drie andere landen. 

5.2 nederland

5.2.1 Inleiding

In Nederland is de meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners van 
toepassing sinds juni 2003. Met het besluit van 24 februari 20031 werden de 
Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke 
transacties (Wet Mot) op hen van toepassing verklaard en de 2e Witwasrichtlijn 
geïmplementeerd.
De Wid en de Wet Mot zijn inmiddels vervangen door de Wet ter voorko-
ming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), waarmee de 3e 
Witwasrichtlijn is geïmplementeerd.2 Een van de redenen tot samenvoeging 
van de Wid en de Wet Mot tot de huidige Wwft was dat de regeling van de 
identificatieverplichtingen en de meldplicht in twee afzonderlijke wetten zeer 
onoverzichtelijk was.3

De wetgever koos ervoor om twee afzonderlijke trajecten tegelijkertijd te laten 
lopen: het eerste traject voorzag in een wijziging van de Wid en Wet Mot ter 
implementatie van de 3e Witwasrichtlijn en het tweede traject voorzag in de 
samenvoeging van beide wetten, waarbij tevens uitvoering werd gegeven aan 
enkele verplichtingen die voortvloeienden uit een aantal internationale ver-
dragen terzake van corruptie, financiering van terrorisme en georganiseerde 
misdaad.4 Dit dubbele spoor zou nodig zijn geweest omdat implementatie-
wetgeving niet samen met andere wetswijzigingen behoort plaats vinden.5 De 

1  Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wet 
identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties, Stb. 2003, 94.

2 De Wwft is in werking sinds 1 augustus 2008 en daarmee is de implementatietermijn van de 3e 

Witwasrichtlijn (15 december 2007) met ruim acht maanden overschreden.
3 Zie Tilleman en Snijder-Kuipers 2007, p. 569. Ook de projectgroep ‘bruikbare rechtsorde’ raadde 

daarom aan deze wetten samen te voegen, zie Kamerstukken II 2004-2005, 29 279, nr. 15.
4 VN Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, Trb. 2001, 68; VN Verdrag te-

gen corruptie, Trb. 2004, 11; Het Raad van Europa Verdrag inzake witwassen, opsporing, inbeslag-
neming en confiscatie van opbrengsten van misdrijven en financiering van terrorisme, Trb. 2006, 
104.

5 Volgens Verrest vloeit dit voort uit de ‘Aanwijzingen voor de regelgeving’, zie Verrest 2008. In 
Aanwijzing 337 is bepaald dat bij de implementatieregeling geen andere regels worden opge-
nomen dan voor de implementatie noodzakelijk zijn. In de toelichting hierop staat: ‘Gelet op de 
noodzaak van tijdige implementatie moet worden vermeden dat de implementatie van een EU-
regeling wordt “meegenomen” in een bredere herziening van de desbetreffende regelgeving of 
dat in de implementatieregeling “extra” nationaal beleid wordt meegenomen.’ De ‘Aanwijzingen 
voor de regelgeving’ zijn te vinden op de website van de rijksoverheid, onder ‘documenten en 
publicaties’.
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synchroon lopende wijzigingen zijn hoe dan ook niet overzichtelijk. Het dub-
bele traject roept ook vragen op met betrekking tot de betekenis van de ver-
schillen die soms tussen de beide toelichtingen bestaan.6

Wetstechnisch is de samenvoeging van de Wid en de Wet Mot tot de Wwft 
echter een grote verbetering. In het navolgende zal vooral de sinds 1 augustus 
2008 geldende Wwft centraal staan. Alleen waar dat voor de uitleg van belang 
is, zal worden teruggegrepen op de wetsgeschiedenis van de Wid en de Mot en 
het besluit van 24 februari 2003. 
Zoals gezegd komt voor de Nederlandse situatie naast de in de inleiding ge-
noemde vragen, de reikwijdte van witwassen aan bod (paragraaf 5.2.2) en 
wordt iets dieper ingegaan op de procedure van de melding (paragraaf 5.2.4). 
De meldplicht komt aan de orde in paragraaf 5.2.3 en de vrijstelling voor legal 
privilege in paragraaf 5.2.5.
Op het cliëntenonderzoek (CDD) wordt niet apart ingegaan, omdat deze stu-
die zich concentreert op de Wwft-meldplicht.7 

5.2.2 Witwassen 

In artikel 1 lid 1 van de Wwft is een groot aantal begrippen gedefinieerd, waar-
onder bijvoorbeeld ‘instelling’, ‘cliënt’, ‘politiek prominente persoon’, ‘uiteinde-
lijk belanghebbende’ en ‘financieren van terrorisme’.8 Een definitie van witwas-
sen is echter niet opgenomen.9 Ook in de rechtsvoorgangers van de Wwft is dat 
niet gebeurd. Wat in Nederland onder witwassen wordt verstaan, moet aldus 
uit het strafrecht worden gedestilleerd. 

6 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.1. 
7 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.5. Over de identificatieplichten, c.q. het cliëntenonderzoek en de 

knelpunten daarbij is onder meer geschreven door: Heck-Vink 2002; Van der Hoeven en Visser 
2003a; Elsen 2005; Kolkman en Tilleman 2005; De Zeeuw-Schmelzer, Oosters en Hermans 2006; 
Tilleman en Snijder-Kuipers 2007; Kaya e.a. 2008; Snijder-Kuipers en Tilleman 2008.

8 Art. 1 lid 1 onder I Wwft.
9 Door sommigen wordt dat als bezwaarlijk gezien, zie bijvoorbeeld Van Mens en Bouallough 

2002, p. 85.
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De witwasbepalingen zoals omschreven in het Wetboek van Strafrecht (artikel 
420bis en 420 quater Sr)10 zijn ruim en vallen in grote lijnen samen met de defi-
nitie uit de 3e Witwasrichtlijn.11 

Jurisprudentie witwassen

In de Nederlandse rechtspraak wordt het misdrijf witwassen ruim geïnterpre-
teerd, al zijn er recentelijk door de Hoge Raad twee uitspraken gedaan die een 
al te ruime uitleg nuanceren, waarover later meer.12 
Uit de jurisprudentie volgt allereerst dat geld dat wordt witgewassen niet in 
fysieke zin hetzelfde geld behoeft te zijn dat door een misdrijf is verkregen.13 

10 Zie voor schuldwitwassen art. 420quater Sr: 
 ‘Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 

of geldboete van de vijfde categorie:
 hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of 

de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een 
voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp 
– onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;

 hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp ge-
bruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of mid-
dellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.’

11 Zie over de omvang van witwassen in Nederland: Unger 2006, die schat dat in Nederland jaarlijks 
zo’n 18,5 miljard euro wordt witgewassen. Kritiek op deze methode van schatting wordt gegeven 
door Van Duyne 2006.

12 HR 26 oktober 2010, LJN BM4440 (Hypotheekfraude is witwassen) en HR 23 november 2010, LJN 
BN0578; NJ 2011, 44, m.nt. N. Keijzer, (Vermengings- of Verwateringsarrest). Zie voor een kritische 
beschouwing op de strafbaarstelling van witwassen: Borgers 2011, p. 138-148. Hij vindt, vanuit 
het legaliteitsbeginsel beschouwd, dat de strafbaarstelling van witwassen in Nederland te ruim 
is. Volgens de tekst van de wet is ‘versluiering’ niet noodzakelijk, is extraterritoriale werking mo-
gelijk, alsmede strafbaarstelling van verjaarde delicten, zie Borgers 2011 op p. 140-141. Zie in het 
algemeen over het legaliteitsbeginsel in het strafrecht, Kelk 1998, p. 69-115.

13 HR 18 januari 2005, LJN AR2425; NJ 2005, 165 (Heling hawalagelden).

Artikel 420bis Sr:

‘Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de ver-
vreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie 
de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet 
dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een 
voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of 
middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.’

         Kader 9
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Ook is niet nodig dat het voorwerp dat wordt witgewassen zich in de fysieke 
nabijheid bevindt.14 Feitelijke zeggenschap is voldoende. Voor een bewezen-
verklaring hoeft niet nauwkeurig te worden afgeleid door wie, wanneer en 
waar het misdrijf is begaan. Een samenstel van factoren kan voldoende zijn 
om aan te nemen dat het betreffende geld van een misdrijf afkomstig is.15 Een 
grote hoeveelheid geld waarvoor geen of een leugenachtige verklaring wordt 
afgegeven, kan dus voldoende zijn om witwassen te kunnen bewijzen.16 Niet 
vereist is dat komt vast te staan dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is 
uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Voldoende is dat komt vast te staan dat 
het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf.17

Ook het aanvaarden van een nalatenschap kan als witwassen worden gekwali-
ficeerd, indien de aanvaarder weet (hetzij bewust de aanmerkelijke kans aan-
vaardt) dat de te aanvaarden goederen onmiddellijk of middellijk afkomstig 
zijn uit enig misdrijf.18 Het opnemen van gelden van rekeningen die buiten 
het zicht van de fiscus zijn gehouden, om deze vervolgens in het economisch 
verkeer te brengen, valt onder de noemer witwassen. Niet de herkomst van het 
geld voordat het op de rekening werd gestort maakt het zwart, doch het feit dat 
het gedurende het ‘parkeren’ op deze rekeningen doelbewust aan het zicht van 
de fiscus en/of eventueel rechthebbende derden was onttrokken.19 

Ook heeft de Hoge Raad bevestigd dat geld waarover men beschikking heeft 
doordat belasting is ontdoken, afkomstig is uit enig misdrijf in de zin van ar-
tikel 420bis en 420quater Sr.20 Geld afkomstig uit belastingfraude is dus ‘zwart 
geld’ en uit enig misdrijf afkomstig. 

De Hoge Raad heeft recentelijk echter een genuanceerd antwoord gegeven op 
de vraag of het enkele ‘voorhanden hebben’ van een voorwerp dat afkomstig is 
uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf voldoende is om als witwassen 
te worden aangemerkt.21 Indien vaststaat dat het enkele ‘voorhanden hebben’ 
niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele 
herkomst van dat voorwerp, dan kan die gedraging niet als (schuld)witwas-

14 Onder ‘voorwerpen’ worden verstaan: alle zaken en alle vermogensrechten, zie art. 420bis lid 2 Sr.
15 HR 28 september 2004, LJN AP2124; NJ 2007, 278 (Afgeleide bewijsverklaring).
16 Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Arnhem 27 februari 2007, LJN AZ9398, waarin een bijstandgerech-

tigde op een buitenlandse bankrekening meer dan een half miljoen had staan met als – een 
door het hof leugenachtig geachte – verklaring dat hij dit bedrag bij elkaar had gespaard door te 
gokken met het spel Punto Banco en Amerikaans roulette.

17 HR 9 december 2008, LJN BG1654.
18 HR 5 september 2006, LJN AU6712; NJ 2006, 612, m.nt. M.J. Borgers.
19 Rb. Amsterdam 3 mei 2002, LJN AE2270; JOR 2002/140 (Codalux-rekeningen), r.o. 3.2.3.
20 HR 7 oktober 2008, LJN BD2774; NJ 2009, 94, m.nt. Borgers (Belastingontduiking is witwassen). Zie 

ook Borgers 2011, p. 142-143.
21 HR 26 oktober 2010, LJN BM4440; NJ 2010, 655, m.nt. N. Keijzer (Hypotheekfraude is witwassen). 

Zie ook Borgers 2011, p. 145-148.
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sen worden gekwalificeerd.22 De Hoge Raad leidt dit af uit de strekking van 
de wet. In deze zaak had de verdachte door middel van het gebruik van valse 
salarisspecificaties een hypotheeklening weten te verkrijgen waarmee hij een 
woning had gekocht die hij als eigenaar gebruikte. De Hoge Raad oordeelde 
echter wel dat deze handelswijze terecht was aangemerkt als witwassen. Keijzer 
merkt in zijn noot bij dit arrest terecht op dat de uitspraak niet erg begrijpelijk 
is, omdat er een overweging mist waarin uiteen wordt gezet hoe de financie-
ring van een woning met een door oplichting verkregen hypothecaire lening 
en het bewonen van die woning, kan bijdragen aan het ‘verbergen of verhullen’ 
van de criminele herkomst.23

Een andere interessante recente uitspraak handelt over de vraag in hoeverre 
vermogen kan worden aangemerkt als onmiddellijk of middellijk afkomstig 
uit enig misdrijf, indien aan dat vermogen op enig moment van misdrijf af-
komstig geld is toegevoegd, ook indien na vermenging dat toegevoegde deel 
niet meer kan worden aangewezen.24 De Hoge Raad overweegt dat de wetgever 
het aan het OM en de rechter heeft overgelaten om begrenzingen te stellen om 
ervoor te zorgen dat de witwasbepalingen niet worden toegepast ten aanzien 
van niet-strafwaardige gedragingen.25 Hieruit volgt dat bepaald gedrag onder 
omstandigheden niet als witwassen kan worden gekwalificeerd. De Hoge Raad 
noemt een aantal niet- limitatieve omstandigheden die hierbij betrokken kun-
nen worden:26

 – een geringe waarde van het van misdrijf afkomstige vermogensbestand-
deel dat met een op legale wijze verkregen vermogen vermengd is ge-
raakt, al dan niet in verhouding tot het legale deel;

 – een groot tijdsverloop tussen het moment waarop het van misdrijf af-
komstige vermogensbestanddeel is vermengd met het legale vermogen 
en het tijdstip waarop het verwijt van witwassen betrekking heeft;

 – een groot aantal of bijzondere veranderingen in dat vermogen in de 
tussentijd;

 – een incidenteel karakter van de vermenging van het van misdrijf afkom-
stige vermogensbestanddeel met het legale vermogen.

22 HR 26 oktober 2010, LJN BM4440; NJ 2010, 655, m.nt. N. Keijzer (Hypotheekfraude is witwassen), 
r.o. 2.4.2.

23 Zie de annotatie van Keijzer, NJ 2010, 655, onder punt 6.
24 HR 23 november 2010, LJN BN0578; NJ 2011, 44, m.nt. N. Keijzer (Vermengings- of Verwaterings -

arrest).
25 HR 23 november 2010, LJN BN0578; NJ 2011, 44, m.nt. N. Keijzer (Vermengings- of Verwaterings-

arrest), r.o. 3.6.2.
26 HR 23 november 2010, LJN BN0578; NJ 2011, 44, m.nt. N. Keijzer (Vermengings- of Verwaterings-

arrest), r.o. 3.6.3.



Hoofdstuk 5

123

Subconclusie

In de Nederlandse jurisprudentie wordt witwassen ruim uitgelegd; ook be-
lastingontduiking ex artikel 69 AWR valt er onder. Dit is in lijn met de 3e 
Witwasrichtlijn, waarin is bepaald dat alle feiten die een maximale vrijheids-
straf kennen van meer dan één jaar als basismisdrijf voor witwassen moeten 
worden aangemerkt.27 
In recente uitspraken zijn wel aanwijzingen te vinden dat het misdrijf witwas-
sen niet onbeperkt ruim is. Om het ‘voorhanden hebben’ van vermogen door 
de verdachte die zelf het misdrijf heeft begaan, te kwalificeren als witwassen, 
lijkt een element van ‘verhullen’ aanwezig te moeten zijn, maar omtrent deze 
beperking bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarnaast heeft de Hoge Raad 
aangegeven dat een bepaalde mate van vermenging of verwatering van ‘zwart’ 
vermogen met legaal vermogen, kan meebrengen dat niet meer van witwassen 
kan worden gesproken. Hiermee wordt mijns inziens een juiste grens gesteld 
om een buitenproportionele uitleg van de reikwijdte van het misdrijf witwas-
sen te voorkomen.28

5.2.3 Het toepassingsbereik van de meldplicht 

Een juridische en/of fiscale dienstverlener valt als ‘instelling’ onder de Wwft 
indien deze in de uitoefening van zijn beroep, advies geeft of bijstand verleent 
bij bepaalde financiële, commerciële en onroerend goed transacties zoals om-
schreven in de Wwft (zie kader 10). In het consultatievoorstel tot wijziging van 
de Wwft (C-Wwft), wordt beoogd om de effectiviteit van de Wwft te vergroten 
door bepaalde begrippen te verduidelijken en wordt gereageerd op de evalu-
atie van Nederland door de FATF in 2010.29 De gecursiveerde delen in kader 
10 geven de beoogde wijzigingen weer wat betreft de aangewezen juridische 
en fiscale dienstverleners. De voorgestelde wijziging van het transactiebegrip 
komt hierna in paragraaf 5.2.4 en in hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.5 aan de orde. 

27 Zie art. 3 lid 5 onder f ) van de 3e Witwasrichtlijn; zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3.
28 Zie ook Borgers 2011.
29 C-Wwft, juli 2011, geraadpleegd op de website van het Ministerie van Financiën in juli 2011.
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Er bestaat veel onduidelijkheid over het toepassingsbereik met betrekking 
tot de aangewezen dienstverleners en de vraag welke dienstverlening onder 
de Wwft een meldplicht kan doen ontstaan. Hierop zal worden ingegaan in 
hoofdstuk 7, paragraaf 7.2 e.v. Daarom wordt hier volstaan met enkele opmer-
kingen.

De aangewezen diensten onder 12° lijken in eerste instantie voor zichzelf te 
spreken. Omtrent het ‘beheren van gelden’ heeft het Hof van Discipline (de 
hoogste tuchtrechtelijke instantie van de advocatuur) bepaald dat het accepte-
ren van gelden op de derdenrekening en het vanaf deze rekening doorbetalen 

Artikel 1 Wwft lid 1 (…)

11º  ‘externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent of 
belastingadviseur, voor zover deze zijn beroepsactiviteiten uitoefent dan 
wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, voor zover 
die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig daar-
mee vergelijkbare activiteiten verricht;

12º  natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, no-
taris, of kandidaat-notaris of in de uitoefening van een gelijksoortig juri-
disch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig 
advies geeft of bijstand verleent bij:

 a. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 
 a. het aan- of verkopen van registergoederen;
 b.  het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, 

edelstenen of andere waarden;
 c.  het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of 

soortgelijke lichamen als bedoel in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van 
de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
 d.   het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een 

onderneming voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk 
belanghebbende van die onderneming kwalificeerde, uiteindelijk belang-
hebbende van die onderneming wordt;

 e.  werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werk-
zaamheden van de onder 11º beschreven beroepsgroepen;

 f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed.
13º  natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, no-

taris of kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig 
juridisch beroep optreedt in naam en voor rekening van een cliënt bij eni-
gerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.’

                     Kader 10
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van de ontvangen gelden, gelijkgesteld kan worden met het aannemen of be-
waren van gelden. Hieruit valt af te leiden dat een dergelijke dienst in begin-
sel onder het toepassingsbereik van de Wwft valt.30 Maar de informatie met 
betrekking tot de mogelijke herkomst van de gelden zal in het merendeel van 
de gevallen tot de advocaat zijn gekomen in geprivilegieerde omstandighe-
den (procederen) zodat er een vrijstelling om te melden bestaat. Wél is een 
(potentiële) meldplicht aanwezig bij het gebruik van de derdengeldrekening 
zonder advocatuurlijke (of notariële) toegevoegde waarde.31 Op grond van de 
Verordening op de administratie en de financiële integriteit van advocaten 
(Vafi) zijn dergelijke financiële transacties niet toegestaan.32 

Onder artikel 1 lid 1 sub 12° onder e Wwft zijn fiscale werkzaamheden als een 
aparte meldplichtige dienst opgenomen voor juridische dienstverleners. Omdat 
in artikel 2 lid 1 sub 3 van de 3e Witwasrichtlijn het geven van belastingadvies 
niet is opgenomen,33 wordt wel gesuggereerd dat Nederland verder gaat dan de 
richtlijn vereist door fiscale werkzaamheden onder de reikwijdte te brengen.34 
Wel staat in de preambule van de 3e Witwasrichtlijn dat belastingadvies onder 
de reikwijdte van de verplichtingen valt, ongeacht door wie het wordt gege-
ven.35 Bij de introductie van de meldplicht voor juridische dienstverleners in 
Nederland is ook aangegeven dat belastingadvies in lijn met de preambule van 
de richtlijn als afzonderlijke meldplichtige dienst is aangewezen.36 
In het Uitvoeringsbesluit Wwft zijn eenvoudige belastingaangiften en succes-
sierechtaangiften vrijgesteld van de klantonderzoeksvereisten.37 Hierdoor zou 
gemakkelijk – maar onterecht – de indruk kunnen ontstaan dat ook de meld-
plicht niet van toepassing is, omdat een meldplicht niet in de rede lijkt te liggen 
als men geen klantonderzoek hoeft te doen. Zo is in de ‘Handleiding Wwft’ 
voor advocaten ten onrechte vermeld dat er vrijstelling van de Wwft is voor 
aangifte in het kader van onder meer: (I) aangifte Wet Inkomstenbelasting 
(mits de cliënt aan een aantal voorwaarden voldoet) en (II) de Successiewet 
1956. 
De Minister van Justitie heeft echter duidelijk gemaakt dat indien een advocaat 
of notaris als executeur aangifte doet voor de erfbelasting, deze verplicht is om 
een Wwft-melding te doen indien het een ongebruikelijke transactie betreft.38 

30 HvD 11 januari 2008, nr. 4715, Adv.bl. 2009, nr. 11, p. 491-494.
31 Zie voor voorbeelden uit de advocatuur: hoofdstuk 13, paragraaf 13.6.5.
32 Zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.2. Bij notarissen geldt sinds 2008 de beleidsregel ‘beperking uit-

betaling derdengelden’. 
33 Zie hoofdstuk 4, kader 3.
34 EC-rapport 2011, p. 34 en 224. 
35 Overweging 19 van de 3e Witwasrichtlijn. 
36 Zie NvT, Stb. 2003, 94, p. 14 en 16.
37 Art. 2 Uitvoeringsbesluit Wwft. 
38 Antwoord van de minister op Kamervragen bij brief van 21 juni 2010, DGB/ 2010/3252 U.
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Recentelijk is een notaris tuchtrechtelijk veroordeeld omdat hij een uiterst du-
bieuze nalatenschap in behandeling had genomen en geen Wwft-melding had 
gedaan.39 
Het lijkt zinvol om in de Wwft (of de toelichting erop) te verduidelijken dat een 
vrijstelling op de klantonderzoeksvereisten geen vrijstelling van de meldplicht 
impliceert. 

5.2.4 De procedure voor een melding

Transactiebegrip

Een beroepsbeoefenaar die als ‘instelling’ onder de Wwft valt, moet een ‘on-
gebruikelijke transactie’ melden aan het meldpunt (de FIU–Nederland).40 Een 
‘transactie’ wordt omschreven als een:

‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt 
in verband met het afnemen of het verlenen van diensten’.41 

Deze definitie en dan vooral het zinsdeel ‘in verband met’ leidt tot veel ondui-
delijkheid. Vooral sinds het CBb aan deze zinsnede een restrictieve uitleg heeft 
gegeven.42 Niet duidelijk is in hoeverre er onder de huidige Wwft een direct 
verband moet bestaan tussen de transactie en de dienst die wordt verleend.43 
Deze problematiek komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 7.44

In het C-Wwft wordt daarom de definitie van transactie verduidelijkt. Een 
transactie wordt omschreven als: 

‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt 
waarvan de instelling in het kader van haar dienstverlening aan die cliënt 
heeft kennisgenomen’.45 

Hiermee wordt duidelijk dat er geen direct verband hoeft te bestaan tussen een 
ongebruikelijke transactie en de dienst die wordt verleend, maar dat kennis-
name van een ongebruikelijke transactie onder omstandigheden voldoende is 
om een meldplicht te doen ontstaan.

39 KvT Breda 13 december 2010, LJN YC0555.
40 Art. 16 Wwft.
41 Art. 1 lid 1, sub m Wwft.
42 CBb 23 november 2009, LJN BK4209, AB 2010/117, m.nt. Stouten.
43 Stouten 2010.
44 Paragraaf 7.3.2 e.v.
45 C-Wwft.
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Ongebruikelijke transactie

Wanneer een transactie als ‘ongebruikelijk’ kan worden aangemerkt, is 
niet geregeld in de wet, maar in een algemene maatregel van bestuur, het 
Uitvoeringsbesluit Wwft.46 In dit besluit zijn indicatoren vastgesteld waarmee 
kan worden beoordeeld of een transactie ongebruikelijk is of niet. Voor juridi-
sche en fiscale dienstverleners zijn een objectieve en een subjectieve indicator 
opgenomen.47 

De objectieve indicator luidt:

‘Transacties van € 15.000 of meer betaald aan of door tussenkomst van de 
beroepsbeoefenaar in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke 
betaalmiddelen.’

De subjectieve indicator (voor alle instellingen) is:

‘Transacties waarbij de meldingplichtige aanleiding heeft om te veronder-
stellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van 
terrorisme.’

De objectieve indicator is gebaseerd op de aanbevelingen van de FATF en niet 
op de Witwasrichtlijn.48 Uit de gedragsregels van advocaten volgt dat zij een 
dergelijk groot bedrag in contanten alleen mogen aanvaarden indien er om-
standigheden zijn die dat rechtvaardigen en niet zonder de deken te raadple-
gen.49 Ook een contante storting door de cliënt op de rekening van de dienst-
verlener valt hieronder.50 In het geval van de objectieve indicator moet áltijd 
gemeld worden, bij de subjectieve indicator staat het oordeel van de meldende 
persoon centraal.51 Door het Ministerie van Financiën is recentelijk een nieu-
we Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering uitgegeven.52 
De Leidraad is geen bindend document, maar bedoeld als handreiking voor 

46 Dit omdat deze sneller dan de wet kan worden aangepast, hetgeen nodig kan zijn als witwassers 
gebruik gaan maken van andere methoden.

47 Bijlage Indicatorenlijst bij het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financie-
ren van terrorisme.

48 Zie aanbeveling 16 met toelichting in samenhang met aanbeveling 12. Deze drempel wordt niet 
verplicht voorgeschreven voor juridische en fiscale dienstverleners. In de richtlijn wordt het be-
drag van 15.000 euro alleen genoemd in het kader van het CDD-onderzoek, zie art. 7 sub b) 
3e Witwasrichtlijn. 

49 Zie art. 10 Verordening op de administratie en financiële integriteit (Vafi 2011).
50 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2008, LJN BE9100 en Notariskamer 

Gerechtshof Amsterdam 1 november 2007, LJN BB8704. 
51 Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 4.
52 Sinds februari 2011, te downloaden via rijksoverheid.nl, of via bureauft.nl
 De Leidraad van het ministerie vervangt de brochure ‘Vrije beroepsbeoefenaren en het witwas-

sen van misdaadgeld’, uit 2003.
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de instellingen.53 In deze Leidraad wordt geen nadere uitleg gegeven over 
hoe de subjectieve indicator moet worden uitgelegd.54 Het BFT heeft in april 
2011 voor de advocaten, notarissen en fiscale dienstverleners, drie specifieke 
brochures uitgegeven die als leidraad moeten gelden. Daarin zijn overzich-
ten gegeven van de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie en worden 
specifieke aandachtspunten besproken die voor de betrokken beroepsgroep in 
de praktijk van belang zijn. Daarnaast zijn door verschillende beroepsorga-
nisaties richtsnoeren gegeven betreffende de omstandigheden die aanleiding 
kunnen zijn om extra oplettend te zijn.55 De leidraad ‘Richtsnoeren Wwft voor 
belastingadviseurs en accountants’ is op dit gebied de meest uitgebreide hand-
leiding.

Geen marginale toets

De hoogste notariële tuchtrechter hanteert géén marginale toets bij de beoor-
deling of sprake is van een ongebruikelijke transactie of niet. In een uitspraak 
uit 2008 komt duidelijk naar voren dat een notaris moet kunnen motiveren 
waarom een transactie niet ongebruikelijk is, indien er grote verschillen tussen 
koopsommen bestaan.56

‘(…) Zoals reeds door de kamer vastgesteld zijn ABC-transacties niet per 
definitie ongebruikelijk. Een notaris is echter wel gehouden om bij dit 
soort transacties oplettend te zijn. Ook dient hij na te gaan of er aan de 
transactie kenmerken kleven op grond waarvan hij een melding op grond 
van het bepaalde in artikel 9 van de Wet Mot zou moeten doen. In het 
onderhavige geval is het desbetreffende registergoed binnen een tijdsbe-
stek van twee weken aan vijf opvolgende kopers geleverd. Een dergelijk 
aantal leveringen in zo’n korte tijd is op zijn minst opmerkelijk te noemen 
en dient voor een notaris aanleiding te zijn om alle aspecten van de op-
volgende transacties kritisch te bekijken. Zo was de notaris gehouden om 
voor zichzelf duidelijkheid te verkrijgen omtrent het verschil tussen de 
koopsommen. De notaris heeft gesteld dat het verschil tussen de koop-
sommen niet ongebruikelijk was, althans dat voor de winstmarges een 
acceptabele verklaring kon worden gegeven. Hetgeen de notaris hiertoe 
heeft aangevoerd biedt naar het oordeel van het hof slechts een summiere 
verklaring voor de prijsstijgingen. Afgezien van het alleen voor de laatste 

53 Zie ten aanzien van de oude richtsnoeren: KvT Amsterdam 16 april 2009, LJN YC0312, r.o. 4.8. 
54 Zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.1.
55 Op de sites van de beroepsorganisaties zijn handleidingen en richtsnoeren te vinden. 
 De richtsnoeren zijn in overeenstemming met aanbeveling 28 van de FATF. De meest uitgebreide 

handleiding is geschreven voor en door belastingadviseurs en accountants: Richtsnoeren Wwft 
(versie nov. 2008) voor de belastingadviseurs en accountants, te raadplegen via de websites van 
de verschillende fiscale beroepsorganisaties.

56 Notariskamer Hof Amsterdam 21 augustus 2008, LJN BE9100, r.o. 7.3. Een marginale toets is wel 
af te leiden uit de uitspraak van de KvT Amsterdam 16 april 2009, LJN YC0312, r.o. 4.8.
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koper geldende argument van de goede huurder heeft de notaris op geen 
enkele wijze onderbouwd waarom het registergoed nu eigenlijk steeds zo 
interessant werd bevonden door al die partijen. Het feit dat de partijen, 
met uitzondering van de eerste verkoper, bij de notaris bekend stonden 
als bona fide handelaren in onroerend goed, is naar het oordeel van het 
hof evenmin voldoende reden om ervan uit te gaan dat het hier dus wel 
om transacties zou gaan waarvan geen Mot-melding behoefde te worden 
gedaan.’

Waarom staat de ‘ongebruikelijkheid’ van de transactie centraal?

De reden voor het centraal stellen van de ongebruikelijkheid van een trans-
actie in plaats van het ‘verdachte’ karakter zoals in de richtlijn, is volgens de 
wetgever gelegen in het vooropstellen van de preventieve werking van de wet: 
witwassers moeten worden ontmoedigd en de integriteit van het financiële 
systeem moet worden gewaarborgd. Daarnaast zouden meldplichtigen niet de 
expertise hebben om transacties verdacht te verklaren en terughoudendheid 
betrachten ten aanzien van het uitspreken van een concrete verdenking.57 Het 
meldpunt zou beter in staat zijn dan de instellingen om te bepalen of een trans-
actie verdacht is,58 omdat het meldpunt een ‘veredelingsonderzoek’ uitvoert, 
waarna gemiddeld slechts 20 % van de meldingen verdacht wordt verklaard en 
doorgemeld aan het OM.59 

Met het veredelingsonderzoek wordt bepaald welke ongebruikelijke transac-
ties als verdachte transacties door de FIU worden doorgemeld aan de opspo-
ringsdiensten. 
Op vier manieren kan een ongebruikelijke transactie verdacht worden 
verklaard:60

1. door het bestand van ongebruikelijke transacties te vergelijken met bestan-
den van de politie (VROS-register), het Bureau Ontnemingswetgeving 
van het Openbaar Ministerie (BOOM), en het Centraal Justitieel Incasso 
Bureau (CJIB); 

2. door eigen onderzoek van de FIU wordt de transactie als relevant voor de 
opsporing geacht; 

57 Kamerstukken II 2004-2005, 29 990, nr. 7, p. 14.
58 MvT bij samenvoegingsvoorstel: Kamerstukken II 2007–2008, 31 238, nr. 3, p. 28.
59 Zie Jaarverslag FIU-NL 2009, p. 55-56. Van de vrije beroepsbeoefenaren wordt ongeveer de 

helft doorgemeld als verdacht, terwijl al deze meldingen door de FIU worden onderzocht, zie 
Jaarverslag FIU-NL 2007, p. 93 en Jaarverslag FIU-NL 2009, p. 61 en 2007, p. 62.

60 Zie Jaarverslag FIU-NL 2009, p. 14.
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3. door een verzoek van de Landelijke Officier van Justitie witwassen om 
informatie uit een lopend onderzoek te vergelijken met ongebruikelijke 
transactie-informatie; 

4. naar aanleiding van een bevraging van een FIU uit het buitenland.

De niet-verdacht verklaarde transacties blijven echter nog wel voor een ter-
mijn van vijf jaar opgenomen in de (beschermde) database van het meldpunt. 
Niet uitgesloten is dat er pas op een later moment reden ontstaat om een 
transactie verdacht te verklaren.61 De Nederlandse meldplicht onderscheidt 
zich met het centraal stellen van ‘ongebruikelijkheid’ van veel andere landen 
die het verdachte karakter van een transactie vooropstellen. Deze vergaande 
meldplicht kan problematisch zijn met betrekking tot de bescherming van het 
legal privilege.62

Indien de dienstverlener twijfelt of hij moet melden of niet, verdient het aan-
beveling dat hij zijn twijfels en redenen om wel of niet te melden optekent in 
een dossier, zodat achteraf kan worden beoordeeld of hij zijn zorgplicht op de 
juiste wijze heeft ingevuld.63 Dit met het oog op de vrijwaringen in de Wwft. 
Een melding die op de juiste gronden is gedaan, levert immers een strafrech-
telijke vrijwaring op voor witwassen, financiering van terrorisme en schen-
ding van het beroepsgeheim. Een melding levert eveneens een civielrechtelijke 
vrijwaring voor schade die een derde dientengevolge lijdt, ‘tenzij aannemelijk 
wordt gemaakt dat gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet 
tot melding had mogen worden overgegaan’.64 Hierbij rust de bewijslast op de-
gene die beweert de schade te hebben geleden.65 Er is wel naar voren gebracht 
dat deze eis van ‘redelijkheid’ minder ruim zou zijn dan de Witwasrichtlijn, 
waarin staat dat een melding ‘te goeder trouw’ gedaan voldoende is voor een 
vrijwaring tegen aansprakelijkheid.66 De minister was echter niet overtuigd dat 
het criterium ‘goede trouw’ meer bescherming zou bieden, te meer daar er 
nog geen problemen zijn gebleken op dit punt.67 In het C-Wwft wordt evenwel 
voorgesteld om het ‘te goeder trouw’-criterium over te nemen voor zowel de 
strafrechtelijke als civielrechtelijke vrijwaring.68

61 MvT bij samenvoegingsvoorstel: Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 31.
62 Zie verder hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.1.
63 Tilleman en Snijder-Kuipers 2007, p. 572.
64 Art. 19 en 20 Wwft.
65 Dit is af te leiden aan het woord ‘tenzij’ in art. 20 Wwft, maar is ook bevestigd in de wetsgeschie-

denis van de voorlopers van de Wwft: Kamerstukken II, 2004-2005, 29 990, nr. 7, p. 21. Een en 
ander is ook conform de hoofdregel van art. 150 Rv: wie stelt die moet bewijzen. 

66 Art. 26 van de 3e Witwasrichtlijn.
67 Behandeling Wwft, 21 mei 2008, Handelingen II 2007-2008, 86, p. 6085.
68 C-Wwft, p. 22. 
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Rechtstreeks melden aan de FIU

Nederland heeft geen zelfregulerende instantie aangewezen aan wie moet 
worden gemeld; de melding moet rechtstreeks worden gedaan aan de FIU. 
Hier zouden redenen van efficiency en snelheid aan ten grondslag liggen.69 
Nederland heeft hiermee afgezien van een extra waarborgmogelijkheid tegen 
schending van het legal privilege. De zelfregulerende beroepsinstanties zou-
den kunnen toetsen of het legal privilege niet wordt geschonden en of er wel 
sprake is van een ‘ongebruikelijke’, dan wel een ‘verdachte’ transactie. Maar in 
de praktijk wordt het ontbreken van deze extra waarborg niet als een tekortko-
ming gevoeld. In Nederland is het in beginsel de verschoningsgerechtigde zelf 
die mag bepalen of hij zijn geheimhoudingsplicht doorbreekt en wordt daar-
voor ook geen tussenkomst van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) 
voorgeschreven.70 Indien een dienstverlener twijfels heeft over een melding, 
dan kan hij altijd overleggen met collega’s, de deken, een vertrouwensnotaris, 
of de beroepsorganisatie waartoe hij behoort. Vaak zijn op kantoorniveau pro-
cedures vastgesteld waarbij de dienstverlener eerst met de compliance officer 
moet overleggen om al dan niet tot melding over te gaan.71

Binnen veertien dagen

De melding moet uiterlijk plaatsvinden veertien dagen na het bekend worden 
van het ongebruikelijke karakter van een transactie. Dit is een uiterste termijn 
en geldt alleen voor complexe transacties. Bij de toepasselijkheid van de ob-
jectieve indicatoren zal de termijn aanzienlijk korter kunnen zijn.72 De FATF 
heeft geconcludeerd dat Nederland hiermee niet voldoet aan het vereiste dat 
‘onmiddellijk’ gemeld moet worden (prompt reporting).73 In het C-Wwft wordt 
daarom voorgesteld een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie 
‘onverwijld’ te melden nadat het ongebruikelijke karakter bekend is gewor-
den.74

69 Van Mens en Bouallough 2002, p. 85. In de wetsgeschiedenis ben ik geen overwegingen tegen-
gekomen waarmee het afzien van deze waarborg wordt gemotiveerd.

70 HR 20 maart 1994, NJ 1994, 552. Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.
71 De hoogste rechters in België en Frankrijk verklaarden wetgeving nietig, op basis waarin in-

formatie rechtstreeks tussen de FIU en de dienstverlener kon worden uitgewisseld, omdat 
zij de waarborg functie van de tussenkomst van de beroepsorganisatie wezenlijk achtten. 
Conseil d’État (Frankrijk) 10 april 2008, Conseil national des barreaux et al, nrs. 296845, 29690,  
www.conseil-etat.fr; en Grondwettelijk Hof (België) 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwet-
telijkhof.be.

72 Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 27-28.
73 Zie Mutual Evaluation of the Netherlands 2011, punt 9 en aanbeveling 13.
74 In de toelichting wordt aan dit uitgangspunt genuanceerd toegevoegd ‘dat dit in ieder geval bin-

nen 14 dagen zal zijn, maar zoveel eerder als melding door de instelling feitelijk mogelijk is.’, p. 22.
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Bij een melding moeten bepaalde gegevens worden verstrekt. Het betreft:

a. ‘de identiteit van de cliënt en, voor zover mogelijk, de identiteit van de-
gene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;

b. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
c. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
d. de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele 

metalen of andere waarden die bij een transactie betrokken zijn;
e. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk 

wordt aangemerkt;
f. een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een 

transactie boven de € 15.000;
g. aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.’75

Het moeten melden van de identiteit van ‘degene ten behoeve van wie de trans-
actie wordt uitgevoerd’ (de ultimate beneficial owner, ofwel de UBO) zou een 
‘nationale kop’ betreffen (dat wil zeggen verder gaan dan de Witwasrichtlijn 
vereist).76 Mijns inziens is van een nationale kop geen sprake. In de 
Witwasrichtlijn is immers niet in detail bepaald welke gegevens bij een mel-
ding moeten worden gegeven, maar gelet op het doel van de Witwasrichtlijn 
is een uitleg waarbij de gegevens van de UBO zo mogelijk moeten worden 
gemeld zeer verdedigbaar, aangezien de identificatieplicht voor de UBO er is 
om de inzet van stromannen en ondoorzichtige constructies zo veel moge-
lijk tegen te gaan. Voor zover deze gegevens kunnen worden achterhaald door 
middel van de identificatieverplichtingen uit de Wwft, dienen deze gegevens 
dan ook logischerwijs bij een melding te worden gegeven. 
In 2011 heeft de FIU een nieuwe digitale meldprocedure ingevoerd die voor 
alle FIU’s wereldwijd is ontwikkeld. Melders kunnen daarbij via een bevei-
ligde internetverbinding hun meldingen doen. Volgens een brochure van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie is deze methode voor incidentele meldin-
gen nog niet gebruiksvriendelijk genoeg. Daarom wordt hiervoor (voorlopig) 
methode 2 aanbevolen.77 Volgens deze methode 2 moeten in een meldpro-
gramma op de website van de FIU alle gegevens worden ingevuld en verzon-
den.78 Nadat een melding is gedaan, kan de FIU nog nadere gegevens opvragen 
bij de melder. De instelling is verplicht om hieraan mee te werken. Deze ge-
gevens kunnen in Nederland rechtstreeks bij de melder worden opgevraagd,79 

75 Art. 16 lid 2 Wwft.
76 Handelingen II 2007-2008, 86, p. 6087.
77 http://www.nivra.nl/readfile.aspx?ContentID=64925&ObjectID=658419&Type=1&File=00000 

31563_nieuwsbrief_min_vj.pdf.
78 http://www.fiu-nederland.nl/nl/nieuw-meldsysteem.html.
79 Art. 17 Wwft.
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en moeten tot vijf jaar na het tijdstip van de melding door de instelling op een 
toegankelijke wijze worden bewaard.80 

Het tipping-offverbod

Het is de instelling verboden om aan zijn cliënt of aan een derde te kennen te 
geven dat een melding is gedaan of wordt overwogen, of dat nadere gegevens 
zijn verstrekt, of dat nader onderzoek kan worden gedaan.81 Hierop zijn enkele 
uitzonderingen van toepassing.82 Bijvoorbeeld bij mededelingen tussen ver-
schillende instellingen uit lidstaten van de EU, mits het dezelfde cliënt betreft 
en de mededeling bedoeld is ter voorkoming van witwassen en financiering 
van terrorisme.83 

Zoals in hoofdstuk 4 al kort aan de orde kwam, wordt een belangrijke uitzon-
dering van het tipping-offverbod gevormd door de mogelijkheid mededelingen 
aan een cliënt te doen met als doel ‘deze te doen afzien van een onwettige han-
deling’.84 De beroepsbeoefenaar mag alleen opmerken dat de handeling van 
de cliënt onwettig is en dat de cliënt wordt afgeraden om de handeling uit te 
voeren, maar mag in geen geval aangeven dat een melding is gedaan, of even-
tueel wordt overwogen.85 Het verdient daarom aanbeveling om cliënten voor-
afgaand aan de dienstverlening in algemene zin te wijzen op het bestaan van 
de wettelijke Wwft-meldplicht en het verbod om cliënten daarvan in kennis te 
stellen, indien tot een melding moet worden overgegaan.86 Het tipping-offver-
bod wordt in de praktijk als problematisch ervaren.87 Omdat deze verplichting 
rechtstreeks voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn moet op Unierechtelijk ni-
veau worden bezien of dit verbod proportioneel is voor de juridische en fiscale 
beroepsgroepen.

80 Art. 34 Wwft.
81 Art. 22 en 23 lid 1 Wwft.
82 Zie art. 23 lid 3 en 4 Wwft.
83 Art. 23 lid 4 sub c Wwft. Maar deze uitzondering geldt niet als een juridisch adviseur optreedt 

in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende 
zaaktransactie.

84 Art. 23 lid 3 Wwft.
85 Kamerstukken II 2007-2008, 31 237, nr. 3, p. 27.
86 Zie ook Huydecoper 2003, p. 517, die opmerkt dat een dergelijke inlichting niet in strijd komt met 

het tipping-off verbod; en ook: Heck-Vink 2002, p. 754, die oppert dat dit bijvoorbeeld ook schrif-
telijk kan gebeuren in een opdrachtbevestiging. In de praktijk is een dergelijke kennisgeving al 
gebruikelijk bij grotere kantoren.

87 Faure, Nelen, Philipsen 2009, p. 69, Van Mens en Bouallough 2002, p. 83-84; Van der Hoeven en 
Visser 2003, p. 1129.



De witwasmeldplicht in Nederland, België, Frankrijk en Engeland

134

Het tijdelijk niet uitvoeren van een ongebruikelijke transactie 

Artikel 24 van de 3e Witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten ervoor zorg-
dragen dat de onder de Witwasrichtlijn vallende instellingen en personen zich 
in beginsel onthouden van het uitvoeren van vermoedelijke witwastransac-
ties vóórdat zij aan de meldplicht hebben voldaan. Hierbij kunnen de lidsta-
ten instructies geven om de transactie vervolgens niet uit te voeren. Dit uit-
gangspunt, dat overigens wel uitzonderingen kent, is niet terug te vinden in 
de Wwft.88 Wél is in artikel 5 Wwft bepaald dat geen transactie mag worden 
uitgevoerd als er geen cliëntenonderzoek is uitgevoerd of een cliëntenonder-
zoek niet heeft geleid tot de gewenste uitkomsten.
In het C-Wwft wordt voorgesteld duidelijker naar voren te laten komen dat een 
meldplicht moet worden overwogen indien het cliëntenonderzoek niet heeft 
geleid tot de beoogde resultaten.89

Indirect kan er echter wel sprake zijn van een verplichting de relatie te beëin-
digen, of de transactie niet uit te voeren. Zo kent artikel 21 lid 2 Wet op het 
notarisambt (Wna) een uitzondering op de ministerieplicht van de notaris, 
wanneer naar zijn redelijke overtuiging de werkzaamheid die van hem ver-
langd wordt, leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, of wanneer zijn 
medewerking wordt verlangd, bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd 
doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering 
heeft.90 In het notariële tuchtrecht is bepaald dat de notaris dienst moet weige-
ren als hij het idee heeft dat een transactie ongebruikelijk is.91 Voor advocaten 
is in een verordening van de NOvA bepaald dat de advocaat zich onthoudt 
van verlening van diensten of de opdracht neerlegt, indien in redelijkheid aan-
wijzingen bestaan dat de opgedragen diensten strekken tot de voorbereiding, 
ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.92

88 Zie EC-rapport 2011, p. 108 en zie ook de Richtsnoeren Wwft, versie nov. 2009, p. 52 en 53.
89 Art. 5 lid 5 C-Wwft, p. 19-20.
90 Art. 21 lid 2 Wna. In het Wna-voorstel wordt deze weigeringsplicht aangescherpt, zo is de bedoe-

ling. Niet alleen bij een redelijke overtuiging, maar ook bij een redelijk vermoeden aan de goede 
bedoelingen van zijn cliënt, zal de notaris zijn dienst moeten weigeren. Indien men echter de 
toelichting leest, dan betekent dit wederom dat de notaris ‘overtuigd’ moet zijn. Er staat immers 
dat bij gerede twijfel de notaris zich eerst door nader onderzoek dient te overtuigen van het on-
geoorloofde karakter. De KNB zal hieromtrent een verordening opstellen om deze plicht verdere 
invulling te geven, misschien komt er dan meer duidelijkheid. Zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 
250, nr. 3, p. 20. 

91 KvT Rotterdam 26 juni 2008, LJN YC0022, r.o. 6.6. In hoger beroep wordt geen aandacht besteed 
aan het toetsingskader zoals gehanteerd door de kamer in eerste aanleg, maar er worden meer 
klachten gegrond verklaard en zwaardere maatregelen opgelegd: Notariskamer Gerechtshof 
Amsterdam 13 april 2010, LJN BM0984.

92 Art. 9 Verordening op de administratie en de financiële integriteit (de Vafi), zie hoofdstuk 11, 
paragraaf 11.2.
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Voor belastingadviseurs die lid zijn van de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs (NOB) gelden ook regels voor de beëindiging van de relatie 
bij verdenking van witwassen of terrorismefinanciering.93 Ook de accountant 
moet zich onthouden van elk gedrag dat zijn beroep in diskrediet brengt.94 
Voor overige dienstverleners is het van belang dat het uitvoeren van een onge-
bruikelijke transactie voordat is gemeld de dreiging van medeplichtigheid aan 
witwassen met zich brengt. 
Het is de vraag of met de bovenstaande regelingen het uitgangspunt van de 
richtlijn dat geen uitvoering mag worden gegeven aan een transactie vóórdat 
is gemeld, voldoende tot uitdrukking komt, omdat dit uitgangspunt niet in de 
Wwft is opgenomen.

5.2.5 De legal-privilegevrijstelling 

Een uitzondering op de meldplicht wordt gevormd door de legal-privilegevrij-
stelling van artikel 1 lid 2 Wwft (zie kader 11). De legal-privilegevrijstelling 
geldt voor alle juridische dienstverleners. Niet helemaal duidelijk is of de vrij-
stelling ook van toepassing is op alle fiscale dienstverleners, omdat accoun-
tants in artikel 1 lid 2 Wwft niet worden genoemd. Er is door de wetgever geen 

93 Richtsnoeren Wwft 2008, p. 52 en 53; voor NOB-belastingadviseurs geldt dit op grond van de 
Bijzondere Gedragscode NOB, 16 mei 1995; Jaarboek NOB 2008, p. 40-49; ook te vinden op  
http://www.nob.net/Bijzondere-gedragscode-NOB. Zie eveneens hoofdstuk 12, paragraaf 12.3.1.

94 Zie bijvoorbeeld in de Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort, onder 
‘professioneel gedrag’, p. 2. Zie eveneens hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.1.

Artikel 1 lid 2 Wwft:

‘Deze wet is niet van toepassing op belastingadviseurs als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, onder 11°, en de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 
12° en 13°, voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de 
bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, 
het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies 
over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.’

                      Kader 11

Artikel 23 lid 2 van de 3e Witwasrichtlijn:

‘De lidstaten zijn er niet toe gehouden de in artikel 22, lid 1, vervatte verplichtingen 
toe te passen op notarissen, onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen, 
bedrijfsrevisoren, externe accountants en belastingadviseurs met betrekking tot de 
inlichtingen die zij van een van hun cliënten ontvangen of over een van hun cliënten 
verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen dan wel in of in ver-
band met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van ad-
vies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke in-
formatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen.’

                                            Kader 12
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toelichting op dit punt gegeven.95 Ter vergelijking met de richtlijn, is hieronder 
artikel 23 van de 3e Witwasrichtlijn opgenomen (zie kader 12). De vrijstelling 
in de Wwft komt vanaf de woorden ‘de bepaling van diens rechtspositie’ in-
houdelijk overeen met de vrijstelling uit de richtlijn. 
Bij de introductie van de meldplicht is in de nota van toelichting het volgende 
geschreven.

‘De zinsnede “bepaling van de rechtspositie van een cliënt” dient – hoewel 
restrictief – tegen de achtergrond van de bestaande geheimhoudingsbe-
palingen voor de advocaat en de (kandidaat-) notaris als volgt te worden 
uitgelegd: er moet gelegenheid worden geboden om vast te stellen welke 
dienstverlening van een (kandidaat-)notaris of advocaat dan wel de be-
lastingadviseur wordt verlangd. Voor de advocaat en belastingadviseur is 
zulks van belang om te bepalen of de van hem verlangde dienst nu wel of 
niet in verband met enig rechtsgeding wordt verzocht. Bij het notariaat is 
een oriënterend moment nodig om zich ervan te vergewissen of in casu de 
verzochte dienst voor de cliënt nu wel de meest voor de hand liggende is. 
Teneinde adequaat te kunnen vaststellen om welke dienstverlening het 
gaat, is in ieder geval een verkennend gesprek met de cliënt noodzakelijk 
dat onder alle omstandigheden in vertrouwelijkheid plaatsvindt. Aldus 
wordt gewaarborgd dat elke cliënt onbezwaard alle informatie naar voren 
kan brengen die van belang is om te beoordelen of rechtshulp in verband 
met enig rechtsgeding wordt verzocht dan wel diensten worden verlangd 
die al dan niet binnen de werkingssfeer van de Wet identificatie bij dienst-
verlening en de Wet MOT vallen. Dit initiële gesprek zal voldoende zijn 
om inzicht te krijgen in de beweegredenen van de cliënt. (…) Uiteraard 
geldt dat wanneer reeds gedurende het initiële gesprek wordt overgegaan 
tot daadwerkelijke dienstverlening voorafgaand daaraan ook geïdentifi-
ceerd zal moeten worden.’96

Uit de bovenstaande toelichting blijkt dat, hoewel de Nederlandse wettekst 
grotendeels overeenkomt met die van de Witwasrichtlijn, de interpretatie sterk 
afwijkt van de overwegingen bij de 3e Witwasrichtlijn.97 Er wordt immers een 
beperkte uitleg aan de woorden ‘bepaling van de rechtspositie’ gegeven, terwijl 
in de overweging duidelijk wordt bepaald dat ook juridisch advies buiten de 
context van een rechtsgeding, vrijgesteld moet zijn. In Nederland wordt onder 
‘bepaling van de rechtspositie’ slechts verstaan: het eerste verkennende gesprek 
om te bepalen wat voor soort dienst wordt gevraagd, en of deze wel of niet in 
verband staat met enig rechtsgeding. In Nederland valt juridisch advies buiten 
enig rechtsgeding, behalve het eerste gesprek, dus niet onder de vrijstelling.98 

95 Op deze problematiek wordt nader ingegaan in hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3.
96 NvT bij het besluit van 24 februari 2003, Stb. 2003, 94, p. 17 en 18.
97 Vgl. overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn.
98 NvT bij het besluit van 24 februari 2003, Stb. 2003, 94, p. 17 en 18.
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Het lijkt erop dat de voortvarendheid die Nederland destijds tentoonspreidde 
bij de implementatie van de 2e Witwasrichtlijn ten koste is gegaan van de zorg-
vuldigheid, aangezien geen rekening is gehouden met de overwegingen van de 
richtlijn.99 
Tijdens de behandeling van het wijzigingsvoorstel van de Wid en Wet Mot ter 
implementatie van de 3e Witwasrichtlijn werd meermaals gevraagd om de vrij-
stelling in overeenstemming te brengen met het EVRM,100 maar steeds werd 
geantwoord dat met de vrijstelling voor een eerste vertrouwelijk gesprek al een 
zeer ruime uitwerking was gegeven aan de bepalingen. Vreemd genoeg ver-
wijst de minister daarbij steeds naar overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn, 
waarin juist expliciet staat dat juridisch advies buiten de meldplicht valt. In 
overweging 17 staat immers:101

‘(…) Er moeten vrijstellingen zijn van elke verplichting om informatie te 
melden die is verkregen vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure, of 
bij het bepalen van de rechtspositie van een cliënt. Bijgevolg blijft juridisch 
advies onderworpen aan de geheimhoudingsplicht, tenzij de juridisch ad-
viseur deelneemt aan witwasactiviteiten, het juridisch advies voor witwas-
doeleinden wordt verstrekt, of de advocaat weet of redenen heeft om aan 
te nemen dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden.’

De minister blijft echter in de Wwft aan de restrictieve uitleg vasthouden, in 
de veronderstelling dat het in overeenstemming is met de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie en met de waarborgen van de fundamentele rechten, in-
clusief artikel 8 EVRM.102 De ruimere omschrijving van de professionele kern-
taken van de advocatuur (enerzijds procederen, anderzijds adviseren) in de 
Advocatenwet is volgens de minister iets anders dan het verruimen van de 
bijzondere bescherming van advocaten tot alles wat zij doen, inclusief alle ad-
viezen. De minister vervolgt:

‘Wij moeten ons steeds realiseren dat het verschoningsrecht betrekking 
heeft op de bijzondere positie, de vertrouwenspositie, die de advocaat te 
vervullen heeft met het oog op de rechtsbescherming van zijn cliënten. 
Daar gaat het om. Als wij dat zouden uitstrekken tot alles wat advocaten 
doen, zou dat verkeerde effecten kunnen hebben.’103 

99 Van Mens en Bouallough 2002, p. 80 en Baas 2002, p. 22, die opmerken dat nog voordat de 
Witwasrichtlijn officieel werd vastgesteld, een nota van wijziging werd ingediend op 2 november 
2001 bij de Tweede Kamer tot wijziging van de Wid en de Wet Mot.

100 Zie tot drie maal toe de vragen van Weekers, Handelingen II 2007-2008, 86, p. 6074, 6081 en 
p. 6085.

101 Zie voor de gehele overweging, hoofdstuk 4, kader 6.
102 Zie Kamerstukken II 2007-2008, 31 237 en 31 238, nr. 6, p. 17 en ook: Handelingen II 2007-2008, 86, 

p. 6087.
103 Zie ook een brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer over de rol en positie van de 

advocaat in de rechtsstaat, waarin hij de vraag opwerpt of het nog gerechtvaardigd is dat een 
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Eveneens opvallend is dat de fraude-oogmerkuitzondering, die alleen voor-
komt in de overwegingen bij de richtlijn,104 niet is opgenomen in de Wwft. 
De reden hiervan is waarschijnlijk de overhaaste invoering van de richtlijn 
geweest, zodat geen kennis is genomen van de, op het allerlaatste moment de-
finitief geformuleerde, overweging 17 waarin de fraude-oogmerkuitzondering 
werd geformuleerd.105 Desondanks is dit geen reden geweest om bij latere wets-
wijzigingen alsnog rekening te houden met de fraude-oogmerkuitzondering. 
In België, Frankrijk en Engeland is die uitzondering wel geïmplementeerd. De 
inhoud en betekenis van deze uitzondering, komt in de paragrafen 5.3.5, 5.4.4 
en 5.5.6 uitgebreid aan de orde.106

Hoofdstuk 6 is grotendeels gewijd aan de vraag of Nederland met hetgeen 
hiervoor omschreven is een goede afweging heeft gemaakt. In hoofdstuk 
7 komt aan bod in hoeverre bepaalde diensten als de inkeerregeling, de be-
zwaarschriftprocedure en forensische accountancywerkzaamheden onder de 
vrijstelling vallen.

5.3 België 

5.3.1 Het toepassingsbereik van de meldplicht

In België geldt de meldplicht voor advocaten wanneer zij hun cliënt bijstaan bij 
het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde commerciële of financiële hande-
lingen die overeenkomen met de lijst in de 3e Witwasrichtlijn.107 In tegenstel-
ling tot Nederland zijn fiscale werkzaamheden niet als een aparte meldplichti-
ge dienst opgenomen. Belastingadvies valt aldus niet onder de meldplicht voor 
advocaten, behalve voor zover dat te kwalificeren zou zijn als het optreden in 
naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichting.

De andere juridische en fiscale dienstverleners die onder de meldplicht vallen 
zijn: notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, externe accountants, 
externe belastingconsulenten en boekhouders.108 De fiscale dienstverleners 
vallen alleen onder de meldplicht als zij in de registers zijn opgenomen. Echter, 
in België zijn alle fiscale beroepen wettelijk gereglementeerd. Deze personen 

advocaat die nauwelijks meer procedeert, nog diverse privileges geniet. Kamerstukken II 2004-
2005, 29 279, nr. 20, onder punt 2.

104 Overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn (en overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn).
105 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.5.
106 Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4 en 6.3.
107 Zie art. 3, 5° Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 

voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd in 2009-2010 ter 
implementatie van de 3e Witwasrichtlijn (hierna: Wet van 11 januari 1993).

108 Zie art. 3, 1° t/m 5° Wet van 11 januari 1993.
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moeten voldoen aan strenge erkenningsvoorwaarden en zijn onderworpen 
aan tuchtrecht.109 Het is vandaar dat alleen de wettelijk gereglementeerde fiscale 
dienstverleners onderworpen zijn aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
de Witwasrichtlijn. 
Het valt op dat in België notarissen en gerechtsdeurwaarders integraal onder 
de verplichtingen vallen, met andere woorden: in beginsel vallen ál hun werk-
zaamheden onder de werking van de meldplicht. België gaat hiermee verder 
dan is voorgeschreven in de 3e Witwasrichtlijn, omdat volgens de richtlijn juri-
dische dienstverleners alleen meldplichtig behoeven te zijn bij bepaalde dien-
sten.110 
België hanteert echter een ruime legal-privilegevrijstelling, waardoor de meld-
plicht per saldo niet zo ruim is, zie paragraaf 5.3.3.

Andere juridische dienstverleners dan notarissen, advocaten en gerechtsdeur-
waarders vallen niet onder deze regelgeving. Het is de vraag of België hier-
mee tegemoet komt aan de eis van de 3e Witwasrichtlijn, omdat onafhankelijke 
juridische beroepsbeoefenaren onder het toepassingsbereik moeten vallen.111 
Zelfstandig werkende juridische dienstverleners die geen advocaat, notaris of 
deurwaarder zijn, zijn niet onder deze regelgeving geplaatst.

5.3.2 De meldplicht 

Wat gemeld moet worden zijn in de eerste plaats feiten die tijdens de uitoefe-
ning van hun beroep tot de meldplichtige dienstverleners zijn gekomen en die 
een weten of vermoeden opleveren dat ze verband houden met witwassen of 
met financiering van terrorisme.112 Er bestaat discussie over de term ‘vermoe-
den’. Is het hiervoor voldoende dat de feiten witwassen niet kunnen uitsluiten, 
of is het noodzakelijk dat witwassen de meest voor de hand liggende reden 
voor de voorliggende feiten is? De vertegenwoordigers van de Advocatenorde 
houden de laatste interpretatie aan.113 
Daarnaast moeten juridische en fiscale dienstverleners ook melden bij ernstige 
fiscale fraude.114 Het gaat hierbij om geld afkomstig van ernstige en georgani-
seerde fiscale fraude waarbij gemeld moet worden zodra minstens één van de 
indicatoren is vervuld die zijn opgenomen in een koninklijk besluit.115 In de 

109 Grijseels 2010, p. 63.
110 Zie art. 2 lid 3 sub b van de 3e Witwasrichtlijn; zie ook EC-rapport 2011, p. 30 en 223.
111 Art. 2 van de 3e Witwasrichtlijn.
112 Art. 26 § 1 eerste zin en § 3 eerste zin Wet van 11 januari 1993.
113 Zie: http://www.anti-moneylaundering.org/europe/Belgium.aspx.
114 Art. 28 Wet van 11 januari 1993 jo. KB van 3 juni 2007. 
115 KB van 3 juni 2007, nadien gewijzigd bij KB van 28 september 2010, BS 7 oktober 2010. Dit is 

een louter technische wijziging, waarin de lijst van witwasindicatoren niet is herzien. Deze indi-
catoren in het KB lijken inhoudelijk op de richtsnoeren die het Ministerie van Justitie in 2003 in 
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toelichting op dit koninklijk besluit staat dat de indicatoren een directe meld-
plicht oproepen.116

De binding van de Belgische indicatoren wordt echter vanuit de praktijk en 
doctrine betwist, met als voornaamste reden dat de Koning met de indica-
torenlijst bij koninklijk besluit buiten zijn bevoegdheid zou zijn getreden en 
daarnaast, dat volgens de wetsgeschiedenis het de bedoeling is om met de in-
dicatorenlijst de woorden ‘ernstig’ en ‘georganiseerd karakter’ slechts te ver-
duidelijken en niet een uitbreiding van de meldplicht te veroorzaken.117 Het 
Grondwettelijk Hof heeft onderschreven dat met de meldplicht voor ernstige 
fiscale fraude en de indicatoren géén uitbreiding van de meldplicht is beoogd, 
maar dat hiermee bedoeld is alle betrokkenen zich beter te laten realiseren 
wanneer er een meldplicht voor ernstige en georganiseerde fiscale fraude be-
staat.118 De Belgische Raad van State heeft zich in 2010 aangesloten bij deze uit-
leg door het Grondwettelijk Hof.119 Op basis van deze uitspraken lijkt het erop 
dat de indicatorenlijst toch meer als een richtsnoer kan worden beschouwd.120 

Naast de bovenstaande meldplichten is voor notarissen aanvullend en expliciet 
bepaald dat ook een meldplicht ontstaat indien er bij de koop van een huis 
meer dan 10 % contant wordt afgerekend, en/of de maximum contante beta-
ling van € 15.000 wordt overschreden.121 

Procedure

Indien notarissen, gerechtsdeurwaarders en fiscale dienstverleners bij de uit-
oefening van hun beroep feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden 
dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van 
terrorisme, dan moeten zij dat onmiddellijk schriftelijk of elektronisch melden 
aan de Cel voor financiële informatieverwerking (de Belgische FIU).122

een handleiding heeft gepubliceerd. De Nederlandse richtsnoeren roepen echter geen directe 
meldplicht op.

116 ‘Overwegende dat de aanwezigheid van één van de indicatoren in deze context de instellingen 
en personen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 ertoe verplicht een melding te ver-
richten aan de Cel voor financiële informatieverwerking.’

117 Verstraeten en Dewandeleer 2008, p. 30-37.
118 Grondwettelijk Hof (België) 10 juli 2008, nr. 102/2008, www.grondwettelijkhof.be. In deze zaak 

werd vernietiging van art. 14quinquies van de Wet van 11 januari 1993 gevorderd. Art. 14quin-
quies was de voorganger van het huidige art. 28 Wet van 11 januari 1993.

119 Raad van State (België), 2 juli 2010, nr. 206.397, www.raadvanstate.nl. In deze zaak werd vernie-
tiging van het KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van art. 14quinquies van de Wet van 11 januari 
1993 gevorderd.

120 Zie ook: http://www.anti-moneylaundering.org/europe/Belgium.aspx, zie voor een overzicht: 
Droogbroeck 2010, p. 16-17. Volgens Droogbroeck bestaan de twee interpretaties in de praktijk 
echter nog steeds.

121 Art. 20 Wet van 11 januari 1993-nieuw.
122 Zie art. 26 § 1 eerste zin en § 3 eerste zin Wet van 11 januari 1993. 
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Advocaten moeten echter melden aan de stafhouder123 van de Orde waartoe 
zij behoren.124 Die stafhouder controleert vervolgens of aan alle voorwaarden 
voor een melding is voldaan. Zo ja, dan geeft de stafhouder de melding door 
aan de Cel voor financiële informatieverwerking.125 

5.3.3 De legal-privilegevrijstelling voor advocaten

In 2005 heeft de Belgische rechter een prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie gesteld over de overeenstemming van de Witwasrichtlijn met artikel 
6 EVRM. Deze Ordre des barreaux-zaak is in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de 
orde gekomen.126 Hieronder komt het nationale Belgische vervolg aan de orde.

Grondwettelijk Hof 23 januari 2008

Enige tijd nadat het Hof van Justitie uitspraak had gedaan in de Ordre des 
barreaux-zaak, deed het Grondwettelijk Hof in België uitspraak.127 De rechts-
vraag in de nationale procedure was enerzijds of de Belgische meldplicht voor 
advocaten inclusief vrijstelling in strijd is met onder meer artikel 6 en artikel 
8 EVRM en het verdedigingsbeginsel,128 en anderzijds of die bepalingen vol-
doende duidelijk zijn (lex certa) waardoor artikel 7 EVRM in het geding is.

Voor advocaten luidt de legal-privilegevrijstelling als volgt:

‘De (…) [advocaten] delen die informatie echter niet mee in het geval zij 
deze van één van hun cliënten ontvangen of over één van hun cliënten 
verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, dan wel die 
cliënt in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoor-
digen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een 
rechtsgeding, ongeacht of dergelijk informatie vóór, gedurende of na een 
dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen, tenzij zij zelf deelnemen 
aan de witwasactiviteiten of de activiteiten voor financiering van terro-
risme, zij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voorfinanciering van 
terrorisme verstrekken, of zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst 
voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme.’129

Het Grondwettelijk Hof refereert in zijn uitspraak aan het belang van legal 
privilege, het lex-certavereiste, de overeenstemming met EU-beginselen, de 

123 De stafhouder is vergelijkbaar met de Nederlandse plaatselijke deken.
124 Art. 26 § 3 eerste zin Wet van 11 januari 1993.
125 Art. 26 § 3 Wet van 11 januari 1993 en zie Grijseels 2010, p. 60.
126 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.7. en zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.5.
127 Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be. 
128 En daarnaast enkele Belgische grondwettelijke bepalingen die ik hier buiten beschouwing laat.
129 Zie art. 26 § 3 tweede zin Wet van 11 januari 1993.
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vereiste strikte interpretatie bij een inbreuk op fundamentele rechten als het 
legal privilege, en de conclusie van advocaat-generaal Maduro, en komt tot 
een ruime vrijstelling op de meldplicht. Deze vrijstelling houdt in dat álle ad-
vieswerkzaamheden door een advocaat, dus ook buiten de context van enig 
rechtsgeding, vrijgesteld zijn van de meldplicht. Recentelijk heeft de Belgische 
Raad van State zich aangesloten bij deze uitleg.130 Laten we de diverse elemen-
ten nader beschouwen.
 
legal privilege
Het Grondwettelijk Hof overweegt dat advocaten onderworpen zijn aan strikte 
tuchtrechtelijke regels en tuchtrechtspraak, waardoor het beroep van advocaat 
zich in België onderscheidt van andere zelfstandige beroepen. Vanwege de ef-
fectiviteit van de rechten van de verdediging is het noodzakelijk dat een ver-
trouwensrelatie tot stand kan komen tussen de rechtzoekende en de advocaat 
die hem raad geeft en verdedigt. Dit kan alleen door de waarborg van het be-
roepsgeheim, een fundamenteel element van de rechten van de verdediging.131 

‘Weliswaar moet de regel van het beroepsgeheim wijken wanneer dat 
noodzakelijk blijkt of wanneer een hoger geachte waarde ermee in con-
flict treedt. Het opheffen van het beroepsgeheim van de advocaat moet 
evenwel, om met de fundamentele beginselen van de Belgische rechtsorde 
verenigbaar te zijn, door een dringende reden worden verantwoord en 
strikt evenredig zijn.’132

lex certa
Gezien het feit dat de boete die staat op niet-naleving van de mededelings-
verplichtingen in België kan oplopen tot € 1.250.000, dient de wet te voldoen 
aan de eis van voorzienbaarheid, wat vereist dat in voldoende nauwkeurige, 
duidelijke en rechtszekerheid biedende bewoordingen wordt bepaald welke 
feiten strafbaar worden gesteld, zodat enerzijds het gedrag erop kan worden 
afgestemd en anderzijds aan de rechter geen al te grote beoordelingsvrijheid 
wordt gelaten.133

EU-beginselen en uitleg van de vrijstelling door Maduro
Het Grondwettelijk Hof onderzoekt vervolgens welke uitleg aan de bepalingen 
dient te worden gegeven. De uitleg mag niet in conflict komen met door het 
Unierecht beschermde grondrechten of andere beginselen van Unierecht. Het 
Grondwettelijk Hof refereert aan de zaak AM&S,134 waarin het beginsel van 

130 Raad van State (België), 2 juli 2010, nr. 206.397, www.raadvanstate.be. 
131 Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be, r.o. B. 6.2 t/m B.7.1.
132 Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be, r.o. B.7.2.
133 Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be, r.o. B.7.3.
134 HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, p. 1575 (AM&S/Commissie).
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vertrouwelijkheid in alle lidstaten is erkend, en de zaak Wouters,135 waarin het 
Hof van Justitie onder meer onderstreepte dat elke lidstaat, bij gebreke van 
specifieke gemeenschapsregels, in beginsel vrij blijft om de uitoefening van 
het beroep van advocaat te regelen, dat de regels hierdoor aanzienlijk kun-
nen verschillen van lidstaat tot lidstaat en dat een lidstaat van oordeel kan 
zijn dat de advocaat zijn cliënt onafhankelijk en met inachtneming van een 
strikt beroepsgeheim moet verdedigen. Tot slot wordt ook de Akzo Nobel-zaak 
aangehaald als zaak waarbij deze beginselen zijn bevestigd en als doel van ver-
trouwelijkheid wordt genoemd: ‘het openbaar belang van een goede rechtsbe-
deling te waarborgen, dat erin bestaat te verzekeren dat iedere cliënt zich vrij 
met zijn advocaat kan onderhouden zonder te moeten vrezen dat wat hij in 
vertrouwen meedeelt, later kan worden bekendgemaakt.’136 

Strikte interpretatie bij regels die een inbreuk maken op fundamentele rechten
Het Grondwettelijk Hof concludeert dat het beroepsgeheim zozeer verbonden 
is met fundamentele rechten, dat regels die hiervan afwijken alleen beperkt 
kunnen worden geïnterpreteerd. De bestrijding van witwassen is een gewet-
tigde doelstelling, doch kan geen onbeperkte opheffing van het beroepsgeheim 
verantwoorden aangezien, voortvloeiende uit het voorgaande, advocaten 
moeten worden onderscheiden van de opsporende instanties. Bij het tot stand 
komen van de Belgische wetgeving is steeds verwezen naar de overweging van 
de Witwasrichtlijn waarin is bepaald dat ‘juridisch advies onderworpen blijft 
aan de geheimhoudingsplicht’.137

Volgens het Grondwettelijk Hof strekt juridisch advies:

‘(…) ertoe de cliënt te informeren over de staat van de wetgeving die van 
toepassing is op zijn persoonlijke situatie of op de verrichting die hij over-
weegt, of hem te adviseren over de wijze waarop die verrichting binnen 
het wettelijk kader kan worden uitgevoerd. Zij heeft altijd tot doel het de 
cliënt mogelijk te maken een rechtsgeding met betrekking tot die verrich-
ting te vermijden.’138 

Conclusie van het Grondwettelijk Hof
Om deze redenen concludeert het Grondwettelijk Hof dat juridisch advies,  zélfs 
buiten elk rechtsgeding, door het beroepsgeheim gedekt blijft. Alleen wanneer 
een advocaat een activiteit uitoefent in een van de omschreven diensten van de 

135 HvJ EG 19 februari 2002, nr. C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577, r.o. 105 (Wouters).
136 GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523, r.o. 86-87  

(Akzo Nobel/Commissie) en van het Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grond-
wettelijkhof.be, r.o. B.7.3 t/m B.7.8.

137 Een dergelijke uitleg wordt ook voorgestaan door A-G Maduro. 
138 Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be, r.o. B.9.5.
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Witwasrichtlijn, buíten zijn specifieke opdracht van verdediging of vertegen-
woordiging in rechte en van het verlenen van juridisch advies, kan hij worden 
onderworpen aan de verplichtingen om de gegevens waarvan hij kennis heeft, 
aan de overheden mee te delen. Onder een dergelijke interpretatie doen de 
Belgische regels niet op onevenredige wijze afbreuk aan het beginsel van het 
beroepsgeheim, in samenhang met onder meer artikel 6 en 8 EVRM en wordt 
eveneens voldaan aan het lex-certabeginsel, aldus het Grondwettelijk Hof.139

Vrijstelling niet absoluut
Het Grondwettelijk Hof benadrukt echter dat de vrijstelling niet absoluut is. 
Een advocaat die tracht een cliënt te doen afzien van een witwasoperatie, maar 
daarin niet slaagt, is ertoe gehouden (wanneer de meldplicht op hem van toe-
passing is) deze gegevens te melden aan de stafhouder. De advocaat kan dan 
niet langer optreden voor zijn cliënt omdat er geen sprake meer is van een 
vertrouwensrelatie. Indien het lukt de cliënt te doen afzien van de onwettige 
handeling, hoeft er niet gemeld te worden en staat niets in de weg aan de con-
tinuïteit van de vertrouwelijkheid.140

5.3.4 De legal-privilegevrijstelling voor overige dienstverleners

Voor de overige dienstverleners was aanvankelijk geen vrijstelling opgenomen 
in de Belgische wet. Het schijnt dat veel belastingadviseurs zich destijds hebben 
omgeschoold tot advocaat, om zodoende van de royale vrijstelling van advoca-
ten gebruik te kunnen maken.141 Belastingadvies gegeven door een advocaat is 
immers vrijgesteld, en bij belastingadvies gegeven door andere dienstverleners 
moest wel worden gemeld. 
Sinds de implementatie van de 3e Witwasrichtlijn in België, in februari 2010, 
is ook voor notarissen en fiscale dienstverleners een royale vrijstelling opge-
nomen. Zij hoeven niet te melden wanneer zij de informatie van hun cliënten 
of over hun cliënten ontvangen bij ‘het bepalen van de rechtspositie van hun 
cliënt, tenzij zij zelf deelnemen aan de witwasactiviteiten of de activiteiten voor 
financiering van terrorisme, zij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor 
financiering van terrorisme verstrekken, of zij weten dat hun cliënt juridisch 
advies wenst voor deze doeleinden’.142 De vrijstelling wordt ruim uitgelegd en 
geldt aldus voor elk advies, tenzij de fraude-oogmerkuitzondering van toepas-
sing is, waardoor de meldplicht weer herleeft, zie hieronder in paragraaf 5.3.5.

139 Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be, r.o. B.9.6.
140 Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be, r.o. B.13.5. en zie art. 

26 § 3 tweede zin Wet van 11 januari 1993.
141 Gesprek met Caroline Vanderkerken 23 mei 2008.
142 Zie art. 26 § 1 tweede zin Wet van 11 januari 1993.



Hoofdstuk 5

145

Door de uitbreiding van de kring van dienstverleners waarvoor de vrijstelling 
geldt, is de omvang van de meldplicht sterk teruggedrongen. Voor gerechts-
deurwaarders is er echter geen vrijstelling op de meldplicht.

De Belgische wetgever heeft bij de implementatie van de 3e Witwasrichtlijn 
– mede naar aanleiding van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof – ruimte 
gezien om de legal-privilegevrijstelling op nagenoeg alle juridische en fiscale 
dienstverleners van toepassing te laten zijn.143 Gezien de ruime definitie die 
het hof geeft aan juridisch advies, valt ook belastingadvies hieronder, maar 
ook advies op andere rechtsgebieden dat notarissen, bedrijfsrevisoren, ac-
countants en belastingadviseurs binnen het kader van hun beroepsuitoefening 
verlenen.144 
Men acht deze beroepen ‘rechtstreeks vergelijkbaar’ met advocaten; de titels 
van notaris en de fiscale beroepen worden wettelijk beschermd, zij moeten 
voldoen aan strenge erkenningsvoorwaarden en zijn onderworpen aan tucht-
recht. Daarnaast kunnen fiscale beroepsbeoefenaars ook cliënten bijstaan in 
fiscale geschillen.145 De advocaat heeft weliswaar het procesmonopolie, maar 
bij fiscale procedures zal naast de advocaat toch ook de accountant of belas-
tingadviseur vaak blijven adviseren.146 

Bij de behandeling van deze wetswijziging is erop gewezen dat de ruime vrij-
stelling een achteruitgang betekent in de preventieve witwasbestrijding en zelfs 
ingaat tegen een van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Fiscale 
Fraude, alsmede dat de 3e Witwasrichtlijn zeker niet noopt tot een dergelijke 
uitbreiding.147 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel werd opgemerkt 
dat overweging 21 van de 3e Witwasrichtlijn (waarin wordt aanbevolen om 
rechtstreeks vergelijkbare diensten op dezelfde wijze te behandelen) er zou 
zijn gekomen omdat in Angelsaksische landen wettelijk is voorzien dat deze 
dienstverleners hun cliënt in rechte kunnen vertegenwoordigen. Deze uitzon-
dering zou daarom niet bedoeld zijn voor continentale rechtssystemen, zoals 
België.148 Een amendement om de vrijstelling voor fiscale dienstverleners te 
schrappen, werd echter niet aangenomen.149 Er is kennelijk niet gewezen op 
overweging 19 van de 3e Witwasrichtlijn, waarin staat dat belastingadvies on-
derworpen dient te zijn aan de meldplicht.

143 Grijseels 2010, p. 61.
144 Zie Droogbroeck 2010, p. 18-19 over de adviesdiensten van de fiscale beroepen in België.
145 Grijseels 2010, p. 63.
146 Droogbroeck 2010, p. 18-19.
147 Zie persmededeling: http://johncrombez.be/economie-financi-n/regering-zet-ferme-stap-ach-

teruit-in-de-strijd-tegen-de-fiscale-fraude.html.
148 Zie Doc 52 1988/(2009/2010), p. 7; Van der Maelen 2009.
149 Doc 52 1988/(2009/2010), p. 11.
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De vraag die gesteld kan worden, is wat er van de meldplicht voor fiscale 
dienstverleners over blijft, als ook fiscale advieswerkzaamheden vrijgesteld 
worden van de meldplicht.150 In België geeft de fraude-oogmerkuitzondering 
hierop een antwoord.

5.3.5  Tenzij…de fraude-oogmerkuitzondering

Als het oogmerk van fraude bestaat, dan is de legal-privilegevrijstelling niet 
(meer) van toepassing. In dat geval herleeft de meldplicht dus weer. Op grond 
van artikel 26 § 1 en 3 tweede zin Wet van 11 januari 1993 geldt de fraude-
oogmerkuitzondering in de volgende drie gevallen: 151

1. de dienstverlener neemt zelf deel aan de witwasactiviteiten, hetzij finan-
ciering van terrorisme; of

2. verleent het advies voor witwasdoeleinden of financiering van terroris-
me; of

3. hij weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of 
voor financiering van terrorisme. 

Indien sprake is van een van deze gevallen geldt de meldplicht weer onver-
kort. Taalkundig is de uitzondering zo vormgegeven dat aannemelijk is dat 
deze uitzondering zowel geldig is binnen als buiten een procedurele context, 
de ‘tenzij’-frase staat immers direct achter de legal-privilegevrijstelling: 

‘de bedoelde personen [advocaten] delen die informatie echter niet mee in 
het geval (…) wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, dan wel 
die cliënt in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegen-
woordigen (…), tenzij zij zelf deelnemen aan witwasactiviteiten (…), zij 
juridisch advies voor witwasdoeleinden (…) verstrekken, of zij weten dat 
hun cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden (…)’

Het voorgaande betekent dat ook bij een in scène gezette schijnprocedure, de 
meldplicht weer van toepassing is. Een schijnprocedure is een procedure die 
niet gebaseerd is op een reële vordering, maar speciaal is opgezet om gelden 
wit te wassen. Een voorbeeldje. A zegt dat hij gelden te vorderen heeft van B 
en klaagt hem aan. Op een dergelijke situatie is in beginsel de legal-privilege-
vrijstelling van toepassing. De vordering is echter geen echte, maar een schijn-
vordering, en vóórdat de zaak voor de rechter komt, wordt de zaak geschikt. 

150 Zie hoofdstuk 6.
151 Zie art. 26 § 1 en 3 tweede zin, vanaf ‘tenzij’ van de Wet van 11 januari 1993. 
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Als de advocaat in de gaten heeft dat het een schijnvordering is, dan vervalt de 
legal-privilegevrijstelling, en moet hij melden.152 

Deze fraude-oogmerkuitzondering is pas ingevoerd bij de laatste wijziging van 
de Belgische wet ter implementatie van de 3e Witwasrichtlijn, in januari 2010 
en geldt voor alle dienstverleners. 

5.4 Frankrijk

5.4.1  Het toepassingsbereik van de meldplicht 

In Frankrijk geldt de meldplicht voor de volgende juridische dienstverleners:153

advocaten, procureurs (avoués près les cours d’appel),154 notarissen, gerechts-
deurwaarders (huissiers de justice), curatoren (administrateurs judiciaires en 
mandataires judiciaires) en juridische veilingmeesters (commissaires-priseurs 
judiciaires). Daarnaast geldt de meldplicht voor accountants, maar niet voor 
‘gewone’ boekhouders.155

In Frankrijk bestaat het beroep van ‘belastingadviseur’ niet als zodanig. Alleen 
de hierboven genoemde gereglementeerde beroepen mogen juridisch en fis-
caal advies geven en het hangt af van het beroep dat iemand uitoefent welk 
soort juridisch of fiscaal advies hij mag geven. 
Ook het beroep van ‘onafhankelijk juridisch adviseur’, buiten de hierboven ge-
noemde personen die onder de meldplicht vallen, bestaat niet in Frankrijk. 
Alleen advocaten en notarissen mogen juridisch advies geven. Een jurist in 
dienst bij een bedrijf, mag alleen aan dat bedrijf juridisch advies verlenen. 

De juridische dienstverleners zijn alleen meldplichtig als zij binnen de uitoe-
fening van hun werkzaamheden namens en voor rekening van hun cliënt in 
enigerlei financiële of onroerendgoedtransactie optreden, of optreden als trus-
tee, dan wel hun cliënt helpen bij het voorbereiden of uitvoeren van bepaalde 
commerciële of onroerendgoedtransacties, welke transacties overeenkomen 

152 De advocaat is ook meldplichtig indien hij bewust meewerkt aan de schijnprocedure, maar hij zal 
dat waarschijnlijk niet doen.

153 Zie art. L.561-2 onder 13° van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij 
 Ordonnance n° 2009-104 van 30 januari 2009. Zie voor uitleg over de inhoud van deze fiscale 

en juridische beroepsgroepen de volgende sites: http://www.studyrama.com/formations/fiches-
metiers/droit-justice/; http://www.ciep.fr/enis-naricfr/prof_a.php (officiële bron); 

 http://fr.wikipedia.org/wike/Profession_r%C3%A9glement%C3A9e#France (geen officiële bron).
154 Het beroep van avoué (procureur) gaat binnenkort verdwijnen. Advocaten kunnen dan zelf in 

hoger beroep gaan.
155 Zie art. L.561-2 onder 12° van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance 

n° 2009-104 van 30 januari 2009.
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met de lijst die is opgenomen in de 3e Witwasrichtlijn. Aan die lijst is nog toe-
gevoegd: de inrichting of het beheer van schenkingen.156

Rechtspersonen en natuurlijke personen die werkzaamheden verrichten met 
betrekking tot overeenkomsten aangaande onroerend goed of aandelen of be-
drijven vallen ook onder de meldplicht, met uitzondering van werkzaamheden 
betreffende ruil-, lease- of verhuurovereenkomsten.157

5.4.2 De meldplicht

De meldplicht in Frankrijk is onderverdeeld in een algemene en een bijzon-
dere (voor belastingfraude). De algemene meldplicht geldt voor bedragen die 
in de administratie van meldplichtige dienstverleners zijn opgenomen of han-
delingen die betrekking hebben op bedragen waarvan zij weten, vermoeden of 
redelijke gronden hebben om te vermoeden dat deze afkomstig zijn van een 
overtreding die wordt bestraft met een gevangenisstraf van meer dan een jaar, 
of deelname aan financiering van terrorisme.158

De bijzondere meldplicht bestaat voor bedragen of handelingen waarvan de 
meldplichtige dienstverleners weten, vermoeden of redelijke gronden heb-
ben om te vermoeden dat ze afkomstig zijn uit belastingfraude wanneer er ten 
minste één van de bij decreet vastgestelde criteria aanwezig is.159

Uitleg over de meldplicht is gegeven in een richtlijn van de Autorité des Marches 
Financiers (AMF).160 Hierin wordt benadrukt dat voor een melding van fiscale 
fraude, het bestaan van een ‘vermoeden’ op zichzelf niet voldoende is om een 
meldplicht te doen ontstaan. Daarnaast moet aan ten minste één van de zes-
tien criteria genoemd in het decreet161 worden voldaan.162 
Of het nu gaat om een melding op basis van de algemene meldplicht of de 
meldplicht voor fiscale fraude, iedere melder moet een behoorlijke analyse 
maken van iedere ongebruikelijke handeling die wordt herkend en daarbij 

156 Art. L. 561-3,-I van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance n° 2009-104 
van 30 januari 2009.

157 Art. L. 561-2 onder 8° jo. Wet nr. 70-9 van 2 januari 1970 réglementant les conditions d’exercice 
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

158 Art. L. 561-15.-I. van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance n° 2009-104 
van 30 januari 2009.

159 Art. L. 561-15.-II. van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance n° 2009-104 
van 30 januari 2009.

160 Lignes directrices conjointes de l’Autorité des marchés financiers et de TRACFIN sur l’obligation 
de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Mise 
en ligne le 15 mars 2010 (hierna : Lignes directrices (2010)).

161 Decret n° 2009-874 van 16 juli 2009. Ook deze criteria lijken inhoudelijk op de Nederlandse richt-
snoeren van het Ministerie van Financiën, uitgegeven in 2003.

162 Lignes directrices (2010), p. 6.
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onderzoeken of het ongebruikelijke wel of niet verklaard kan worden door 
rechtmatige oorzaken. De melding moet en mag pas plaatsvinden als het on-
derzoek niet in staat is de verdenking weg te nemen. Er mag dus niet licht-
voetig met een ‘verdenking’ worden omgegaan, de feiten moeten grond geven 
voor een verdenking.163

Ook wordt nader uitgelegd wat moet worden verstaan onder ‘weten, vermoe-
den of redelijke gronden hebben om te vermoeden’. De term ‘weten’ behoeft 
geen bijzondere uitleg, de term ‘vermoeden’ wel. De Conseil d’État heeft hier-
over uitleg gegeven.164 Hieronder moet volgens de Conseil d’État worden ver-
staan de situatie dat verkregen informatie niet in staat is de verdachtmaking 
weg te nemen, zodat niet uitgesloten is dat de bedragen of goederen afkomstig 
zijn van een misdrijf. Dat betrof een uitspraak onder het oude recht, maar het 
is aannemelijk dat deze uitleg ook geldt voor het thans geldende recht.165

De uitdrukking ‘goede redenen om te verdenken’ complementeert de notie van 
verdenking en breidt deze uit. Indien op basis hiervan wordt gemeld, dan be-
hoeft de melder niet langer het onderliggende basismisdrijf te benoemen.
Hieruit kan worden afgeleid dat bij een melding op basis van een ‘weten of 
verdenken’ het basismisdrijf wel moet worden benoemd.

Een melding mag mondeling of schriftelijk plaatsvinden. Advocaten en pro-
cureurs mogen in beginsel niet rechtstreeks aan TRACFIN melden (de Franse 
FIU), maar moeten – net als in België – melden aan de voorzitter van de Orde 
waar zij zijn ingeschreven. Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan pas stu-
ren deze autoriteiten de melding door naar het TRACFIN.166 In Frankrijk 
gaat de toets door de Orde verder dan het louter toetsen aan de legal-privi-
legevrijstelling; er wordt ook getoetst of er wel sprake is van een verdenking. 
Indien dat niet het geval is, dan mag de melding niet worden doorgestuurd 
naar TRACFIN. De melder krijgt dan te horen waarom niet is doorgestuurd 
en de zelfregulerende instantie brengt een geanonimiseerd verslag uit aan 
de Minister van Justitie die op zijn beurt periodiek TRACFIN op de hoogte 
brengt van niet doorgemelde gevallen.167 

163 Lignes directrices (2010), p. 3.
164 Conseil d’État 31 maart 2004, nr. 256355, nr. 20040066899, www.conseil-etat.fr. 
165 Aldus de AMF, Lignes directrices (2010), p. 5.
166 Art. 561-17 van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance n° 2009-104 van 

30 januari 2009. Deze bepaling geldt niet voor de advocaat die optreedt als trustee.
167 Commissierapport 2006, p. 14.
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5.4.3 De legal-privilegevrijstelling 

Frankrijk kent een legal-privilegevrijstelling voor juridische dienstverleners, 
maar niet voor fiscale (de accountants). Belastingadvies gegeven door fiscale 
dienstverleners valt dus altijd onder de meldplicht. 

Advocaten en procureurs die een dienst als hierboven genoemd uitvoeren, zijn 
niet onderworpen aan de meldplicht wanneer: 168 

– ‘de activiteit betrekking heeft op een gerechtelijke procedure;
–  de informatie waarover zij beschikken wordt ontvangen of verkregen 

vóór, tijdens of na een procedure, mede in het kader van advies over het 
instellen of vermijden van een dergelijke procedure;

– bij het verstrekken van juridisch advies;
–  tenzij het juridisch advies is verstrekt met als doel het witwassen van 

geld of financiering van terrorisme of de wetenschap dat de klant ad-
vies vraagt met het oog op het witwassen van geld of financiering van 
terrorisme.’

De andere juridische dienstverleners zijn niet onderworpen aan de meldver-
plichtingen, wanneer zij juridisch advies geven, tenzij de informatie is ver-
strekt voor het witwassen van geld of financiering van terrorisme of zij de 
wetenschap hebben dat de klant advies vraagt met het oog op het witwassen 
van geld of financiering van terrorisme.169 Deze groep is niet gerechtigd om te 
procederen en daarom is een vrijstelling voor procedurele diensten niet nodig.

5.4.4 Tenzij…de fraude-oogmerkuitzondering

Zoals we hierboven hebben gezien is de legal-privilegevrijstelling niet van toe-
passing in de volgende twee gevallen:

1. het juridisch advies is verstrekt voor het witwassen van geld of financie-
ring van terrorisme;

2. de wetenschap dat de klant advies vraagt met het oog op het witwassen 
van geld of financiering van terrorisme.

Als er van een van deze situaties sprake is, dan is de meldplicht dus weer on-
verkort van toepassing. Het eerste punt van de fraude-oogmerkuitzondering 
uit overweging 19 van de 3e Witwasrichtlijn is niet overgenomen (‘indien de 

168 Art. L. 561-3-II van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance n° 2009-104 
van 30 januari 2009.

169 Art. 561-3-III van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance n° 2009-104 van 
30 januari 2009.
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juridisch adviseur zelf deelneemt aan witwasactiviteiten of activiteiten voor 
financiering van terrorisme’). Dit kan eventueel onder ‘juridisch advies ver-
strekt voor witwassen’ worden begrepen. 

Op de website van de International Bar Association (IBA) wordt gesteld dat de 
Franse fraude-oogmerkuitzondering alleen betrekking heeft op advies en niet 
op procedures. Het gevolg zou zijn dat bij juridische procedures de legal-pri-
vilegevrijstelling steeds geldt en nimmer behoeft te worden gemeld. De Franse 
wettekst is pas recentelijk gewijzigd, zodat nog niet is uitgekristalliseerd hoe de 
fraude-oogmerkuitzondering in de praktijk zal worden uitgelegd. Taalkundig 
gezien zou het juist aannemelijk kunnen zijn dat de fraude-oogmerkuitzon-
dering ook op advies tijdens procedures betrekking heeft, omdat de ‘tenzij’-
passage helemaal naar het einde van de paragraaf is verplaatst.170

Conseil d’État 10 april 2008

De Conseil d’État heeft onder het oude recht uitleg gegeven over de reikwijdte 
van de meldplicht voor advocaten in een zaak die sterk lijkt op de Ordre des 
barreaux-zaak.171 In deze Franse zaak werd geklaagd dat de 2e Witwasrichtlijn 
en de Franse implementatiewetgeving in strijd waren met de artikelen 6 en 8 
EVRM en in zoverre werd de geldigheid ervan betwist. 

De Franse legal-privilegevrijstelling luidde destijds als volgt:

‘Notarissen, gerechtsdeurwaarders, curatoren en advocaten zijn niet 
verplicht om verdachte transacties te melden wanneer de informatie 
verkregen is van een van hun cliënten, of over hen, binnen het uitvoe-
ren van juridisch advies, tenzij dit advies gericht is op witwassen, of zij 
weten dat hun cliënt advies vraagt voor witwassen, of wanneer zij hun 

170 Art. L. 561-3.-II van de Code monétaire et financier zoals gewijzigd bij Ordonnance n° 2009-104 
van 30 januari 2009 luidt:

 ‘l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent 
soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dan le cadre de 
conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, non plus que lorsqu’ils 
donnent des consultations juridiques, à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchi-
ment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux 
fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.’ 

 (‘de activiteit betrekking heeft op een gerechtelijke procedure, de informatie waarover zij be-
schikken wordt ontvangen of verkregen vóór, tijdens of na een procedure, mede in het kader van 
advies over het instellen of vermijden van een dergelijke procedure en ook niet bij het verstrek-
ken van juridisch advies, tenzij het juridisch advies is verstrekt met als doel het witwassen van 
geld of financiering van terrorisme of de wetenschap dat de klant advies vraagt met het oog op 
het witwassen van geld of financiering van terrorisme’)

171 Conseil d’État 10 april 2008, Conseil national des barreaux et al, nrs. 296845, 29690, www.conseil-
etat.fr. 
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professionele diensten verlenen in een juridische procedure, ongeacht of de 
informatie is verkregen of ontvangen, voor, tijdens of na die procedure.’172

De Conseil is van oordeel dat uit de Ordre des barreaux-zaak volgt dat de legal-
privilegevrijstelling op de meldplicht ruim moet worden uitgelegd, in overeen-
stemming met overweging 17 bij de 2e Witwasrichtlijn. Dit ondanks het feit dat 
door het Hof van Justitie geen expliciete uitleg is gegeven met betrekking tot de 
betekenis van de cruciale zinsnede ‘de rechtspositie van een cliënt’. 
De Conseil benadrukt dat uit overweging 17 volgt dat ook juridisch advies bui-
ten enig rechtsgeding moet worden uitgesloten van de reikwijdte van de mede-
delings- en informatieverplichtingen, behalve waar de hulpverlener deelneemt 
aan witwassen, het juridisch advies voor witwasdoeleinden wordt geleverd, of 
de advocaat weet dat de cliënt juridisch advies zoekt voor witwasdoeleinden. 
Voor zover de ‘bepaling van de rechtspositie’ wordt geïnterpreteerd op deze 
manier is het geen excessieve inmenging op het recht op privacy zoals be-
schermd in artikel 8 EVRM. Er is hier geen ruimte voor de lidstaten om het ni-
veau van bescherming voor advocaten te bepalen, gezien de manier waarop de 
tekst moet worden geïnterpreteerd, aldus de Conseil. Er hoeft dus geen preju-
diciële vraag te worden gesteld en de klacht ten aanzien van de Witwasrichtlijn 
wordt afgewezen. De Conseil achtte de Witwasrichtlijn in deze correct omge-
zet naar Frans recht.

De hoogste Franse rechter geeft hiermee, net als de Belgische rechter, de ruimst 
mogelijke uitleg aan de legal-privilegevrijstelling, met als gevolg dat juridisch 
advies door advocaten in Frankrijk alleen meldplichtig is als het oogmerk op 
fraude is gericht.

5.5 engeland

5.5.1 Inleiding

Het Engelse systeem voor witwasmeldingen is uniek en complex. Dit komt 
omdat er niet één, maar twee grondslagen zijn waarop het melden van ver-
moedens van witwassen mogelijk is.173

172 ‘lorsque les informations ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur l’un d’eux, soit 
dans le cadre d’une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de 
capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils 
juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l’exercice de leur activité dans l’intérêt 
de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informati-
ons soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre 
de conseils relatifs à la manière d'engager ou d’éviter une telle procédure.’

173 Zie andere redenen voor het complexe anti-money laundering system, bijvoorbeeld Herlin-Karnell 
2012 [n.n. gepubliceerd].
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De meldplicht die rechtstreeks voorvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn is neerge-
legd in de artikelen 330 e.v. Proceeds of Crime Act 2002174 (hierna: POCA). 
Deze meldplicht is goed te vergelijken met het recht in de continentale lidsta-
ten en wordt in paragraaf 5.5.3 e.v. behandeld.175 

Maar hiernaast kent het Engelse recht nog een andere meldgrondslag, neerge-
legd in de artikelen 327 t/m 329 POCA. Hiermee wordt geen meldplicht, maar 
een meldmogelijkheid in het leven geroepen. Door deze ‘defence’-meldgrond-
slag kan worden voorkomen dat de melder aansprakelijk kan worden gesteld 
voor witwassen. 
Het is met name deze melding als ‘defence’ waardoor het Engelse meldsys-
teem uniek is en niet lijkt op de andere EU-lidstaten. Het Engelse meldsysteem 
gaat met deze meldgrondslag een stuk verder dan de Witwasrichtlijn vereist.176 
Hieronder zal een en ander kort worden uitgelegd en worden ingegaan op de 
Bowman v Fels-uitspraak. Daarna komt de ‘gewone’ witwasmeldplicht aan de 
orde.

5.5.2 De witwasmelding als defence

De mogelijkheid tot het melden als defence bestaat al sinds 1993 en was oor-
spronkelijk alleen van toepassing op ernstige misdaden. Omdat deze meldings-
grondslag zo anders is dan die uit de Witwasrichtlijn, kan de defencemeldplicht 
moeilijk worden beschouwd als een omzetting van de richtlijn.177 

Met een defencemelding wordt strafrechtelijke aansprakelijkheid voor wit-
wassen voorkomen. Er wordt hiermee geen plicht maar een mogelijkheid tot 
melding in het leven geroepen. Deze meldmogelijkheid is van toepassing op 
iedereen. De melding is dus gekoppeld aan het misdrijf witwassen: men is 
aansprakelijk voor witwassen, tenzij men (zo mogelijk vooraf) meldt aan de 
Serious Organised Crime Agency (hierna: SOCA), de Engelse FIU. 
De defencemelding beschermt alleen tegen aansprakelijkheid voor witwassen 
als men aan de voorwaarden voor een ‘authorised disclosure’ heeft voldaan én 
toestemming heeft om door te gaan met de transactie (appropriate consent). 

Als men de melding aan de SOCA heeft gedaan, dan moet men wachten totdat 
men toestemming krijgt om door te gaan met de transactie. Als de melder 

174 Zoals gewijzigd in augustus 2008.
175 Meldingen in verband met financiering van terrorisme laat ik hier buiten beschouwing, maar 

deze zijn op dezelfde dubbele rechtsgrondslag geregeld, maar in een andere wet: de Terrorism 
Act 2002, artt. 16-18 (‘defence’- melding) en in art. 21 Terrorism Act 2000, zie voor een uitleg 
Camp 2009, p. 32-34 en 71-75.

176 Zie Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226, r.o. 47-51.
177 In Bowman v Fels overwoog de Court overigens wel dat de melding als defence is geïnspireerd op 

art. 7 van de 2e Witwasrichtlijn (nu art. 24 van de 3e Witwasrichtlijn).
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na een bepaalde periode (moratorium period) niets heeft vernomen dan mag 
onder omstandigheden worden doorgaan met de transactie.178 Het merendeel 
van de transacties mag gewoon doorgang vinden.179 Mocht vervolgens blijken 
dat de transactie een witwashandeling is, dan is de melder niet aansprakelijk.180 
Men is dus niet verplicht om te melden, maar als men niet heeft gemeld en 
achteraf blijkt dat het een witwastransactie was, dan riskeert men een gevan-
genisstraf (en/of boete) die kan oplopen tot veertien jaar.181

Het hoge aantal meldingen dat Engeland kent (zie hieronder in paragraaf 
5.6.5) kan voor het overgrote deel worden toegeschreven aan de defencemel-
ding. Volgens mondelinge informatie van de Law Society zijn bijna alle mel-
dingen van solicitors gebaseerd op deze defencemelding (van s328 POCA), en 
niet op de meldplicht die voortvloeit uit de Witwasrichtlijn (s330 POCA, ook 
wel de ‘stand-alonies’ genoemd).182 Cijfers hieromtrent worden overigens niet 
bijgehouden; men meldt gewoon en hoeft niet aan te geven op basis van welk 
artikel. Beide meldgrondslagen hebben grote overeenkomsten.

Aan de defencemelding ligt mede een praktische reden ten grondslag. Dit kan 
als volgt worden toegelicht. In Engeland wordt uitgegaan van een zeer brede 
definitie van witwassen, een zogeheten ‘all crimes approach’, wat wil zeggen dat 
in Engeland élke overtreding of misdrijf als een gronddelict voor witwassen 
kan worden beschouwd.183 Gezien deze brede definitie kunnen veel transacties 
niet worden uitgevoerd zonder dat iemand medeplichtig dreigt te worden aan 
witwassen. Dit zou een stagnerend effect op de economie kunnen hebben. De 
defencemelding heft dit ongewenste effect op doordat het de mogelijkheid geeft 
om door te gaan met de transactie, nadat de SOCA daarvoor toestemming 
heeft gegeven.184

178 Art. 328 (327-329) jo. art. 338 en art. 335 POCA. De hele regeling is behoorlijk ingewikkeld, vooral 
door de verschillende wachtperiodes (moratorium period) etcetera. Voor de geïnteresseerde le-
zer: zie de beschrijving van ‘appropriate consent’ door Camp 2009, p. 42-50.

179 Bij solicitors bijvoorbeeld, werd in de periode oktober 2008 tot en met september 2009 63,7 % 
van de meldingen goedgekeurd door de SOCA, zie Annual Report SOCA 2009, p. 46.

180 Zie voor een uitgebreide beschrijving en uitleg van de defencemelding voor solicitors: Camp 
2009, p. 13-50.

181 Zie art. 334 (1) POCA. 
182 Gesprek in juni 2009 met Emma Oettinger, anti-money laundering policy officer voor the Law 

Society of England and Wales.
183 Zie s 340 POCA . Zie voor commentaar op deze brede benadering: Herlin-Karnell 2012 [n.n. gepu-

bliceerd], zie ook EC-rapport 2011, p. 30.
184 Wat de consequenties zijn van een dergelijke brede definitie van witwassen kan aan de hand 

van het volgende voorbeeld worden geïllustreerd. Als een bedrijf software illegaal heeft geko-
pieerd, dan heeft het daarmee een bepaald bedrag bespaard. Dat bedrag is aan te merken als 
‘zwart geld’ – de ‘fruits of crime’. Als het bedrijf vervolgens wordt doorverkocht, dan valt dat in 
Engeland onder witwassen. Bij een doorverkoop moeten de betrokkenen eerst melden aan de 
SOCA en toestemming krijgen van de SOCA om door te gaan met de transactie, alvorens de 
transactie mag plaatsvinden. Een klein bedrag aan ‘fout’ geld besmet dus het geheel en blijft 
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Bowman v Fels

De bekende Bowman v Fels-uitspraak had betrekking op de hierboven ge-
noemde defencemelding. Het ging hier om een echtscheidingszaak waarbij de 
vrouw aanspraak maakte op bezittingen van de man en tijdens de loop van 
de gerechtelijke procedure werd de man verdacht van betrokkenheid bij btw-
fraude. Goederen die in het kader van de echtscheiding van de man aan de 
vrouw zouden worden overgedragen waren vermoedelijk afkomstig van een 
misdrijf (en dat kwalificeert als witwassen). 

Moest de solicitor in kwestie melden om zelf niet aansprakelijk gesteld te kun-
nen worden voor witwassen? 

Het Court of Appeal betrekt de 2e Witwasrichtlijn bij de beoordeling en zegt 
dat Engeland gerechtigd is om verder te gaan dan de Witwasrichtlijn en dat 
het parlement dat in sommige opzichten inderdaad gedaan heeft. Het Court 
of Appeal noemt drie belangrijke elementen waarin het Engelse recht verder 
gegaan is dan de Witwasrichtlijn vereist:185 

1.  Door een brede definitie van witwassen toe te passen (all crimes approach), 
2.  in welke definitie niet alleen het weten, maar zelfs het vermoeden dat 

een goed afkomstig is van een misdrijf wordt bestreken, dit terwijl de 
Witwasrichtlijn alleen een ‘weten’ noemt.186 

3.  Bovendien is de defencemelding van artikel 328 POCA van toepassing op 
alle personen (en gaat dus ruim buiten het toepassingsbereik van de 2e 
Witwasrichtlijn).

Dat artikel 328 POCA luidde destijds als volgt:

‘a person commits an offence if he enters into or becomes concerned in an 
arrangement which he knows or suspects facilitates the acquisition, reten-
tion, use or control of criminal property by or on behalf of another person’ 

De meldingsmogelijkheid als defence luidt daarbij:

‘(…) this does not apply if the person in question makes an authorized 
disclosure under s 338 and the disclosure is made before he does the act 

daaraan kleven, totdat de situatie is ‘geschoond’, dat wil zeggen: de software is betaald (of de 
vergunningen zijn aangevraagd en betaald et cetera).

185 Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226, r.o. 47-51.
186 Zie s 340 (3) POCA en zie art. 1 van de 3e Witwasrichtlijn.
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mentioned in subsection 1 and he has the appropriate consent, or he 
 intended to make such disclosure but had a reasonable excuse for not 
doing so.’187

De rechtsvraag die centraal staat is of de defencemeldgrondslag van toepassing 
is in een gerechtelijke procedure, nu er geen legal professional privilege (LPP) 
vrijstelling is opgenomen in artikel 328 POCA. LPP is de benaming voor de in 
Engeland algemeen geldende bescherming van de vertrouwensrelatie tussen 
een cliënt en zijn solicitor, barrister of in-house lawyer. Het moet onderscheiden 
worden van de legal-privilegevrijstelling die van toepassing is op de meldplicht 
die rechtstreeks voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn. De verschillen tussen het 
LPP en de legal-privilegevrijstelling komen in paragraaf 5.5.5 aan de orde.

Het Court of Appeal onderzoekt hiertoe in hoeverre het parlement daadwer-
kelijk bedoeld kan hebben om belangrijke beginselen als het LPP te beperken. 
Het ontwikkelt daarop twee zelfstandige overwegingen.

In de eerste plaats hanteert het Court of Appeal een restrictieve uitleg van het 
woord ‘arrangement’ (overeenkomst, schikking, regeling). Het acht het taalkun-
dig gezien vreemd om een rechterlijke uitspraak als een ‘arrangement’ te kwali-
ficeren en acht het aldus zeer onwaarschijnlijk dat een uitspraak van de rechter 
als zodanig gekwalificeerd kan worden. Het Court of Appeal overwoog:188

‘it is as improbable that Parliament, being the UK legislator, had the 
 ordinary conduct of legal proceedings to judgment in mind under s 328 
(or indeed under ss 327 and 329) as it is to suppose that the European 
 legislator had them in mind (…)’.

De tweede overweging wordt ingegeven door algemene rechtsbeginselen. 
Het Court of Appeal onderstreept met een beroep op de rechtspraak van het 
EHRM, het Hof van Justitie en Engelse rechtspraak de betekenis van funda-
mentele rechten en waarden, vertegenwoordigd door de bescherming van de 
vertrouwelijkheidsrelatie tussen een lawyer en zijn cliënt, en benadrukt dat de 
achterliggende waarden van het Unierecht, het EVRM en het Engelse recht 
‘virtually identical’ zijn.189 Uiteindelijk concludeert het Court of Appeal dat ar-
tikel 328 POCA niet bedoeld is om procesvoering (litigation) door legal pro-
fessionals te bestrijken. Er is immers niets in artikel 328 POCA te vinden dat 

187 De huidige wettekst is hetzelfde maar heeft nog meer uitzonderingen, echter (nog) niet voor het 
LPP.

188 Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226, r.o. 44 en 45.
189 Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226, r.o. 70-82.
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erop wijst dat het parlement nadrukkelijk de bedoeling had om het LPP opzij 
te zetten.190

In de literatuur en rechtspraktijk wordt erop gewezen dat de Boman v Fels-
uitspraak geen betrekking heeft op overeenkomsten die tot stand komen bui-
ten de context van procesvoering noch op schijnprocedures die zijn opgezet 
om witwassen te verhullen (sham litigation).191

Helaas laat het Court of Appeal in het midden in hoeverre de solicitor in kwes-
tie aansprakelijk kan zijn indien uitvoering wordt gegeven aan een (echtschei-
dings)uitspraak waarin is bepaald dat goederen (afkomstig uit misdrijf) moe-
ten worden overgedragen. De Law Society gaat ervan uit dat een verdeling 
volgens de rechterlijke uitspraak of een schikking in een rechterlijke context 
geen strafrechtelijke aansprakelijkheid kan laten ontstaan.192 Echter, door de 
procedure wordt het bezit niet ‘gewit’. De Bowman v Fels-uitspraak is niet van 
toepassing op nieuwe daaropvolgende transacties met een ander doel, zoals 
bijvoorbeeld een bedrijfsaankoop. Dan kan alsnog een melding nodig zijn om 
aansprakelijkheid voor witwassen te voorkomen.193 

Door deze uitspraak is komen vast te staan dat in Engeland in beginsel geen 
aansprakelijkheid voor witwassen ontstaat als de solicitor een melding nalaat 
van een vermoedelijke witwastransactie die plaatsvindt in de context van een 
gerechtelijke procedure.

5.5.3 Het toepassingsbereik van de meldplicht

De meldplicht die voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn is omgezet in artikel 
330 e.v. van de POCA. De meldplicht uit artikel 330 POCA geldt voor ‘a busi-
ness in the regulated sector’.194

Wat onder een ‘business in the regulated sector’ moet worden verstaan, is gere-
geld in Schedule 9 van de POCA, zoals geamendeerd in POCA 2002 (Business 
in the Regulated Sector and Supervisory Authorities) Order 2007.195

190 Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226, r.o. 83-87. De Law Society (de beroepsorganisatie van solici-
tors) gaat ervan uit dat de vrijstelling ook geldig is voor schikkingen in een processuele context 
en mediation, zie The Practice note 2009, paragraaf 5.4.3. The Practice Note is te vinden op de 
website van de Law Society: www.lawsociety.org.uk/home.law. 

191 Camp 2009, p. 15 en The Practice Note 2009, paragraaf 5.4.3. 
192 Camp 2009, p. 69.
193 Camp 2009, p. 69.
194 Zie art. 330(1) Proceeds of Crime Act 2002 (zoals gewijzigd in augustus 2008) (hierna: POCA). 

Daarnaast geldt de meldplicht ook voor ‘nominated officers’ die door de organisaties als door-
melders aan de nationale FIU zijn aangewezen, maar die laat ik hier buiten beschouwing, zie 
hiervoor art. 331 en art. 332 POCA.

195 Zie art. 1 (1) (n) POCA (Business in the Regulated Sector and Supervisory Authorities) Order 2007.
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Onder de meldplicht vallen: auditoren, faillissementscuratoren (insolvency 
practitioners), externe accountants, belastingadviseurs en onafhankelijke ju-
ridische professionals.196 Onder onafhankelijke juridische adviseurs worden 
verstaan ondernemingen (firms)197 of beroepsbeoefenaren die juridische of 
notariële diensten verlenen aan andere personen.198 Een solicitor in dienst bij 
een overheidorganisatie of een in-house solicitor wordt niet gekwalificeerd als 
onafhankelijk en heeft daarom geen meldplicht.199 Voor de juridische dienst-
verleners geldt de meldplicht alleen voor de diensten zoals aangewezen in de 
richtlijn.200 Belastingadvies is noch in het rijtje van de richtlijn,201 noch in de 
POCA opgenomen. Wel kan een juridische adviseur die belastingadvies geeft, 
als tax-adviser onder de meldingsplicht vallen.202 

Belastingadvies valt dus in beginsel onder de meldingsplicht, ook indien het 
door een solicitor wordt gegeven.203 Hetzelfde geldt als hij bijvoorbeeld onder-
nemingsgerichte adviezen geeft. In dat geval kan hij als ‘trust or company ser-
vice provider’ onder de verplichtingen vallen.204 

5.5.4 De meldplicht 

Wat gemeld moet worden is elk weten, vermoeden of redelijke grond om te 
vermoeden dat een andere persoon is betrokken bij witwassen of financiering 
van terrorisme.205 Hiervoor is wel vereist dat deze informatie bekend is gewor-
den ‘in the course of a business in the regulated sector’, dus tijdens de uitoefe-
ning van een meldplichtige dienstverlening.
Voor de betekenis van ‘weten’, ‘vermoeden’ etcetera wordt aangeknoopt bij 
de betekenis die deze woorden hebben in het normale spraakgebruik.206 Het 
hebben van een vermoeden is een subjectieve overtuiging. Het moet hierbij 
wel gaan om een vermoeden dat verder gaat dan pure speculatie. Een vaag 

196 Art. 1(1) onder (j) t/m (o) POCA (Business in the Regulated Sector and Supervisory Authorities) 
Order 2007.

197 ‘Firm’ means any entity whether or not a legal person, that is not an individual and includes 
a body corporate and a partnership or other unincorporated association. Zie art. 1 (7) POCA 
(Business in the Regulated Sector and Supervisory Authorities) Order 2007.

198 Zie art. 1 (1) (n) POCA (Business in the Regulated Sector and Supervisory Authorities) Order 2007.
199 De Practice Note 2009, §1.4.5.
200 Zie art. 1 (1) (n) POCA (Business in the Regulated Sector and Supervisory Authorities) Order 2007. 

De diensten komen letterlijk overeen met die uit de Witwasrichtlijn, zie art. 2 lid 1 onder 3 sub b 
van de 3e Witwasrichtlijn.

201 Zie art. 2 lid 1 onder 3 sub b van de 3e Witwasrichtlijn.
202 De Practice Note, § 1.4.5 en art. 1(1)(m) POCA (Business in the Regulated Sector and Supervisory 

Authorities) Order 2007.
203 Zie ook Camp 2009, p. 172-173.
204 Zie de Practice Note, § 1.4.5 en art. 1(1)(o) jo. art. 1(4) POCA (Business in the Regulated Sector and 

Supervisory Authorities) Order 2007.
205 Art. 330 (2) en (3) POCA en art. 21A Terrorism Act 2000 (als gewijzigd in augustus 2008).
206 De Practice Note 2009, § 5.3.
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gevoel van onbehagen is niet voldoende, maar anderzijds zijn geen specifieke 
aanwijsbare feiten noodzakelijk.207 Bij een ‘redelijke grond om te vermoeden’ 
gaat het daarentegen om een objectieve test. Zou onder de gegeven feitelijke 
omstandigheden een redelijk denkend mens het vermoeden hebben dat ie-
mand is betrokken bij witwassen?208 Zo ja, dan moet er gemeld worden. De 
persoon ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat hij of zij is betrokken 
bij witwassen kan de cliënt zijn, of de wederpartij, maar ook een derde.209

De solicitor moet melden aan de daartoe bestemde functionaris van de firma 
waartoe de solicitor behoort (the nominated officer). Deze beoordeelt de mel-
ding en beslist of deze extern wordt doorgemeld aan de SOCA. Als er geen 
interne meldingsfunctionaris is aangewezen, dan moet de solicitor rechtstreeks 
melden aan de SOCA.210

5.5.5 De legal-privilegevrijstelling

In Engeland is voor de meldplicht die voortvloeit uit de richtlijn een ruime 
legal-privilegevrijstelling opgenomen. Deze geldt in het geval dat de infor-
matie aan een ‘professionele juridische adviseur’ (professional legal adviser) of 
‘relevante professionele adviseur’ (relevant professional adviser) bekend is ge-
worden in privileged circumstances (hierna: legal-privilegevrijstelling).211 Wat 
onder een professionele juridische adviseur wordt verstaan is niet nader gede-
finieerd. Hieronder vallen de solicitors en barristers. ‘Relevant professional ad-
visers’ zijn accountants, auditors of tax-advisers als ze zijn ingeschreven bij een 
beroepsorganisatie die kwaliteitstoelatingseisen stelt en tuchtrecht uitoefent.212 
De legal-privilegevrijstelling is geënt op de Witwasrichtlijn. 

De vrijstelling geldt wanneer: (a) de informatie afkomstig is van zijn cliënt (of 
diens vertegenwoordiger) bij het geven van juridisch advies, (b) wanneer de 
informatie afkomstig is van een persoon die advies zoekt bij de adviseur of, (c) 

207 R v Da Silva [1996] EWCA Crim 1654.
208 De Practice Note 2009, § 5.3.3.
209 Camp 2009, p. 53. 
210 Bedrijven kunnen kiezen of ze een MLRO (money laundering reporting officer) aanstellen die 

meldt aan de SOCA, of dat iedereen zelf rechtstreeks meldt aan de SOCA, zie Camp 2009, hoofd-
stuk 10.

211 Zie art. 330(6) POCA. Er worden in dat artikel overigens ook nog drie andere vrijstellingen ge-
noemd, dan wel wordt er naar verwezen: 

 – ‘reasonable excuse’ voor het niet melden;
 –  indien de meldplichtige onvoldoende training heeft gehad van zijn werkgever om de verdach-

te informatie te kunnen herkennen;
 –  indien het gaat om witwassen buiten Engeland, waarbij de meldplichtige mag aannemen dat 

het gedrag in het betrokken land niet onwettig is en bovendien niet wordt genoemd in een 
Order van Order van the Secretary of State.

212 Zie art. 330(14) POCA.
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wanneer de informatie afkomstig is van een persoon en in relatie staat tot een 
juridische procedure of een te verwachten juridische procedure.213 

Bij het geven van advies buiten de context van een (verwachte) procedure is 
de vrijstelling niet van toepassing op communicatie die afkomstig is van de 
wederpartij (dit geldt ook voor het LPP). Indien het advies is gerelateerd aan 
een (verwachte) procedure, dan is echter ook communicatie met derden ge-
privilegieerd.214 

Het belangrijkste verschil tussen de legal-privilegevrijstelling op de richtlijn-
verplichtingen en het algemeen geldende LPP is dat slechts solicitors (en hun 
werknemers), barristers en in-house juristen aanspraak kunnen maken op het 
LPP. Op de legal-privilegevrijstelling kunnen naast genoemde dienstverleners 
ook ‘relevant professional advisers’ aanspraak maken. 215

De andere drie verschillen zijn de volgende:216

1. LPP kent een advice privilege en een litigation privilege. Bij advice privilege 
valt alleen communicatie tussen de solicitor (barrister of in-house lawyer) 
en de cliënt onder het LPP, terwijl bij geprivilegieerde omstandigheden, 
indien sprake is van advies, daarnaast ook communicatie met een verte-
genwoordiger van de cliënt onder het LPP valt (en dat mag ruim worden 
opgevat). 

2. Onder het LPP kan informatie binnen de law-firm worden gedeeld, zon-
der dat de informatie de LPP-bescherming verliest. Bij geprivilegieerde 
omstandigheden moet gecommuniceerd worden met het oog op de ont-
vangst of verstrekking van juridisch advies, anders verliest de informatie 
de bescherming.

3. Privileged circumstances (de legal-privilegevrijstelling) beschermt tegen 
de verplichting tot melden die voortvloeit uit de Witwasrichtlijn, maar 
niet daarbuiten indien en voor zover de informatie niet tevens onder het 
LPP valt. 

5.5.6 Tenzij…de fraude-oogmerkuitzondering

In Engeland is er een fraude-oogmerkuitzondering (crime-fraud exception) op 
de bovengenoemde vrijstelling neergelegd in artikel 330(11) POCA. Op basis 
hiervan is de legal-privilegevrijstelling niet van toepassing op informatie die is 

213 Art. 330(10) POCA.
214 Camp 2009, paragraaf 5.2.4.
215 De Practice Note 2009, § 5.7.2, § 6.4 en § 6.5.
216 De Practice Note 2009, § 6.4 t/m § 6.6 en § 5.7.2. 
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uitgewisseld of gegeven met de intentie om een crimineel doel te vergemak-
kelijken (the intention of furthering a criminal purpose). 

Het maakt voor de fraude-oogmerkuitzondering niet uit wie de frauduleuze 
intentie heeft, de cliënt, de adviseur of een derde partij die handelt door middel 
van een onschuldige cliënt.217 Het maakt voor de fraude-exceptie ook niet uit 
of de dienstverlener zich bewust was van het feit dat hij gebruikt dan wel mis-
bruikt werd voor dat doel.218 Deze fraude-oogmerkuitzondering werkt zowel 
binnen als buiten een procedurele context. Ook bij een gerechtelijke procedure 
die is opgezet om geld wit te wassen (sham litigation), is de legal-privilege-
vrijstelling niet langer van toepassing. Wat hiervoor wel nodig is, is ‘prima 
facie evidence’ dat men wordt gebruikt om fraude of een andere misdaad te 
plegen.219 
Deze crime-fraud exception is in Engeland algemeen geldend, dus zowel voor 
de legal-privilegevrijstelling van de meldplicht, als voor het LPP daarbuiten.220 
Als de cliënt zich niet aan de wet wil houden, of de dienstverlener wordt ge-
vraagd om zwart geld te helpen verhullen, dan moet de dienstverlener stoppen 
met zijn dienstverlening en melden. Ook als de cliënt niet meer verder wil 
met de adviseur, dan moet de dienstverlener zich afvragen of de fraude-oog-
merkuitzondering van toepassing is. Dus ook met de vrijstelling en de fraude-
oogmerkuitzondering is er nog steeds ruimte om te melden.
De vrijstelling en de crime-fraud exception hebben praktisch tot gevolg dat 
bij belastingadvies door een solicitor de klantonderzoeksvereisten altijd van 
toepassing zijn, maar dat er alleen gemeld moet worden als het oogmerk van 
fraude aanwezig is. 

217 R v Central Criminal Court, ex. p. Francis & Francis [1989] AC 346, HL. 
218 Practice Note, § 6.4.5 en Banque Keyser Ullman v Skandia [1986] 1 Lloyds Rep 336. Dat gegeven 

kan uiteraard wel van belang zijn voor de vraag of de dienstverlener tuchtrechtelijk of strafrech-
telijk aansprakelijk is.

219 Zie de guidance van de Solicitors Regulation Authority (SRA) ten aanzien van The Solicitors’ Code 
of Conduct 2007, Rule 4 (confidentiality): ‘(…) Where you have strong prima facie evidence that 
you have been used by the client to perpetrate a fraud or other crime (…) the duty of confidence 
does not arise’. 

220 Zie Camp 2009, p. 39-41 en p. 15 voor Sham litigation; zie The Practice Note, § 12.3.2 onder ‘the 
crime/fraud exception’ en in § 5.4.1 ‘Sham litigation created for the puposes of money laundering 
remains within the ambit of s328.’; R v Central Criminal Court, ex. p. Francis & Francis [1989] AC 346, 
HL.



De witwasmeldplicht in Nederland, België, Frankrijk en Engeland

162

5.6 Vergelijking

5.6.1 Toepassingsbereik

Grootste verschil

Het grootste verschil tussen de regelingen in de vier landen is dat Engeland 
niet één, maar twee algemene meldingsgrondslagen kent en de ander drie lan-
den maar één.221 De mogelijkheid om te melden als defence tegen aanspra-
kelijkheid voor witwassen is in Engeland in de praktijk de belangrijkste re-
den om te melden en niet de meldplicht die rechtstreeks voortvloeit uit de 3e 
Witwasrichtlijn (artikel 330 POCA e.v.). Het is onder meer door de defence-
melding dat Engeland veel verder gaat dan de Witwasrichtlijn vereist en hierin 
sterk verschilt van de overige landen, die een dergelijke meldmogelijkheid niet 
kennen. Omdat de defencemelding niet te vergelijken is met de meldplicht 
uit de richtlijn en die van de andere landen (het is geen plicht om te melden, 
maar gaat om het voorkomen van aansprakelijkheid voor witwassen), wordt 
hieronder eerst de Engelse meldplicht die rechtstreeks voortvloeit uit de 3e 
Witwasrichtlijn vergeleken (artikel 330 POCA) met die van de andere drie 
landen. Vervolgens wordt in paragraaf 5.6.5 aandacht besteed aan de verschil-
lende meldcijfers in de landen en de mogelijke verklaringen daarvoor. Hierbij 
speelt, zoals gezegd, de defencemelding een belangrijke rol.

Wat betreft het toepassingsbereik lijken enerzijds Nederland en Engeland en 
anderzijds België en Frankrijk op elkaar. 

Nederland en Engeland

In Nederland en Engeland is het toepassingsbereik van de meldplicht ruim 
en open geformuleerd: naast de gereglementeerde beroepen vallen ook andere 
zelfstandige en onafhankelijke juridische en fiscale dienstverleners onder de 
meldplicht.222 In Nederland en Engeland vallen deurwaarders niet expliciet 
onder de meldplicht.
In beide landen valt belastingadvies voor alle dienstverleners in begin-
sel onder de verplichtingen. Dit is in overeenstemming met overweging 19 
van de Witwasrichtlijn.223 Dit betekent dat voor iedereen die in Engeland of 
Nederland beroepsmatig en op onafhankelijke wijze belastingadvies verleent, 

221 In grote lijn geldt deze tegenstelling tussen Engeland en alle continentale lidstaten.
222 Zie ook EC-rapport 2011, p. 219.
223 In het EC-rapport uit 2011 is slechts ten aanzien van Nederland en niet van Engeland opgemerkt 

dat belastingadvies voor juridische dienstverleners onder de reikwijdte valt, zie EC-rapport 2011, 
p. 224.
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de klantonderzoeksvereisten van toepassing zijn.224 Hierdoor wordt de dienst-
verlener zich meer bewust van de risicofactoren die mogelijk bij zijn cliënt 
spelen.
Een groot verschil tussen de beide landen is echter dat belastingadvies in 
Engeland valt onder de legal-privilegevrijstelling, tenzij het oogmerk van het 
advies op fraude is gericht. In Nederland valt belastingadvies onder de meld-
plicht, tenzij het advies procesgerelateerd is of gericht is op het voorkomen van 
een gerechtelijke procedure.

Een ander verschil tussen Nederland en Engeland is dat in Nederland notaris-
sen altijd persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de meldplicht, ook de no-
taris in dienstbetrekking onder de Wna-nieuw.225 Voor interne advocaten in 
Nederland is dit overigens niet helemaal duidelijk; hierop wordt nader inge-
gaan in hoofdstuk 7.226 In Engeland daarentegen wordt een solicitor in dienst 
bij een overheidsorganisatie of een in-house solicitor niet als onafhankelijk be-
schouwd en heeft deze daarom ook geen meldplicht.227

België en Frankrijk 

Frankrijk en België kennen een gesloten omschrijving van beroepsbeoefena-
ren die onder de reikwijdte van deze wetgeving vallen.228 Alleen gereglemen-
teerde onafhankelijke juridische en fiscale beroepsgroepen vallen onder de 
meldplicht. Echter, in Frankrijk mogen alleen gereglementeerde beroepen ju-
ridisch en/of fiscaal advies geven. In Frankrijk vallen dus, net als in Nederland 
en Engeland, in beginsel toch alle onafhankelijke juridische en fiscale dienst-
verleners onder de meldplicht. 
In België bestaan er wel ongereglementeerde en zelfstandige juridische advi-
seurs.229 In België is deze groep niet onder de verplichtingen geschaard, het-
geen niet in overeenstemming is met de 3e Witwasrichtlijn, die namelijk vereist 
dat alle onafhankelijke juridische dienstverleners onder de meldplicht vallen.
Omdat er in België geen ongereglementeerde onafhankelijke fiscale dienstver-
leners bestaan (het beroep van belastingadviseur is in België een gereglemen-
teerd beroep), vallen alle onafhankelijke fiscale dienstverleners in beginsel on-
der deze regelgeving, net als in Nederland, Engeland en Frankrijk. 

224 Tenzij sprake is van eenvoudige IB-aangiften en successierecht aangiften, zie art. 2 Uitvoerings-
besluit Wwft. Zie ook hiervoor in paragraaf 5.2.3.

225 Zie hierover hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.3.
226 Zie ook HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g. (Akzo Nobel/Commissie) en zie hoofdstuk 

7, paragraaf 7.2.2.
227 Met betrekking tot België en Frankrijk ben ik hierover niets tegengekomen.
228 EC-rapport 2011, p. 217.
229 Zie Droogbroeck 2010, p. 19, die stelt dat in België advocaten geen monopolie hebben op het 

verlenen van juridisch advies. Juridische adviezen worden ook door beoefenaars van andere be-
roepen dan dat van advocaat gegeven.
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Een volgende overeenkomst tussen België en Frankrijk is dat gerechtsdeur-
waarders in beide landen expliciet onder de meldplicht vallen, dit in tegenstel-
ling tot Nederland en Engeland. Mijns inziens vallen de diensten van gerechts-
deurwaarders onder de reikwijdte van de richtlijn en onder de Wwft. Deze 
stelling zal in hoofdstuk 7 nader worden onderbouwd (paragraaf 7.2.4). 

In Frankrijk en België valt belastingadvies door een juridische dienstverlener 
niet expliciet onder de meldplicht. Juridische dienstverleners (in Frankrijk) en 
advocaten (in België) zijn alleen meldplichtig bij het verlenen van bepaalde 
diensten. Belastingadvies kan daar in sommige gevallen ook een rol bij spelen, 
bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de aan- of verkoop van onroerend goed 
of bedrijven, het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, of de oprich-
ting van vennootschappen, etcetera. Ook dan valt dit advies weer onder de 
ruim uitgelegde vrijstelling voor legal privilege ter plaatse. Per saldo bestaat er 
in België en Frankrijk dus geen meldplicht voor dergelijk advies door een juri-
disch dienstverlener, tenzij het oogmerk van fraude aanwezig is (zie hieronder 
in paragraaf 5.6.4).

Belastingadvies door fiscale dienstverleners valt in België eveneens onder de 
legal-privilegevrijstelling. Belastingadvies door fiscale dienstverleners is dus 
alleen meldplichtig indien het oogmerk van fraude aanwezig is (de fraude-
oogmerkuitzondering). 
De grote uitzondering is Frankrijk. Voor de fiscale dienstverleners in Frankrijk 
geldt géén legal-privilegevrijstelling. Belastingadvies in Frankrijk door een fis-
cale dienstverlener is dus altijd een meldplichtige dienst.

In Frankrijk en Engeland vallen faillissementscuratoren onder de meldplicht. 
In Nederland en België niet.230

5.6.2 Wat moet gemeld worden?

De 3e Witwasrichtlijn vereist dat instellingen alle ongebruikelijke transacties 
onderzoeken, maar een meldplicht wordt alleen voorgeschreven voor transac-
ties waarvan men ‘weet, vermoedt, of goede redenen heeft om te vermoeden’ 
dat geld wordt of werd witwassen of gepoogd wordt of werd geld wit te wassen 
of terrorisme te financieren. 

Alle landen kennen een meldplicht indien men ‘weet of vermoedt’ dat sprake is 
van witwassen of financiering van terrorisme of een poging daartoe. Voor het 
overige liggen de verschillen genuanceerd. ‘Vermoeden’ wordt bijvoorbeeld 

230 Zie voor de curator in Nederland, hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.4.
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niet overal hetzelfde uitgelegd. En niet alle landen kennen de meldplicht indien 
men ‘goede redenen heeft om te vermoeden’. Nederland gaat nog een stapje 
verder door de ‘ongebruikelijkheid’ van een transactie centraal te stellen in de 
meldplicht. Hieronder worden deze verschillen besproken, te beginnen met de 
meest strenge variant, die in Nederland, en dan stapsgewijs via Engeland en 
Frankrijk, naar de minst strenge variant, in België.

In Nederland wordt met de ‘ongebruikelijkheid’ van de transacties beoogd een 
zekere objectiviteit in de meldingen te bewerkstelligen. De FIU zou beter dan 
de meldplichtige in staat zijn om een transactie verdacht te verklaren. Door 
niet alleen een meldplicht voor te schrijven voor een weten, vermoeden of 
redelijke grond om te vermoeden, maar voor elke ongebruikelijke transactie, 
gaat Nederland verder dan de Witwasrichtlijn voorschrijft.231

Engeland en Frankrijk kennen beiden een meldplicht in het geval van ‘we-
ten, vermoeden of redelijke gronden om te vermoeden’ dat er – kort gezegd – 
sprake is van witwassen, zoals omschreven in die landen. Deze bestanddelen 
worden echter ietwat verschillend uitgelegd. In Engeland is voor het vestigen 
van een ‘verdenking’ een vaag gevoel van onbehagen weliswaar niet voldoen-
de, maar er zijn anderzijds geen specifiek aanwijsbare feiten noodzakelijk. In 
Frankrijk wordt – meer dan in Engeland – benadrukt dat voor een ‘vermoe-
den’ méér nodig is dan een subjectieve verdenking. Er moet naar aanleiding 
van een verdenking een onderzoek worden ingesteld en er mag pas gemeld 
worden, indien de verdenking door dat onderzoek niet kan worden weggeno-
men. De feiten moeten een grond geven voor de verdenking. De melder moet 
in Frankrijk ook aangeven van welk gronddelict hij vermoedt dat de bedragen 
(of goederen) afkomstig zijn. In Engeland ligt de lat voor het aannemen van 
een ‘verdenking’ iets lager dan in Frankrijk en kan dus sneller een meldplicht 
ontstaan.232

Ook het bestanddeel ‘redelijke gronden om te vermoeden’ wordt verschillend 
uitgelegd. In Engeland verwijst dit naar een objectieve test: geven de feitelijke 
omstandigheden een redelijk denkend mens het vermoeden dat iemand be-
trokken is bij witwassen? In Frankrijk daarentegen lijkt het erop dat met ‘rede-
lijke gronden om te vermoeden’ niet anders wordt bedoeld dan dat de melder 
het gronddelict niet langer hoeft te benoemen. 

België kent de meest beperkte formulering van de meldplicht. Alleen feiten 
waarvan men weet of vermoedt dat ze verband houden met witwassen zijn 

231 Van Mens en Bouallough 2002, p. 79; Van de Bunt en Lankhorst 2001, p. 722-723; Van der Hoeven 
en Visser 2003, p. 1126 en 1131.

232 Daargelaten het feit dat witwassen in Engeland bijzonder ruim wordt omschreven, waardoor ook 
sneller een meldplicht ontstaat.
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meldplichtig. Een objectieve meldplicht is niet opgenomen voor witwassen, 
maar wordt door sommigen wel gelezen in de indicatoren in het koninklijk 
besluit voor ernstige fiscale fraude. Voor de notaris is nog een algemene objec-
tieve meldplicht opgenomen. Indien de afbetaling van een huis voor € 15.000 
of meer in contanten geschiedt, dan moet hij melden.

5.6.3 De legal-privilegevrijstelling 

Advocaten

Alle landen kennen een vrijstelling voor legal privilege voor advocaten wan-
neer zij een cliënt in rechte verdedigen en/of vertegenwoordigen, met inbegrip 
van advies over het instellen of vermijden van een procedure en informatie 
ontvangen vóór, tijdens of na een procedure. 
Nederland is het enige land van de vier dat juridisch advies buiten de context 
van een (mogelijk) rechtsgeding niet vrijstelt, behalve het eerste verkennende 
gesprek om te bepalen wat voor dienst er wordt gevraagd (Wwft-dienst of niet, 
procesvrijstelling van toepassing of niet).233

Andere juridische dienstverleners

In België en Frankrijk hebben andere juridische dienstverleners dan advocaten 
een vrijstelling wanneer zij juridisch advies verlenen (dan wel bijstaan bij de 
‘bepaling van de rechtspositie’).234 In België en Frankrijk is er geen proces-
vrijstelling, maar indien en voor zover een juridisch dienstverlener advies in 
relatie tot een procedure verleent, dan valt dat toch onder het geven van juri-
disch advies (dan wel ‘het bepalen van de rechtspositie’) en is dat advies dus 
ook vrijgesteld. In Engeland genieten alleen professional legal advisers van de 
ruime vrijstelling. Onder deze groep vallen solicitors, barristers en mogelijk 
ook notaries, maar geen andere juridische adviseurs. 

In Nederland geldt de vrijstelling ook voor andere dienstverleners, maar net 
als bij advocaten zijn slechts (mogelijk) procesgerelateerde diensten vrijgesteld 
en het eerste verkennende gesprek om te bepalen wat voor dienst er wordt 
gevraagd. Uit de Nederlandse wettekst is echter niet duidelijk of de vrijstelling 
ook voor accountants geldt.235 

233 Deze beperkte uitleg zou zelfs in geen enkel ander EU-land worden gebezigd, zie Van der Hoeven 
2010, p. 4. Maar in het EC-rapport 2011 staat dat ondanks het feit dat de meeste lidstaten de vrij-
stelling letterlijk overnemen uit de 3e Witwasrichtlijn er vaker onduidelijkheden zijn omtrent de 
reikwijdte van de woorden ‘bepaling van de rechtspositie’ en ‘juridisch advies’, zie p. 254. Er zijn 
meerdere staten die juridisch advies buiten een procedurele context uitsluiten van de vrijstel-
ling, bijvoorbeeld Finland en Polen, zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.5.

234 Behalve de gerechtsdeurwaarders in België. Deze hebben geen vrijstelling.
235 Zie hierboven in paragraaf 5.2.5 en hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3.
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Fiscale dienstverleners

Ten aanzien van de fiscale dienstverleners zijn de verschillen tussen de landen 
groter dan de overeenkomsten.
In België (voor alle fiscale dienstverleners) en Engeland (voor de relevant pro-
fessional advisers) zijn de vrijstellingen het meest royaal. In België en Engeland 
hoeven fiscale dienstverleners per saldo slechts te melden als het oogmerk van 
het advies op witwassen is gericht (de fraude-oogmerkuitzondering). 
In Frankrijk daarentegen is er in het geheel geen vrijstelling voor fiscale dienst-
verleners. Zij zijn niet gerechtigd een cliënt in rechte te vertegenwoordigen, 
maar zij kunnen hem wel bijstaan in administratieve procedures (daar waar 
geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat) en hem van advies voor-
zien. In dergelijke situaties blijft bijstand (dus ook belastingadvies) meldplich-
tig in Frankrijk.
Nederland neemt ten opzichte van de drie landen een tussenpositie in. 
Belastingadviseurs (ook de ongereglementeerde) zijn in Nederland vrijgesteld, 
maar alleen als zij procesgerelateerde diensten verrichten (dan wel bij het ver-
mijden ervan), of bij het eerste verkennende gesprek.236 Belastingadvies buiten 
de context van een (mogelijk) rechtsgeding is meldplichtig.237

5.6.4 Tenzij…de fraude-oogmerkuitzondering

De fraude-oogmerkuitzondering is opgenomen in België, Frankrijk en 
Engeland, maar opvallend genoeg niet in Nederland. Mogelijkerwijs door de 
spoedige implementatie van de 2e Witwasrichtlijn in Nederland en het feit dat 
de legal-privilegevrijstelling al beperkt wordt uitgelegd.
Deze fraude-oogmerkuitzondering houdt in dat als het oogmerk van het ad-
vies gericht is op witwassen, de legal-privilegevrijstelling opzij wordt gezet en 
er toch gemeld moet worden. In Frankrijk is de uitzondering taalkundig zo 
vormgegeven dat minder duidelijk is of de fraude-oogmerkuitzondering geldt 
voor zowel procesgerelateerd als niet-procesgerelateerd advies. Uit de Engelse 
en Belgische wettekst blijkt wél duidelijk dat de fraude-oogmerkuitzonde-
ring geldt voor élk advies, zowel binnen als buiten een procedurele context. 
Ondanks de ruime legal-privilegevrijstelling in Engeland is er door de duide-
lijke fraude-oogmerkuitzondering nog ruimte om te melden.

In Engeland is de fraude-oogmerkuitzondering een uitgewerkt en algemeen 
geldend concept. Het bestaat al decennia lang en is ook van toepassing buiten 
de context van de witwasmeldplicht. Dit kan een verklaring zijn voor de ruime 
en duidelijke fraude-oogmerkuitzondering aldaar. 

236 Niet duidelijk is of accountants ook onder deze vrijstelling vallen, zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3.
237 Zie over problemen met betrekking tot de afbakening hoofdstuk 7.
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De onduidelijkheid van de fraude-oogmerkuitzondering in Frankrijk wordt 
veroorzaakt doordat deze pas sinds 2009 is opgenomen en het nog niet is uitge-
kristalliseerd hoe dit concept zal worden uitgelegd. In het volgende hoofdstuk 
komt aan de orde hoe de fraude-oogmerkuitzondering van de Witwasrichtlijn 
mijns inziens zou moeten worden uitgelegd.

5.6.5 Vergelijking en verklaring meldcijfers 

In vergelijking met de continentale lidstaten zijn de meldcijfers in Engeland 
opvallend hoog.238 In Engeland zijn in 2009 door de juridische en fiscale be-
roepsbeoefenaren tezamen circa 13000 meldingen gedaan, in Nederland circa 
1200, in Frankrijk circa 550 en in België circa 400. Deze tegenstelling tussen 
Engeland en de continentale lidstaten bestond ook al in de voorgaande ja-
ren.239 Zelfs als rekening gehouden wordt met de bevolkingsomvang, blijft het 
verschil aanzienlijk.240

Solicitors meldden in 2009 bijna 4800 keer een verdachte witwasactiviteit.241 
Voorheen meldden zij nog veel meer, maar de dalende trend lijkt zich nu te 
stabiliseren.242 Desondanks zijn de meldcijfers nog steeds veel hoger dan in 
de continentale lidstaten, waar advocaten vrijwel niet melden. In 2009 zijn in 
Nederland 22, in België 3 en in Frankrijk 2 meldingen door advocaten gedaan. 
En door notarissen in 2009 in Nederland 389, in België 251 en in Frankrijk 
370 meldingen.

In Engeland wordt ook door de fiscale dienstverleners veel gemeld: ruim 8000 
meldingen door accountants in de jaren 2006/2007, ruim 7000 in 2007/2008 
en circa 6500 in 2008/2009.243 In Nederland vertonen de meldingen van fiscale 
beroepsgroepen een stijgende trend: van 25 meldingen in 2003 tot zo’n 700 in 
2009.244 België en Frankrijk komen in 2009 niet verder dan tussen de 75 à 100 
meldingen.245 

238 Meldcijfers van alle EU-lidstaten uit 2009 zijn te vinden in het EC-rapport 2011, zie het EC-rapport 
2011, p. 257-265.

239 Zie het Commissierapport 2006.
240 Engeland heeft ongeveer 3,7 zoveel inwoners als Nederland. (13.000 / 3,7 = 3.600). Gerelateerd 

aan het aantal inwoners hebben de juridische en fiscale dienstverleners in Engeland in 2009 
gemiddeld 3 maal zo veel als in Nederland gemeld.

241 Ook is in 2009 door solicitors gemiddeld (4.800 / 3,7 = 1.300) ruim 3 maal zoveel gemeld als door 
de Nederlandse advocaten en notarissen samen (22 + 389 = 411). Afgerond: 1.300 / 400 = 3,25.

242 Solicitors meldden meer dan 3.000 keer in 2003 en dit stijgt tot boven de 10.000 per jaar in 2005. 
Een piek lag in 2006-2007. Toen werden 11.300 meldingen gedaan door solicitors. De laatste paar 
jaar is echter weer een dalende trend te bespeuren. In de periode 2007-2008 werden op jaarbasis 
ongeveer 6.500 meldingen gedaan en in 2008-2009 ongeveer 4.750 meldingen, zie het Annual 
Report SOCA 2008, p. 40 en Annual Report SOCA 2009, p. 45.

243 FEE-rapport 2009, p. 53.
244 FEE-rapport 2009, p. 53 en EC-rapport 2011, p. 265.
245 EC-rapport 2011, p. 257 en 259.
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Gezien de meldingsijver in Engeland wordt het Engelse systeem door de FATF 
als een voorbeeld gezien voor de andere lidstaten.246 Het is daarom de moeite 
waard te analyseren waarom die cijfers zo hoog zijn en te bezien in hoeverre 
het wenselijk is dat andere lidstaten dit navolgen. 

Verklaringen

Een eerste omstandigheid waarom er in Engeland meer wordt gemeld, lijkt 
de zeer ruime omschrijving van witwassen en financiering van terrorisme te 
zijn. De andere lidstaten kennen een dergelijke ruime omschrijving niet.247 
Engeland kent de all crimes approach, die inhoudt dat alle overtredingen en 
misdrijven als basismisdrijf voor witwassen kunnen dienen (zie hierboven 
paragraaf 5.5.2).248 Keerzijde hiervan is dat door veel meldingen voor relatief 
onschuldige feiten het systeem weinig effectief is.249 Geschat wordt dat slechts 
1 op de 10 meldingen doorgegeven wordt aan de vervolgende autoriteiten.250 
Immers, in de kleinere overtredingen zijn de opsporende en vervolgende auto-
riteiten niet geïnteresseerd. Het is volgens experts onwaarschijnlijk dat er door 
de brede definitie van witwassen meer veroordelingen voor witwassen volgen. 
Het tegendeel is eerder het geval; door de brede definitie van witwassen kan 
niet gefocust worden op de grote problemen. De wetgeving streeft hierdoor 
zijn doel grotendeels voorbij. De definitie van witwassen zou zich volgens de 
Law Society meer moeten concentreren op zwaardere overtredingen om ef-
fectief te kunnen zijn.251 Ook zijn aan het systeem hoge uitvoeringskosten ver-
bonden doordat veel meldingen moeten worden gedaan. 
In Nederland richt het misdrijf witwassen zich enkel op vermogen afkomstig 
uit misdrijven en niet op vermogen afkomstig uit overtredingen.252 Hierdoor 
kan gezegd worden dat de meldplicht in Nederland voldoende gericht is op 
de ernstige gevallen; een uitbreiding zoals in Engeland is niet wenselijk, want 

246 Zie het rapport van de FATF: Third Mutual Evaluation Report Anti–Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
juni 2007, te vinden op: www.fatf-gafi.org. 

247 Uitzonderingen: Estland, Hongarije en Ierland, zie EC-rapport 2011, p. 29, 30.
248 Zie art. 340 POCA en zie FATF evaluatierapport UK, juni 2007.
249 Excessief veel meldingen leveren vaak juist minder informatie op die bruikbaar is, ook wel het 

‘crying wolf problem’ genoemd, zie hierover Takáts 2009. De term is afgeleid van een verhaal over 
een jongen die roept dat er een wolf in het dorp komt, zodat iedereen in rep en roer is. Het blijkt 
echter om een grap te gaan. Deze grap haalt de jongen een aantal keer uit. Op een zeker mo-
ment verschijnt er écht een wolf, maar schenkt niemand meer aandacht aan het hulpgeroep van 
de jongen…

250 Dit is een voorzichtige inschatting afkomstig van Camp; voor zover ik heb kunnen nagaan zijn er 
hierover geen cijfers openbaar gemaakt.

251 The Law Society, Select Committee on the European Union – Sub-Committee F (Home Affairs) 
Inquiry into Money Laundering and the Financing of Terrorism Supplementary written evidence 
from the Law Society of England and Wales, March 2009, te vinden op de website van de Law 
society: http://www.lawsociety.org.uk/documents/downloads/dynamic/amlevidence0309.pdf.

252 Zie paragraaf 5.2.2.
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méér meldingen voor relatief onschuldige overtredingen is niet effectief en 
vormt een grotere inbreuk op de privacy.

Een tweede relevant gegeven is wellicht het unieke meldsysteem in Engeland: 
de twee rechtsgrondslagen om te melden. De meldplicht als defence tegen aan-
sprakelijkheid voor witwassen is onbekend in de continentale lidstaten. In de 
praktijk zijn deze defencemeldingen in Engeland kwantitatief het belangrijkst. 
Immers, door de brede definitie van witwassen is men snel zelf aansprake-
lijk voor witwassen als men niet meldt. In combinatie met de brede definitie 
van witwassen is de defencemeldingsmogelijkheid verantwoordelijk voor het 
hoge aantal meldingen. Bovendien wordt in de totaalcijfers in Engeland geen 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de defencemeldingen253 en anderzijds 
de meldplicht zoals die voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn.254 Een ‘eerlijke’ 
vergelijking met de continentale lidstaten is daardoor niet goed mogelijk.255

Een derde belangrijke factor voor de hoge meldcijfers in Engeland zou kunnen 
worden gevonden in het strenge sanctiesysteem. Dat is veel strenger dan in de 
continentale landen. Doorgaan met een dubieuze transactie, zonder van de 
melding als defence mogelijkheid gebruik te maken, kan een gevangenisstraf 
van ten hoogste veertien jaar plus een boete opleveren.256 De schender van de 
meldplicht van artikel 330 POCA kan ten hoogste vijf jaar gevangenisstraf plus 
een boete opgelegd krijgen.257 De rechter schrikt er bovendien niet voor terug 
om daadwerkelijk pittige veroordelingen op te leggen.258 Deze strenge aanpak 
focust de beroepsgroep zeer op het onderwerp en op een goede naleving er-
van.259 Het is in Engeland kiezen voor de minst pijnlijke weg: schending van 

253 Art. 327-329 POCA.
254 Art. 330 e.v. POCA.
255 Zie Herlin-Karnell 2010.
256 Art. s 334 (1) POCA.
257 Art. s 334 (2) POCA.
258 Hier volgen een aantal voorbeelden:
 1. Het niet melden van een verdachte transactie, bestaande uit het aannemen van grote hoeveel-

heden contant geld waar geen goede verklaring voor was, leverde een conveyancing solicitor een 
gevangenisstraf op van zes maanden (4 oktober 2004, zie http://www.anti–moneylaundering.
org/europe/united_kingdom.aspx); 

 2. het op de derdenrekening laten passeren van 66.000 pond terwijl de solicitor in kwestie wist 
dat dit geld van misdaad afkomstig was: drie maanden gevangenisstraf (zie http://www.anti–
moneylaundering.org/europe/united_kingdom.aspx);

 3. Het laten passeren van 14.000 euro op een derdenrekening terwijl de solicitor – en tevens de 
Money Laundering Reporting Officer van het kantoor – wist dat het afkomstig was van misdaad: 
5.000 pond boete (19 november 2008, zie http://nds.coi.gov.uk/Content/Detail.asp?ReleaseID=3
86661&NewsAreaID=2);

 4. Het moedwillig sluiten van de ogen voor het witwassen door een cliënt: vijftien maanden 
gevangenisstraf, in hoger beroep teruggebracht tot zes maanden (September 2006, zie: http://
www.lawgazette.co.uk/print/45316).

259 Zie ook Mawdsley 2006-2007; Mawdsley 2006; Maher 2007. 
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het legal privilege wordt slechts tuchtrechtelijk gehandhaafd, terwijl niet mel-
den een pittige gevangenisstraf kan opleveren. Daarom melden solicitors liever 
een paar keer te veel dan te weinig.260

In de continentale staten is het juist andersom: schending van het legal privi-
lege wordt tuchtrechtelijk én strafrechtelijk gesanctioneerd. Schending van de 
meldplicht daarentegen wordt in de regel niet strafrechtelijk maar met overwe-
gend (milde) tuchtrechtelijke sancties afgedaan.261 
Het is aannemelijk dat de combinatie van de bovenstaande drie factoren (de 
brede definitie van witwassen, de twee meldgrondslagen en het strenge sanc-
tiesysteem) zorgt voor de veel hogere meldingsaantallen in Engeland.262

Bovendien kunnen de volgende factoren een rol spelen. Solicitors zijn niet he-
lemaal vergelijkbaar met advocaten in de continentale lidstaten. Een solicitor is 
eigenlijk een advocaat en notaris in één en vervult ook een soort bankiersrol. 
Alle transacties waarbij een solicitor is betrokken, verlopen via de derdenreke-
ning, zoals bijvoorbeeld schikkingen en invorderingen. Het is juist dit gebied 
van bankieren dat veel mogelijkheden geeft tot witwassen. Veel meldingen zijn 
dan ook afkomstig van de conveyancing solicitor en betreffen bijstand bij fusies 
en overnames (mergers and acquisitions). Maar aangezien de meldingscijfers 
ook hoog zijn voor de Engelse fiscale beroepen, kan de ‘bankiersrol’ van de 
solicitor wel een factor zijn, maar niet een belangrijke verklaring voor de hoge 
cijfers. 
Een andere relevante omstandigheid kan zijn dat in Engeland bijzonder veel 
voorlichting en ondersteuning wordt gegeven over de meldplicht.263 Dit ge-
beurt door de Solicitors Regulation Authority (SRA), maar ook door bijvoor-
beeld de Law Society en de SOCA. Ook binnen ondernemingen is hiervoor 
veel aandacht. Er wordt door experts aangegeven dat het aantal meldingen 
omhoog springt nadat er voorlichting is gegeven. In de continentale lidstaten 
wordt het ontbreken van awareness en noodzakelijke training als een belang-
rijke reden gezien voor de lage meldcijfers.264 

260 Relevant is dat de Engelse regering serieus overweegt om de meeste strafrechtelijke sancties 
op deze regelgeving te schrappen. Dit om het Engelse handhavingstelsel meer proportioneel 
te maken, zie het persbericht van 7 juni 2011 ‘Government publishes consultation on changes 
to Money Laundering Regulations 2007’, te raadplegen via: http://www.hm-treasury.gov.uk/
press_55_11.htm.

261 Zie hoofdstuk 14. 
262 In het EC-rapport wordt de brede definitie van witwassen tezamen met de zware sanctionering 

gezien als hoofdreden, zie p. 245.
263 Er wordt door de officiële beroepsorganisatie een handleiding uitgegeven: ‘The Practice Note’, 

door de Law Society: www.lawsociety.org.uk. Ook is er op de website van de Law Society bui-
tengewoon veel aandacht voor witwas-issues. Daarnaast is er een telefonische hulpdienst, waar 
vragen gesteld kunnen worden en er zijn regelmatig cursussen, zowel over de meldplicht als 
over het legal professional privilege. Periodieke nieuwsbrieven en updates zijn verkrijgbaar via de 
website van de Law Society.

264 EC-rapport 2011, p. 243.
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Een laatste bijkomende reden kan worden gevonden in een duidelijk afgeba-
kend legal-privilegeconcept. In Engeland is het bijvoorbeeld duidelijk dat de 
fraude-exceptie ook van toepassing is binnen de context van procesvoering, 
waardoor schijnprocessen (sham litigation) meldplichtig zijn. Hierboven heb-
ben we gezien dat deze fraude-oogmerkuitzondering ook is opgenomen in 
het Belgische en Franse recht, maar daar is deze nog minder uitgewerkt. In 
Frankrijk is (nog) niet duidelijk of deze uitzondering ook geldig is binnen de 
context van procesvoering. In Nederland is de fraude-oogmerkuitzondering 
nog niet opgenomen in de Wwft.

Voor de opvallend lage meldcijfers van de continentale lidstaten heeft de 
Europese Commissie (hierna: Commissie) in 2006 een aantal mogelijke ver-
klaringen gegeven:265 een opvallend ruime uitleg van de legal-privilegeuit-
zondering; praktische moeilijkheden bij de uitvoering van de regels; te veel 
aandacht voor de klantonderzoeksvereisten, met alle formaliteiten van dien, 
hetgeen de aandacht weghaalt voor de werkelijke doelstelling: preventie van 
witwassen. Ook het negatieve oordeel van de juridische dienstverleners over 
de proportionaliteit van de regelgeving is van invloed. De Commissie conclu-
deert voorzichtig dat er al met al misschien niet voldoende draagvlak is. In het 
rapport van de Commissie uit 2011 worden als mogelijke oorzaken genoemd: 
het ontbreken van awareness en de noodzakelijke training, de moeilijkheden 
bij het juist implementeren en toepassen van de klantonderzoeksprocedures 
en het ontbreken van verdachte transacties.266

Subconclusie

De positieve punten uit het Engelse systeem zijn mijns inziens het uitgewerkte 
legal-privilegeconcept met de crime-fraud exception en de ruime aandacht die 
wordt gegeven aan een goede voorlichting en bijstand bij het toepassen van de 
meldplichten. Als keerzijde van de Engelse medaille kunnen worden genoemd: 
de brede definitie van witwassen (waardoor de effectiviteit gering is, er hoge 
uitvoeringskosten zijn en er een bovenmatige aantasting van de privacy be-
staat) en de buitenproportionele sanctionering via het strafrecht, die overigens 
inmiddels ook door de Engelse regering buitenproportioneel wordt geacht.267 

265 Commissierapport 2006, p. 21–23.
266 EC-rapport 2011, p. 243-244.
267 Zie de consultatiewetgeving: ‘Government publishes consultation on changes to Money 

Laundering Regulations 2007’, in juni 2011 geraadpleegd via http://www.hm-treasury.gov.uk/
press_55_11.htm.
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5.7 resumé voor nederland

Bij een vergelijking tussen Nederland en de overige drie landen zijn er enkele 
opmerkelijke verschillen.

•	 Nederland is het enige land dat – behalve voor het eerste verkennende 
gesprek – geen vrijstelling kent voor juridisch advies door advocaten dat 
plaatsvindt buiten de context van een mogelijke procedure.268

•	 Nederland heeft als enige land de fraude-oogmerkuitzondering niet 
geïmplementeerd.269 

•	 Nederland is het enige land waarin ongereglementeerde juridische en 
fiscale dienstverleners van de legal-privilegevrijstelling gebruik kunnen 
maken.270

•	 Nederland kent de meest ruim geformuleerde meldplicht door de on-
gebruikelijkheid van de transactie centraal te stellen in plaats van een 
‘ weten, vermoeden of goede redenen om te vermoeden’ dat een feit ver-
band houdt met witwassen.271 

•	 In Nederland zijn notarissen persoonlijk verantwoordelijk voor de meld-
plicht, ook als ze in dienst zijn.272 Ten aanzien van advocaten is dit niet 
duidelijk en dit wordt nader onderzocht in hoofdstuk 7.273 In Engeland 
daarentegen wordt een solicitor in dienst bij een overheidsorganisatie of 
een in-house solicitor niet als onafhankelijk beschouwd en heeft daarom 
ook geen meldplicht. 

•	 In Nederland vallen deurwaarders (in tegenstelling tot België en 
Frankrijk) en faillissementscuratoren (in tegenstelling tot Frankrijk en 
Engeland) niet onder de meldplicht. 

Het is de vraag of Nederland met de bovenstaande keuzes een goede koers 
vaart, hetgeen in de navolgende hoofdstukken beantwoord zal worden. In het 
volgende hoofdstuk wordt de legal-privilegevrijstelling met betrekking tot ad-
vocaten geïnterpreteerd, alsmede onderzocht in hoeverre de vrijstelling ook 

268 Zie hoofdstuk 6.
269 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4 en 6.3.
270 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.4.
271 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.1.
272 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.3.
273 In paragraaf 7.2.2.



De witwasmeldplicht in Nederland, België, Frankrijk en Engeland

174

op andere dienstverleners van toepassing zou moeten zijn. Er zal geanalyseerd 
worden welke uitleg van de legal-privilegevrijstelling van de Witwasrichtlijn 
de voorkeur verdient, waarbij een balans zal worden gezocht met de eisen van 
effectiviteit, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. In hoofdstuk 7 komen ove-
rige knelpunten met betrekking tot de meldplicht aan de orde.
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6 De legal-privilegevrijstelling

In dit hoofdstuk wordt de vrijstelling uit de 3e Witwasrichtlijn geïnterpreteerd 
en de Nederlandse vrijstelling van de Wwft-meldplicht getoetst aan de eisen van 
legal privilege, effectiviteit, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. 

6.1 Inleiding 

Hoe moet de vrijstelling op de meldplicht uit de 3e Witwasrichtlijn worden ge-
interpreteerd om het legal privilege niet te schaden en hoe verhoudt zich deze 
interpretatie tot de vereisten van effectiviteit en rechtszekerheid? Een goede 
richtlijninterpretatie waarborgt enerzijds het legal privilege, maar doet ander-
zijds ook recht aan een effectieve toepassing van de richtlijn gelet op de doelen 
ervan: het voorkomen en bestrijden van witwassen.
Aan de hand van het toetsingskader zoals uiteengezet in de hoofdstukken 2 en 
3 wordt in dit hoofdstuk gezocht naar een ‘ideaal’ evenwicht tussen legal pri-
vilege en effectiviteit. Die interpretatie moet eveneens voldoen aan eisen van 
rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. Dit alles om het doel van de richtlijn tot 
zijn recht te laten komen, zonder in strijd te komen met fundamentele rechten.
Gelijkwaardigheid wordt getoetst door te bezien in hoeverre dienstverlening 
van de overige dienstverleners ‘rechtstreeks vergelijkbaar’ is met dienstverle-
ning door advocaten, zodat aan die dienstverleners eenzelfde vrijstelling moet 
worden toegekend. Daarbij geldt dan ook nog dat aan de eisen van effectiviteit 
wordt voldaan.

Opbouw van het hoofdstuk

De interpretatie van de richtlijn komt aan de orde in paragraaf 6.2. In para-
graaf 6.2.1 wordt aandacht besteed aan argumenten die pleiten vóór een rui-
me uitleg en in paragraaf 6.2.2 aan argumenten tégen een ruime uitleg van 
de legal-privilegevrijstelling. Vervolgens wordt een afweging gemaakt tussen 
het legal privilege en de eisen van effectiviteit en rechtszekerheid (paragraaf 
6.2.3). Daarna wordt ingegaan op twee aanknopingspunten voor een mogelijk 
effectieve en rechtszekere implementatie, te weten: de fraude-oogmerkuitzon-
dering (paragraaf 6.2.4) en activiteiten die zich begeven aan de rand van of 
buiten het domein van juridisch advies: ‘extrajuridisch’ advies (paragraaf 6.2.5) 
en fiscaal advies (paragraaf 6.2.6). In een subconclusie wordt de gevonden in-
terpretatie samengevat. In hoeverre Nederland de gegeven interpretatie van de 
3e Witwasrichtlijn heeft gevolgd, wordt bezien in paragraaf 6.3. 
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Ten aanzien van de overige dienstverleners wordt in paragraaf 6.4 onderzocht 
in hoeverre een gelijkwaardige vrijstelling nodig is. Er wordt afzonderlijk aan-
dacht besteed aan notarissen (paragraaf 6.4.2), accountants (paragraaf 6.4.3) 
en overige juridische en fiscale dienstverleners (paragraaf 6.4.4). Er wordt af-
gesloten met conclusies en aanbevelingen in paragraaf 6.5.

6.2 Interpretatie van de 3e witwasrichtlijn

6.2.1 Argumenten voor een ruime vrijstelling

Een ruime uitleg van de vrijstelling zal een beperktere meldplicht tot gevolg 
hebben.
Het Hof van Justitie heeft in de Ordre des barreaux-zaak geen eenduidig ant-
woord gegeven over de omvang van de legal-privilegevrijstelling. Het heeft 
met name geen uitleg gegeven van de cruciale zinsnede ‘de rechtspositie van 
een cliënt’. Daarom is het van belang te bezien hoe andere landen hiermee zijn 
omgegaan. In hoofdstuk 5 bleek dat België en Frankrijk de vrijstelling naar 
aanleiding van de Ordre des barreaux-zaak ruim uitleggen, zodat elk juridisch 
advies door een advocaat is vrijgesteld van de verplichtingen, tenzij de advo-
caat deelneemt aan witwasactiviteiten, het juridisch advies voor witwasdoel-
einden wordt verstrekt, of de advocaat weet of redenen heeft om aan te nemen 
dat zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden. Dit is in over-
eenstemming met overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn alsmede met de 
conclusie van advocaat-generaal Maduro voor Ordre des barreaux. 
Door het Belgische Constitutionele Hof is daarbij gewezen op:1 het belang 
van het legal privilege; het lex-certavereiste; de overeenstemming met EU-
beginselen; de vereiste strikte interpretatie bij een inbreuk op fundamentele 
rechten als het legal privilege; en de conclusie van advocaat-generaal Maduro.2 
Door de Franse Conseil d’État is vooral gewezen op overweging 17 van de 2e 
Witwasrichtlijn (dat is overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn), waaruit volgt 
dat ook juridisch advies buiten enig rechtsgeding moet worden uitgesloten van 
de meldplicht.3 Daarnaast heeft de Conseil d’État erop gewezen dat er hier 
geen ruimte is voor de lidstaten om het niveau van bescherming te bepalen, 
gezien de manier waarop de tekst volgens deze overweging moet worden geïn-
terpreteerd.4 Op deze plaats zal ik met enkele aanvullende argumenten komen, 
die aansluiten bij deze Belgische en Franse uitspraken en die bij de uitleg van 
de richtlijn kunnen worden betrokken.

1 Grondwettelijk Hof, 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be. 
2 Zie hiervoor hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.3.
3 Conseil d’État 10 april 2008, Conseil national des barreaux et al, nr. 296845, 29690, 
 www.conseil-etat.fr. 
4 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.4.
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In de eerste plaats is te wijzen op overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn:

‘Wanneer onafhankelijke leden van wettelijk erkende en gecontroleerde 
beroepsgroepen die juridisch advies verstrekken, zoals advocaten, de 
rechtspositie van een cliënt bepalen of een cliënt in rechte vertegenwoor-
digen, is het evenwel niet aangewezen om deze beroepsbeoefenaren voor 
deze activiteiten krachtens deze richtlijn een verplichting op te leggen 
vermoedens van witwassen (…) te melden. Zo moeten er vrijstellingen 
zijn van elke verplichting om informatie te melden die is verkregen vóór, 
tijdens of na een gerechtelijke procedure, of bij het bepalen van de rechts-
positie van een cliënt. Juridisch advies dient bijgevolg aan de beroepsge-
heimhoudingsplicht onderworpen te blijven, tenzij de juridisch adviseur 
deelneemt aan witwasactiviteiten (…), het juridisch advies voor witwas-
doeleinden (…) wordt verstrekt, of de advocaat weet dat zijn cliënt juri-
disch advies wenst voor witwasdoeleinden (…).’

Een overweging is een bestanddeel van een richtlijn en van belang voor de 
uitleg ervan.5 Overweging 20 (en overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn) is 
belangrijk omdat deze het resultaat is van een moeilijk onderhandelingspro-
ces. Tot op het laatste moment werd over de inhoud van deze overweging ge-
delibereerd.6 De richtlijn noodzaakt bovendien niet tot een andere uitleg dan 
in deze overwegingen aangegeven.
In de 3e Witwasrichtlijn is ten overvloede bepaald dat geen enkele bepaling 
ervan mag worden uitgelegd of uitgevoerd op een wijze die strijdig is met het 
EVRM.7

Het EHRM schaart op basis van artikel 8 EVRM in beginsel de gehele vertrou-
wensrelatie tussen een advocaat en zijn cliënt onder het legal privilege. In be-
ginsel is alle vertrouwelijke communicatie geprivilegieerd, ongeacht het doel 
ervan.8 Bovendien is er bij inmenging in het legal privilege in beginsel slechts 
zeer beperkt ruimte voor een margin of appreciation voor de lidstaten. Dit al-
les wijst erop dat moet worden gekozen voor een interpretatie van de richtlijn 
die niet méér inbreuk maakt op de vertrouwensrelatie dan strikt noodzakelijk 
en voorgeschreven is. Dat de Europese Commissie wellicht impliciet een an-
dere opvatting is toegedaan en uitgaat van een beperkte opvatting van het legal 
privilege, maakt dit niet anders.9 Ook de uitspraak van het Hof van Justitie in 
Ordre des barreaux noopt niet tot een andere uitleg. De uitspraak van het Hof 
mag dan wel dubbelzinnig lijken, het Hof heeft zich (vooralsnog) niet expli-
ciet verzet tegen een ruime uitleg van de vrijstelling in overeenstemming met 

5 Baas 2002; Spronken 2002, p. 9.
6 Ook in deze zin: Baas 2002; zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.5.
7 Overweging 48 van de 3e Witwasrichtlijn.
8 EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland); zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.
9 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.5.
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artikel 8 EVRM. Het Hof van Justitie heeft juist gewezen op een uitleg van de 
richtlijn die het meest in overeenstemming is met het EVRM. Het EVRM (en 
daarmee het Handvest) biedt meer bescherming dan het Unierechtelijke legal-
privilegebeginsel, zoals ik heb trachten aan te tonen in hoofdstuk 3, omdat 
de vertrouwensrelatie tussen een advocaat en zijn cliënt door het EHRM ook 
wordt beschermd buiten het contentieuze kader, middels het recht op privacy 
van artikel 8 EVRM. Door overweging 20 te volgen ontstaat een goede basis 
voor overeenstemming met het EVRM.

In de tweede plaats kan worden gewezen op de aanbevelingen van de Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF), die wijzen op een ruime uit-
leg van de vrijstelling. De 3e Witwasrichtlijn houdt in hoge mate rekening met 
deze aanbevelingen.10 Bij onduidelijkheden in de richtlijn dienen deze aanbe-
velingen dan ook te worden betrokken. Aanbeveling 16 van de FATF en de 
toelichting daarop verwijzen voor de vrijstelling naar de omvang van het legal 
privilege op nationaal niveau: 

‘Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and accountants 
acting as independent legal professionals, are not required to report their 
suspicions if the relevant information was obtained in  circumstances where 
they are subject to professional secrecy or legal professional privilege’. 

In de toelichtende noten ter interpretatie van deze aanbeveling staat dat:

‘It is for each jurisdiction to determine the matters that would fall under le-
gal professional privilege or professional secrecy. This would normally co-
ver information lawyers, notaries or other independent legal  profession als 
receive from or obtain through one of their clients: (a) in the course of 
ascertaining the legal position of their client, or (b) in performing their 
task of defending or representing that client in, or concerning judicial, 
administrative, arbitration or mediation proceedings. Where accountants 
are subject to the same obligations of secrecy or privilege, then they are 
also not required to report suspicious transactions.’11

Afgaande op de toelichting lijkt de FATF een ruime legal-privilegebescher-
ming voor te staan, af te leiden uit zowel de inhoud (mediation proceedings), als 
uit de structuur van de tekst. Omdat sub (b) gaat over advies in het kader van 

10 Zie overweging 5 bij de 3e Witwasrichtlijn.
11 Een ander punt dat opvalt, is dat in de aanbevelingen van de FATF de vrijstelling voor ‘bepaling 

van de rechtspositie’ als een aparte categorie wordt aangewezen, terwijl ‘bepaling van de rechts-
positie’ in de richtlijn onderdeel is van een hele zin. Dat geeft toch aan dat dit onderdeel bij de 
FATF meer gewicht krijgt dan in de richtlijn. 
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een procedure ligt het in de rede dat sub (a) – ascertaining the legal position – 
gaat over advies buiten een mogelijke procedure.
Volgens de toelichting van de FATF is het aan elk land, c.q. rechtsstelsel om te 
bepalen wat wel en niet onder het legal privilege valt. Omdat de EU ook een 
rechtsstelsel is, en tevens strengere regels kan stellen dan de FATF voorstelt, is 
het denkbaar dat op den duur in de EU-rechtsorde wordt ‘toegewerkt’ naar een 
harmonisatie op dit punt door precies te bepalen wat er wel en niet onder de 
legal-privilegevrijstelling valt. Zoals gezegd is dit vooralsnog niet het geval en 
is bij de omvang van de vrijstelling het nationale legal privilege van de dienst-
verlener mede van belang.
In hoofdstuk 3 is al aan de orde gekomen dat in Nederland de bescherming 
van het verschoningsrecht voor advocaten ruim is.12 Buiten de werking van de 
Wwft valt het geven van juridisch advies in beginsel zonder meer onder het 
verschoningsrecht.13 Gezien de eis van gelijkwaardigheid zou deze bescher-
ming dan ook voor de implementatie van de 3e Witwasrichtlijn aangehouden 
moeten worden. 

In de derde en laatste plaats dient een ruime uitleg van de vrijstelling de rechts-
zekerheid. Het is dan immers voor de praktijk niet langer nodig om het (las-
tige) onderscheid te maken tussen ‘blote’ juridische advieswerkzaamheden die 
niet, en procesgerelateerde adviezen die wel onder de vrijstelling vallen.14 Dit 
komt de rechtszekerheid ten goede.

6.2.2 Argumenten tegen een ruime vrijstelling

Tegen een ruime vrijstelling voor advocaten kan allereerst worden ingebracht 
dat er maar weinig van de meldplicht overblijft als ook juridisch advies wordt 
vrijgesteld.15 Wat er overblijft, zijn op het eerste gezicht slechts de uitvoerings-
handelingen bij de in de richtlijn omschreven financiële en commerciële trans-
acties. Maar vermoedens van witwassen zullen juist tot de dienstverlener ko-
men in de voorliggende adviesverlenende fase en niet in de uitvoerende fase. 
Een ruime uitleg van de vrijstelling heeft aldus tot gevolg dat de uitzondering 
de hoofdregel geheel ‘overvleugelt’.16 Bovendien wordt er al zo weinig gemeld 
door advocaten in Nederland en elders.17 Het repressieve doel van de richtlijn 
(de opsporing van witwassers) is daarom gebaat bij een zo beperkt mogelijke 

12 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.
13 Uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld mediation en belastingadvies, zie ook hierna in para-

graaf 6.2.6.
14 Zie ook de conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, 

Jur. 2007, p. I-5305, para. 61 (Ordre des barreaux).
15 Van Mens en Bouallough 2002, p. 83; Van Almelo 2001, p. 780.
16 Volgens Buruma is dit het geval, Buruma 2011.
17 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.5 en hoofdstuk 11, paragraaf 11.1, 11.3.3 en 11.4.1.
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vrijstelling, om zo veel mogelijk bruikbare meldingen te verkrijgen. Een al te 
ruime vrijstelling ondermijnt de effectiviteit van de richtlijn.

In de tweede plaats sluit een beperkte vrijstelling goed aan bij het legal-privile-
gebeginsel zoals dat door het Hof van Justitie in het Unierechtelijke mededin-
gingsrecht wordt gehanteerd.18 Ook daar moet het in beginsel gaan om com-
municatie in het kader van de verdediging van een cliënt en vallen advieszaken 
zonder band met een rechtsgeding in beginsel buiten de bescherming. 

In de derde plaats kan worden aangevoerd dat de 3e Witwasrichtlijn toestaat 
dat lidstaten strengere bepalingen tegen witwassen kunnen aannemen.19 Ook 
naar aanleiding van de Ordre des barreaux-zaak kan niet aan de indruk wor-
den ontkomen dat het Hof van Justitie impliciet van oordeel lijkt te zijn dat een 
beperkte benadering van het legal privilege proportioneel is (of zou kunnen 
zijn) aan het doel van de richtlijn. In lijn hiermee kan gewezen worden op het 
feit dat in Nederland in het algemeen, dus ook buiten de toepasselijkheid van 
de richtlijn, de reikwijdte van het legal privilege van advocaten ter discussie 
staat. Er gaan stemmen op om het verschoningsrecht niet op alles wat advoca-
ten doen van toepassing te laten zijn. Er zijn advocaten die al jaren niet meer 
procederen, maar die wel lid blijven van de balie en daardoor alle privileges 
genieten, waarvan het de vraag is of ze daarvoor zijn bedoeld. 

Tot slot kan worden gewezen op overweging 19 van de 3e Witwasrichtlijn 
waarin expliciet staat dat fiscaal advies onder de verplichtingen valt, zodat ten 
aanzien van fiscaal advies kan worden betoogd dat dit niet onder de adviesvrij-
stelling zou moeten vallen.

6.2.3 Afweging tussen effectiviteit en legal privilege

Een afweging tussen twee belangen vergt uiteindelijk een keuze, waarbij de uit-
komst altijd weer ter discussie kan komen te staan, wanneer de omstandighe-
den daarom vragen. Het argument om een beperkte legal-privilegevrijstelling 
te hanteren omdat het zo goed aansluit bij het Unierechtelijke legal-privilege-
beginsel, is niet sterk. Het EVRM, en daarmee het Handvest, lijkt immers meer 
bescherming te bieden dan het Unierechtelijke beginsel. Het Unierechtelijke 
beginsel is bovendien alleen dwingend voorgeschreven ten behoeve van een 
uniforme toepassing van toezichtbevoegdheden door de Europese Commissie. 
Bovendien wijst het adagium ‘niet minder, wel meer bescherming’ als leidend 
principe uit het Handvest op een vrijstelling die ook advies omvat. Dit principe 

18 Zie de zaken AM&S/Commissie, Hilti/Commissie en Akzo Nobel/Commissie, besproken in hoofd-
stuk 3.

19 Art. 5 van de 3e Witwasrichtlijn.
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kan ook tegengeworpen worden aan het argument dat de richtlijn toestaat dat 
ook strengere bepalingen door de lidstaat aangenomen kunnen worden.

De ruime bescherming die aan het legal privilege wordt toegekend door het 
EHRM en daarmee ook door het Handvest, alsmede de overwegingen bij de 
richtlijn, brengen mijns inziens mee dat juridisch advies buiten een (moge-
lijk) rechtsgeding in beginsel vrijgesteld moet zijn van de verplichtingen van 
de richtlijn. Een ruime vrijstelling beschermt de vertrouwensrelatie tussen de 
advocaat en zijn cliënt en stelt niet alleen de toegang tot de rechter veilig, maar 
ook de toegang tot het recht. Dit is van groot belang in een complexe samen-
leving als de onze waarin het niet gemakkelijk is je rechtspositie te kennen.20 
Op grond van het voorgaande kan gesteld worden dat de vrijstelling voor ad-
vocaten in de richtlijn voor ‘bepaling van de rechtspositie’ (in overeenstem-
ming met overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn) zo moet worden uitgelegd 
dat hieronder mede wordt verstaan het geven van juridisch advies buiten het 
contentieuze kader.21 Hier is geen ruimte meer voor een lidstaat om een stren-
gere bepaling aan te nemen, omdat daarmee de vertrouwensrelatie tussen een 
advocaat en zijn cliënt meer wordt beperkt dan noodzakelijk door de richtlijn 
wordt voorgeschreven. 

Om evenwel een effectieve en rechtszekere toepassing van de richtlijn moge-
lijk te maken, moet de ruimte die er is om wel onderworpen te zijn aan de 
verplichtingen, ten volle worden benut. Die ruimte kan worden gevonden in 
het volgende:

1. Allereerst in de overweging bij de richtlijn dat er geen vrijstelling is als 
het oogmerk van het advies is gericht op witwassen (de zogenoemde 
‘fraude-oogmerkuitzondering’).22

2. Ten tweede door een heldere afbakening te geven van andere vormen van 
bijstand waarvoor geen vrijstelling hoeft te worden gegeven: activiteiten 
die in de periferie of buiten het domein liggen van juridisch advies. 

Dit zijn twee aanknopingspunten om een effectieve en rechtszekere meldplicht 
op te kunnen baseren. In de volgende twee paragrafen wordt dit uitgewerkt; 
eerst de meldplicht op grond van de fraude-oogmerkuitzondering en daarna 
de meldplicht voor activiteiten die buiten of op de grens van het domein van 
juridisch advies liggen.

20 Zie ook de conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, 
Jur. 2007, p. I-5305, para. 60 (Ordre des barreaux).

21 Art. 23 lid 2 van de 3e Witwasrichtlijn.
22 Zie overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn en overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn.



De legal-privilegevrijstelling

182

6.2.4 De fraude-oogmerkuitzondering

Het legal privilege mag geen dekmantel worden voor misbruik. In overweging 
20 van de 3e Witwasrichtlijn is bepaald: 

‘(…) Juridisch advies dient bijgevolg aan de beroepsgeheimhoudings-
plicht onderworpen te blijven, tenzij de juridisch adviseur deelneemt aan 
witwasactiviteiten (…), het juridisch advies voor witwasdoeleinden wordt 
verstrekt (…), of de advocaat weet [of redenen heeft om aan te nemen] dat 
zijn cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden (…)’.23 

Deze uitzondering komt erop neer dat de vrijstelling niet geldt als het oogmerk 
van het advies is gericht op witwassen of financiering van terrorisme, waar-
door de meldplicht als het ware ‘herleeft’ (de ‘fraude-oogmerkuitzondering’).
Maar zou het niet een uiterst zeldzame gebeurtenis zijn dat het oogmerk van 
het advies op witwassen is gericht? Dan zal een dergelijke meldplicht weinig 
effectief zijn. Gezien echter de grote hoeveelheid geld die vermoedelijk jaar-
lijks in Nederland wordt witgewassen,24 kan het niet anders zijn, dan dat het 
oogmerk van het advies vaak op witwassen is gericht. De witwasser wil zijn 
verdiensten immers kunnen ‘genieten’. Dat dit vaak niet (her)kenbaar is voor 
de dienstverlener is duidelijk, en een reden om dienstverleners bij te scholen 
zodat dit oogmerk van witwassen beter kan worden herkend. Dit betekent dan 
meteen ook dat áls de dienstverlener in staat is om dat oogmerk beter te her-
kennen (zonder een opsporingsambtenaar te worden), een melding op grond 
van de fraude-oogmerkuitzondering bijzonder effectief kan zijn.

Een meldplicht bij een fraude-oogmerk binnen het kader van juridisch advies 
kan van advocaten worden gevergd en is proportioneel aan het preventieve 
doel van de richtlijn (de voorkoming van betrokkenheid van dienstverleners 
bij witwassen). Het roept een meldplicht in het leven wanneer de dienstver-
lener weet of goede redenen heeft om aan te nemen dat zijn dienstverlening 
wordt misbruikt om geld wit te wassen. Dat levert volgens de rechtspraak van 
het EHRM een bijzondere reden op om het legal privilege te mogen doorbre-
ken. Het dient de effectiviteit van de richtlijn, omdat het misbruik van dienst-
verleners tegengaat en potentiële witwassers afschrikt.

Uit de richtlijn blijkt evenwel niet duidelijk hoe deze ‘fraude-oogmerkuit-
zondering’ moet worden uitgelegd. Heeft deze betrekking op elk advies, ook 
binnen de context van een juridische procedure? En in hoeverre is directe of 

23 In overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn is het zinsdeel ‘of redenen heeft om aan te nemen’ 
zoals geformuleerd in overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn niet langer opgenomen.

24 Unger e.a. 2006.
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bewuste betrokkenheid van de dienstverlener vereist? Is een poging tot mis-
bruik van de dienstverlener al voldoende om de meldplicht te activeren?
Voor de beantwoording van deze vragen kan inspiratie gevonden worden in 
het Engelse recht, waarin de fraude-oogmerkuitzondering (crime-fraud ex-
ception) een algemeen geldende uitzondering vormt op het legal professional 
 privilege (LPP).25 Hieronder wordt op deze vragen ingegaan.

Geldt de fraude-oogmerkuitzondering ook binnen een juridische procedure?

In hoofdstuk 5 is gebleken dat zowel in België, Frankrijk als Engeland de frau-
de-oogmerkuitzondering uit de Witwasrichtlijn is geïmplementeerd, maar dat 
deze verschillend wordt uitgelegd. In Frankrijk is nog niet uitgekristalliseerd 
of de fraude-oogmerkuitzondering alleen van toepassing is op advieswerk-
zaamheden sec of ook binnen een procedure. In Engeland daarentegen geldt 
de uitzondering voor alle vormen van adviesverlening, ook binnen een proce-
durele context. Hierdoor vallen schijnprocedures die speciaal worden opgezet 
om geld wit te wassen (sham litigation) ook onder de meldplicht.
Gezien de eis van effectiviteit dient de fraude-oogmerkuitzondering mijns in-
ziens net als in Engeland op alle soorten dienstverlening van toepassing te zijn, 
dus zowel in als buiten een rechtsgeding. Er is geen rechtvaardiging om bij der-
gelijk misbruik het legal privilege in stand te laten. In Nederland zijn (buiten 
de Wwft) ook elementen terug te vinden van de fraude-oogmerkuitzondering. 
Indien een verschoningsgerechtigde wordt verdacht van een ernstig strafbaar 
feit, dan is het verschoningsrecht niet langer van toepassing.26

Is een directe en bewuste betrokkenheid van de dienstverlener vereist?

Het ligt niet in de rede een meldingsplicht voor een advocaat op te leggen 
indien bij het geven van advies een verdachte transactie wordt opgemerkt ter-
wijl het gevraagde advies daar niets mee te maken heeft.27 Dit volgt uit de for-
mulering van de uitzondering, waarin staat dat het oogmerk van het advies 
op fraude gericht moet zijn. Spronken voegt daaraan toe dat de advocaat ook 
op de hoogte moet zijn van dit oogmerk. Indien de cliënt advies vraagt voor 
witwasdoeleinden en de advocaat bemerkt dit, dan geldt de meldplicht, ook 
al vindt de dienstverlening plaats in geprivilegieerde omstandigheden. Wordt 
het advies niet gevraagd om witwassen te bevorderen, dan geldt volgens haar 
geen meldingsplicht.28 Let wel, er is uiteraard geen meldplicht indien er rechts-

25 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.5.6.
26 Zie bijvoorbeeld HR 30 november 1999, NJ 2002, 438, waarin de advocaat werd verdacht van 

deelneming aan een groot samenwerkingsverband van fraudeurs.
27 Niet te verwarren met de meldplicht buiten geprivilegieerde omstandigheden, die mijns inziens 

geen directe betrokkenheid van de dienstverlener behoeft, zie paragraaf 7.3.2 e.v.
28 Spronken 2002, p. 9.
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bijstand wordt gevraagd omdat hij of zij verdacht wordt van witwassen of een 
ander soort delict waarbij witwassen aan de orde kan zijn. Juist voor deze situ-
aties geldt het verschoningsrecht. Het is de kern ervan.29

Ik ben het met Spronken eens dat voor het ontstaan van een meldplicht op 
grond van de fraude-oogmerkuitzondering nodig is dat de dienstverlener zich 
bewust moet zijn van het frauduleuze oogmerk. Maar dit kan naar mijn me-
ning ook de situatie omvatten dat de dienstverlener in objectieve zin op de 
hoogte had moeten zijn van het frauduleuze oogmerk. Dit wordt tot uitdruk-
king gebracht door het zinsdeel ‘redenen heeft om aan te nemen dat zijn cliënt 
juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden’.30 Indien het door opvolgende 
gebeurtenissen duidelijk wordt dat van een frauduleus oogmerk sprake is, dan 
moet alsnog worden gemeld, ook al was de dienstverlener te goeder trouw.31

Zoals in hoofdstuk 5 aan de orde kwam, maakt het in Engeland niet uit of de 
solicitor wel of niet weet dat hij wordt misbruikt en door wie – zijn cliënt of de 
wederpartij; in beide gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op legal 
professional privilege. Het frauduleuze oogmerk kan dus ook afkomstig zijn 
van de wederpartij, en ook dan zou mijns inziens een meldplicht van toepas-
sing moeten zijn.

Na een poging tot misbruik wordt de cliënt weggestuurd

Spronken meent dat de meldplicht die de advocaat wordt opgelegd in het geval 
dat hij vermoedt dat zijn cliënt juridisch advies vraagt met het oog op witwas-
doeleinden, op gespannen voet staat met de jurisprudentie van het EHRM en 
daarom in strijd is met artikel 8 lid 2 EVRM.32 Indien de cliënt advies vraagt 
met het oog op witwassen, en de hulpverlener werkt niet mee en wijst hem de 
deur, dan is er goed beschouwd immers nog geen sprake van misbruik, maar 
‘slechts’ van een poging daartoe.
Op zichzelf is juist dat een dergelijke plicht iets verder gaat dan de algemeen 
aanvaarde uitzondering uit de jurisprudentie van het EHRM, die vereist dat 
een ‘redelijke grond’ aanwezig moet zijn om te geloven dat het privilege wordt 
misbruikt. Dat veronderstelt dat een objectieve buitenstaander op grond van 
de aanwezigheid van feiten of informatie ervan overtuigd zou zijn dat het 

29 Zie ook Bannier 2010, p. 77-78.
30 Dit zinsdeel was wel opgenomen in overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn, maar niet meer in 

overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn.
31 Anders Bannier 2010, p. 78, die stelt dat het verschoningsrecht moet gelden zolang de verscho-

ningsgerechtigde te goeder trouw is. Ik meen daarentegen dat de goede trouw van de dienst-
verlener geen doorslaggevende factor is, als duidelijk wordt dat de dienstverlener is misbruikt 
door zijn cliënt. Het verschoningsrecht is er niet om de misdadiger te beschermen die gepro-
beerd heeft er misbruik van te maken. 

32 Spronken 2002, p. 14.
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privilege wordt misbruikt.33 In zo’n geval is doorbreking gerechtvaardigd. Het 
vindt zijn grenzen ‘waar de advocaat zelf behulpzaam is bij, of deelneemt aan, 
onwettige activiteiten van zijn cliënt’.34

Als de dienstverlener de cliënt niet op andere gedachten kan brengen, zal hij 
zijn diensten moeten weigeren. In dergelijke gevallen is een meldplicht mijns 
inziens proportioneel aan de richtlijn, ook al is van daadwerkelijk misbruik 
(nog) geen sprake. Immers, indien een eerste gesprek voor een nieuwe dienst 
altijd vrijgesteld zou zijn, dan zou de cliënt ongestoord kunnen shoppen van 
dienstverlener naar dienstverlener, totdat hij iemand vindt die met hem wil 
meewerken. Een meldplicht is in dergelijke gevallen niet onevenredig, omdat 
bij een breuk met de cliënt, de vertrouwensrelatie ook niet langer bestaat. Een 
meldplicht voor advieswerkzaamheden die bestaat wanneer de cliënt (of de 
wederpartij) probeert misbruik te maken van de dienstverlener is ook goed te 
begrijpen en in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel.
Het verdient mijns inziens nadrukkelijke aanbeveling om deze algemene frau-
de-oogmerkuitzondering expliciet in de richtlijn als implementatieverplich-
ting op te nemen, en niet ‘slechts’ als een overweging, zoals nu het geval is. 

Subconclusie

Vanuit het oogpunt van effectiviteit van de Witwasrichtlijn zou de fraude-oog-
merkuitzondering/meldplicht mijns inziens moeten gelden voor :

 – deelname van de juridisch adviseur aan witwasactiviteiten of activiteiten 
voor financiering van terrorisme;

 – de verstrekking van juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor fi-
nanciering van terrorisme;

 – de advocaat die weet, of redenen heeft om aan te nemen, dat zijn cliënt 
juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor financiering van 
terrorisme.

Deze fraude-uitzondering zou zowel binnen als buiten het procedurele kader 
van toepassing moeten zijn en ook de situatie moeten omvatten dat het frau-
duleuze oogmerk bij de wederpartij bestaat, alsmede de situatie dat er sprake 
is van een poging tot misbruik en dat de adviseur zijn cliënt niet op andere 
gedachten weet te brengen.

33 Zie mutatis mutandis: EHRM 20 augustus 1990, nr. 12244/86; 12245/86; 12383/86 (The Fox, 
Campbell en Hartley/Engeland); en zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.

34 Zie ook de conclusie van A-G Warner van 20 januari 1981 in HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 
1982, p. 1575; NJ 1983, 150 (AM&S/Commissie) en hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.
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Met een dergelijke implementatie sluit Nederland ook meer aan bij de benade-
ring die in de andere landen wordt gevolgd.35 Het draagt bij tot een vergroting 
van de rechtszekerheid omdat de meldplicht eenvoudiger te begrijpen wordt, 
aangezien bij juridische adviesverlening de meldplicht alleen van toepassing is 
wanneer een fraude-oogmerk aanwezig is. 

6.2.5 Activiteiten buiten het domein van juridisch advies: extrajuridisch advies

In de vorige paragraaf is bepleit dat de legal-privilegevrijstelling voor al het 
juridisch advies zou moeten gelden, behalve wanneer het oogmerk van het 
advies op witwassen is gericht. Daarnaast is betoogd dat de vrijstelling niet 
geldt voor activiteiten die zich aan de rand of buiten het domein van juridisch 
advies bevinden. 
Hierbij kan vanzelfsprekend worden gedacht aan de letterlijke uitvoering van 
de omschreven transacties in de richtlijn, zoals bijvoorbeeld het daadwerkelijk 
overmaken of beheren van gelden voor de cliënt.36 In dergelijke gevallen is 
een meldplicht proportioneel aan het doel van de richtlijn. Zoals gezegd zal 
de kennis over de herkomst van de middelen vaak zijn verkregen in de voor-
afgaande fase: de fase van bijstand bij de voorbereiding van de in de richtlijn 
omschreven commerciële en financiële transacties. Deze bijstand valt buiten 
de vrijstelling wanneer het geen juridisch advies betreft. Maar is er ook advies 
dat niet juridisch van aard is? En wat kan hieronder worden verstaan? 
Advocaat-generaal Maduro heeft in dit verband voorgesteld om ‘extrajuri-
disch’ advies meldplichtig te achten, omdat dit geen juridisch advies zou zijn. 
Bij extrajuridisch advies staat volgens Maduro voorop dat voor de cliënt ‘de 
economisch meest gunstige oplossing’ wordt gevonden.37

Een dergelijke onderscheid tussen juridisch advies en extrajuridisch advies, 
heeft een nieuwe tweedeling tot gevolg: namelijk tussen werkzaamheden van 
juridische aard en van niet-juridische aard. Maduro kwalificeert advies als ‘ju-
ridisch’ als het is verstrekt om de cliënt bij te staan bij de organisatie van zijn 
activiteiten ‘met inachtneming van de wet’. Dit advies moet voor advocaten 
worden vrijgesteld van de meldplicht. Handelingen van juridische aard ken-
merken zich aldus door het uiteenzetten van het juridische kader en de rechts-
gevolgen van een voorgenomen handeling in overeenstemming met de wet. 
‘Extrajuridische werkzaamheden’ kenmerken zich volgens Maduro door, in 
het belang van een cliënt:

35 Zie hoofdstuk 5.
36 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3.
37 Zie conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 

2007, p. I-5305, para. 70 (Ordre des barreaux).
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‘(…) een beoordeling te maken van de beste strategie om actie te onder-
nemen of een economische of commerciële transactie te verrichten. (…) 
Indien de beoordeling voornamelijk tot doel heeft een commerciële of fi-
nanciële transactie te verrichten of voor te bereiden, en de advocaat in dat 
verband onderworpen is aan instructies van de cliënt teneinde onder meer 
de economisch meest gunstige oplossing te vinden, handelt hij slechts als 
een ‘zaakwaarnemer’ die zijn kennis van zaken volledig in dienst stelt van 
een niet-juridische activiteit, zodat er geen noodzaak is om het beroeps-
geheim te beschermen.(...) In dat geval handelt de advocaat niet als een 
onafhankelijke advocaat, maar bevindt hij zich in een positie die identiek 
is aan die van een financieel adviseur of een bedrijfsjurist.’38

Mijns inziens ontbeert dit criterium de noodzakelijke eis van ‘voorzienbaar-
heid’. Een onderscheid tussen beide vormen van advies is in de praktijk im-
mers nauwelijks te maken. Advies met het oog op het organiseren van je activi-
teiten in overeenstemming met de wet, wordt door Maduro gesteld tegenover 
het organiseren van activiteiten volgens de economisch meest gunstige oplos-
sing.39 Echter, een goed advies houdt rekening met beide aspecten, juridische 
én economische. Bovendien moet een economisch getint advies ook in over-
eenstemming zijn met de wet. Dus hoe is een en ander te scheiden op een 
duidelijke wijze? 
Maduro erkent zelf ook dat het onderscheid tussen beide vormen van advies 
lastig is, maar zegt tegelijkertijd dat het niet aan de rechter of wetgever is om 
elk praktisch uitvoerbaarheidsprobleem op te lossen. Op zichzelf is dat juist, 
maar hier is het een misplaatst argument, omdat het gaat om een inmenging 
in de vertrouwensrelatie tussen advocaat en cliënt, waarbij het noodzakelijk 
is dat de wet zo duidelijk moet zijn dat de burgers er hun gedrag op kunnen 
afstemmen.40

Mijns inziens ontbeert het criterium ‘extrajuridisch’ advies tot dusver de door 
artikel 8 EVRM vereiste voorzienbaarheid en voldoet het daarom niet aan het 
beginsel van rechtszekerheid. 

Dit alles betekent dat beter nagedacht moet worden over vormen van afbake-
ning tussen juridisch advies enerzijds en andere vormen van ‘bijstand’ bij het 
uitvoeren van de financiële en commerciële transacties anderzijds.
Hiervoor kan wellicht een oplossing worden gevonden door bepaalde strak 
omschreven diensten niet onder de vrijstelling te laten vallen. Het moet dan 
gaan om taken die zich aan de periferie of buiten het kader van juridisch ad-
vies bevinden en die niet tot de kerntaken van de klassieke advocaat behoren. 

38 Zie conclusie van A-G Maduro van 14 december 2006 in HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 
2007, p. I-5305, para. 70 (Ordre des barreaux).

39 Fermon 2007.
40 EHRM 2 augustus 1984, nr. 8691/79 (Malone/Engeland).
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Bovendien is het nodig dat tussen deze ‘bijstand’ en de kerntaken van juridisch 
advies en verdediging in rechte een voldoende voorzienbaar onderscheid kan 
worden gemaakt.
Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk kan worden gewezen op vormen 
van dienstverlening waarover thans veel onduidelijkheid bestaat en die zich 
bewegen tussen adviesverlening en feitelijke uitvoering en die niet tot de kern-
taken van de advocaat behoren. Sommige vormen van forensische accountan-
cywerkzaamheden en due-diligencewerkzaamheden kunnen hier bijvoorbeeld 
deel van uitmaken. Daarnaast kan fiscaal advies worden aangewezen als dienst 
die niet onder de adviesvrijstelling valt. Door dergelijke diensten, onder wel 
omschreven omstandigheden, van de vrijstelling uit te sluiten, wordt mijns 
inziens voorzien in een rechtszekere en effectieve interpretatie van de richt-
lijn. Als hierbij een juiste afbakening wordt gevonden is dit eveneens in over-
eenstemming met het legal-privilegebeginsel.41 In hoofdstuk 7, dat gaat over 
onduidelijkheden bij de meldplicht, wordt nader ingegaan op deze diensten 
en welke afwegingen daarbij gemaakt kunnen worden.42 Hieronder wordt in-
gegaan op fiscaal advies.

6.2.6 Fiscaal advies onder de meldplicht

Door fiscaal advies, onder wel omschreven omstandigheden, van de advies-
vrijstelling uit te sluiten, wordt voorzien in een rechtszekere en effectieve in-
terpretatie van de richtlijn. 
In de eerste plaats kan worden aangevoerd dat het expliciet de bedoeling van 
de richtlijn is dat fiscaal advies onder de meldplicht valt, ongeacht door wie het 
wordt gegeven, omdat het een activiteit is die zeer gevoelig is voor witwassen. 
In overweging 19 bij de 3e Witwasrichtlijn staat immers dat:

‘Deze onafhankelijke beoefenaars van juridische beroepen, als gedefini-
eerd door de lidstaten, vallen onder de bepalingen van de richtlijn wan-
neer zij deelnemen aan financiële of zakelijke transacties, met inbegrip 
van het verstrekken van belastingadvies, waarbij er groot gevaar bestaat 
dat de diensten van deze beroepsbeoefenaars worden misbruikt om de 
opbrengsten van criminele activiteiten wit te wassen of terrorisme te 
financieren.’43 

41 Vergelijk de discussie die wordt gevoerd in het kader van de wijziging van de Advocatenwet, 
waarin de Minister van Veiligheid & Justitie overweegt om bij of krachtens de Advocatenwet een 
regeling op te nemen over het uitsluiten van bepaalde werkzaamheden die in de hoedanigheid 
van advocaat mogen worden verricht: Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 7, p. 5.

42 Zie paragraaf 7.4.2-7.4.4.
43 Overweging 19 van de 3e Witwasrichtlijn.
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De verhouding tussen overweging 19 en 20 van de 3e Witwasrichtlijn is ech-
ter niet helemaal duidelijk. In overweging 19 wordt fiscaal advies expliciet ge-
noemd als meldplichtige dienst, in overweging 20 wordt juridisch advies weer 
vrijgesteld; hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Fiscaal advies is immers ook altijd 
een juridisch advies. De richtlijn is hier niet duidelijk over. Op Unierechtelijk 
niveau dient hiervoor een duidelijke politieke keuze te worden gemaakt. 
Willen we inderdaad dat fiscaal advies, door wie dan ook gegeven, onder de 
meldplicht valt? Zo ja, dan moet een en ander helder in de richtlijn worden 
geëxpliciteerd en niet alleen in de overwegingen, zodat alle lidstaten dit im-
plementeren. 

Een tweede reden om fiscaal advies van de vrijstelling uit te zonderen, is dat 
het verschoningsrecht in belastingzaken in Nederland al van oudsher beperkt 
is, omdat fiscaal advies zich aan de rand van de advocatuurlijke dienstverle-
ning bevindt. De Nederlandse advocaat heeft alleen een verschoningsrecht 
voor hetgeen hem in zijn hoedanigheid als advocaat is toevertrouwd.44 Dat wil 
zeggen in de uitoefening van werkzaamheden die deel uitmaken van de nor-
male beroepsuitoefening, werkzaamheden die typisch ‘des advocaats’ kunnen 
heten.45 Indien de advocaat naast zijn werk optreedt als belastingadviseur, dan 
heeft hij in die functie geen verschoningsrecht.46 Dit is met name het geval als 
de advocaat ook naar buiten toe optreedt als belastingadviseur en ook is aan-
gesloten bij een organisatie van belastingadviseurs.47 In een dergelijk geval kan 
overigens wel het informele verschoningsrecht van toepassing zijn.48

Ook de advocaat-belastingkundige kan zich niet onder alle omstandigheden 
op het verschoningsrecht beroepen. Het opstellen van een belastingaangifte 
bijvoorbeeld, gebeurt meestal niet in de hoedanigheid van advocaat en zal 
daarom niet onder het verschoningsrecht vallen.49 Zelfs Bannier erkent dat hij 
ermee kan leven dat er geen verschoningsrecht is, in geval de advocaat as-
sisteert bij een belastingaangifte, of uitsluitend een fiscaal advies geeft.50 Dit 
wordt echter problematischer indien de advocaat in zijn hoedanigheid als ad-
vocaat bij het juridisch advies tevens fiscale punten betrekt. De grens tussen 
juridisch advies en fiscaal advies kan dan in de praktijk vloeiend zijn. Bannier 
vindt dat in een dergelijk geval geen grens kan worden getrokken en dat alles 

44 Fernhout 2004, p. 153.
45 Doorenbos 1996, p. 113, die ook een aantal concrete voorbeelden noemt: de advocaat die ten 

behoeve van een cliënt bankrekeningen opent en zich laat machtigen en deze rekeningen be-
heert, of de advocaat die voor zijn cliënt gaat optreden als statutair directeur of commissaris van 
diens vennootschap dan wel als trustee figureert.

46 Bannier 2007; Bannier en Fanoy 2006, p. 114; Barmentlo en Van de Vegt 2005, p. 46 en Langereis 
2002, p. 182; Booij 2000, p. 74.

47 Langereis 2002, p. 181.
48 Zie paragraaf 6.4.3.
49 Booij 2000, p. 74; Bannier en Fanoy 2006, p. 114.
50 Bannier 2007.
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dan onder het verschoningsrecht valt.51 In beginsel is het aan de advocaat-
belastingkundige zelf om een onderscheid in dossiers te maken die niet onder 
het verschoningsrecht vallen.52

Naar Nederlands recht hebben de accountant en belastingadviseur slechts in 
fiscale zaken een informeel verschoningsrecht, dat daarbuiten (waarschijnlijk) 
niet of in minderde mate geldt (zie hierna in paragraaf 6.4.3).53 
Waarom zou er in de richtlijn een vrijstelling voor advocaten moeten zijn bij 
het geven van fiscaal advies, nu ook anderen die taak uitvoeren en het verscho-
ningsrecht daarbij niet of in mindere mate van toepassing is?54

Ook in andere lidstaten is het legal privilege bij belastingzaken beperkt. In 
Frankrijk geldt de vrijstelling op de witwasmeldplicht niet voor fiscale dienst-
verleners. Omdat het verschoningsrecht voor belastingsadvies al beperkt is, is 
het opleggen van een meldplicht bij het geven van fiscaal advies minder ingrij-
pend.
In hoofdstuk 3 is aan de orde gekomen dat er in Nederland (de Wwft buiten 
beschouwing gelaten) een beweging te zien is naar een grotere relativering van 
het verschoningsrecht.55 Vergelijk in dit verband de discussie die onder meer 
wordt gevoerd in het kader van de wijziging van de Advocatenwet, waarin de 
Minister van Justitie overweegt om bij of krachtens de Advocatenwet een rege-
ling op te nemen over het uitsluiten van bepaalde werkzaamheden die in de hoe-
danigheid van advocaat mogen worden verricht.56 In het Consultatievoorstel 
inzake de herziening van het toezicht op de advocatuur (C-Advw), heeft de 
staatsecretaris echter nog geen concrete voorstellen hieromtrent gedaan. Hij 
stelt voor dat hierover eerst een discussie plaatsvindt binnen de NOvA.57 

In de derde plaats dient fiscaal advies niet onder de vrijstelling van advocaten 
te vallen omdat de effectiviteit van de richtlijn dan gemakkelijk wordt onder-
mijnd.58 Belastingadviseurs kunnen zich immers laten omscholen tot advocaat, 
of de witwasser kan zich laten bedienen door een advocaat in plaats van door 
een belastingadviseur. Wanneer belastingadvies voor de ene dienstverlener wel 

51 Bannier 2007. 
52 Booij 2000, p. 74.
53 In de jurisprudentie is het buiten het fiscale recht nog niet toegekend: Booij 2000, p. 74. Omdat 

de Hoge Raad het informele verschoningsrecht gebaseerd heeft op een rechtsbeginsel (fair 
play), is het denkbaar dat dit ook buiten het fiscale recht werkt (zie hierna paragraaf 6.4.3).

54 Zie ook Van de Bunt en Lankhorst 2001, p. 723, die in een iets ander verband hetzelfde aanvoeren 
voor diensten van een notaris die niet specifiek door hem behoeven te worden uitgevoerd. Zij 
merken dan op waarom een uitzonderingssituatie moet worden gecreëerd voor financiële of 
zakelijke dienstverlening die niet specifiek aan het notariaat toebehoort.

55 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 en hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.
56 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 7, p. 5. Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.
57 Zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2 e.v.
58 Zie ook Van Mens en Bouallough 2002 p. 83; Van Almelo 2001, p. 780.
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is vrijgesteld maar voor de andere dienstverlener niet, dan is dat niet goed voor 
het level playing field. 

In de vierde en laatste plaats voldoet het onderscheid tussen fiscaal advies en 
ander juridisch advies aan het vereiste van voorzienbaarheid en dus rechtsze-
kerheid. Net als bij het ‘extrajuridisch’ advies van Maduro gaat het bij fiscaal 
advies om de economisch meest gunstige oplossing voor de cliënt. Maar het 
is naar mijn mening een duidelijker criterium dan het ‘extrajuridisch’ advies 
van Maduro. Doorgaans is zelfs voor een buitenstaander wel het verschil dui-
delijk tussen fiscaal advies en ander juridisch advies, vooral als het door een 
belastingadviseur of accountant wordt gegeven, of door een advocaat die naast 
zijn advocatenwerk ook belastingaangiftes verzorgt. Maar er zijn natuurlijk 
ook dossiers waarbij juridische en fiscale adviezen nauw aan elkaar gekoppeld 
zijn, waardoor het onderscheid moeilijker te maken is.59 Er dient daarom wel 
te worden nagedacht over hoe het onderscheid in de praktijk kan plaatsvinden. 
Indien sprake is van een onontwarbare mix tussen juridisch advies en fiscale 
adviezen, dan zal het advies mijns inziens toch vrijgesteld moeten zijn (tenzij 
de fraude-oogmerkuitzondering van toepassing is). In hoofdstuk 9 (paragraaf 
9.4) wordt een verschoningsrechtkamer voorgesteld. Bij discussie hieromtrent 
kan deze kamer ook een uitkomst bieden.

Er is aldus een aantal argumenten dat ervoor pleit om fiscaal advies als meld-
plichtige dienst aan te merken. Ter vrijwaring van de fundamentele rechten 
en beginselen mag een dergelijke meldplicht – ongeacht door wie gegeven – 
echter niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is en niet de kern van het legal 
privilege aantasten. De kern van het legal privilege wordt gevormd door com-
municatie met een advocaat betreffende verwachte of lopende procedures, dus 
in het kader van verdediging.60 Deze bijstand door een advocaat moet daarom 
hoe dan ook worden vrijgesteld van een meldplicht, óók in belastingzaken.
Gezien de vormgeving van de uitzonderingsbepaling en het vereiste van pro-
portionaliteit is het wenselijk óók bij het vermijden van een rechtsgeding geen 
meldplicht aan te nemen. Dit alles tenzij de fraude-oogmerkuitzondering (zie 
hierboven) van toepassing is.
Een dergelijke meldplicht voor fiscaal advies is proportioneel aan het legitieme 
doel van de bestrijding van witwassen, dat een bijzondere bedreiging vormt 
voor de lidstaten. 

59 Zie Barmentlo en Van der Vegt 2005, p. 46, die denken dat vanwege het moeilijke onderscheid in 
taken het verschoningsrecht van advocaten in het belastingrecht niet snel zal worden beperkt; 
Bannier 2007; Booij 2000, p. 74.

60 Dit blijkt onder meer uit rechtsvergelijkende studies (The Edwards Report 1976, en The Update 
Edwards Report 2003 tussen de lidstaten, en de studies van Slynn en Warner voor de zaak AM&S 
en ook uit de Akzo Nobel-zaak, zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.
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Zoals gezegd dient een dergelijke keus op Unieniveau te worden gemaakt, zo-
dat duidelijker dan thans naar voren komt dat het de bedoeling is dat fiscaal 
advies voor alle juridische en fiscale dienstverleners onder de werking van de 
Witwasrichtlijn valt. Ook moet meer helderheid worden geschapen in de ver-
houding tussen fiscaal advies en de vrijstelling voor procedurele werkzaamhe-
den. De explicitering van fiscaal advies als meldplichtige dienst komt de effec-
tiviteit van de Witwasrichtlijn ten goede, maar komt ook tegemoet aan de eis 
van voorzienbaarheid en voorkomt distorsies tussen de lidstaten.
De 3e Witwasrichtlijn is ten aanzien van fiscaal advies nog niet duidelijk ge-
noeg. Ondanks het feit dat de meldplicht voor de advocatuur misschien niet 
van grote kwantitatieve betekenis is, wordt door het invoeren ervan een psy-
chologische grens overschreden.61 In zulke omstandigheden moet voor de bur-
ger, zo duidelijk als maar mogelijk is, worden aangeduid onder welke omstan-
digheden hij een inperking op zijn vertrouwensrelatie met de advocaat kan 
verwachten.62

6.2.7 Subconclusie

Om in overeenstemming te zijn met grondrechten moet de legal-privilege-
vrijstelling voor advocaten ook juridisch advies buiten een (mogelijke) pro-
cedurele context omvatten. Het zinsdeel ‘bepaling van de rechtspositie van de 
cliënt’ moet in deze zin worden uitgelegd.

Een effectieve interpretatie van de richtlijn noopt er evenwel toe om geen vrij-
stelling toe te passen, zodat de meldplicht herleeft:

1. Als de fraude-oogmerkuitzondering van toepassing is. Dit is het geval 
wanneer:

 –  de juridisch adviseur deelneemt aan witwasactiviteiten of activiteiten 
voor financiering van terrorisme;

 –  juridisch advies verstrekt wordt voor witwasdoeleinden of voor finan-
ciering van terrorisme; of

 –  de advocaat weet, of goede redenen heeft om te vermoeden dat zijn 
 cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden of voor financie-
ring van terrorisme;63

61 Zie ook Spronken 2002, p. 15.
62 Van de Bunt en Lankhorst 2001, p. 724, brengen ook naar voren dat de niet aflatende discussies 

over de uitleg van de richtlijn op dit punt afbreuk zullen doen aan de geloofwaardigheid en ef-
fectiviteit ervan. Huydecoper 2003, p. 516, constateert dat door de onduidelijkheid in de richtlijn 
tussen de ‘eigenlijke’ en ‘oneigenlijke’ diensten de regeling niet hanteerbaar en effectief zal zijn.

63 Zie overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn en overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn. Vergelijk 
ook art. 9 van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafi) voor advo-
caten. Als de fraude-oogmerkuitzondering wordt geïmplementeerd, zal duidelijker worden dat 
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2. Als het fiscaal advies betreft buiten de context van een rechtsgeding.64

3. Bij bepaalde nader aan te duiden diensten, die niet tot de kernwerk-
zaamheden van de advocaat behoren, door deze uit te sluiten van de 
vrijstelling.65

Een dergelijke afbakening is in overeenstemming met de rechtszekerheid. Een 
meldplicht bij een (poging) tot misbruik en bij wel afgebakende omstandighe-
den is immers goed te begrijpen voor meldplichtige instellingen.

6.3 toets legal-privilegevrijstelling voor advocaten in de wwft 

De vrijstelling van de meldplicht, genoemd in artikel 1 lid 2 Wwft, luidt als 
volgt:

‘Deze wet is niet van toepassing op belastingadviseurs als bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel a, onder 11°, en de personen, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, onder 12° en 13°, voor zover zij voor een cliënt werkzaam-
heden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie [advies-
vrijstelling], diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven 
van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies 
over het instellen of vermijden van een rechtsgeding [procesvrijstelling].’ 
[toevoegingen M.S.]

De fraude-oogmerkuitzondering, die de effectiviteit en rechtszekerheid dient, 
is niet in Nederland geïmplementeerd. Aanbevolen wordt om deze op te ne-
men in de Wwft.

In hoofdstuk 5 is aan de orde gekomen dat het zinsdeel ‘bepaling van de rechts-
positie’ in Nederland beperkt wordt uitgelegd; alleen het eerste verkennende 
gesprek is vrijgesteld, om te bepalen wat voor dienst wordt verlangd (wel of 
niet een Wwft-dienst, wel of niet procesgerelateerd).66

Als dit wordt vergeleken met de gevonden interpretatie van de richtlijn, 
dan blijkt dat Nederland voor advocaten een te beperkte vrijstelling han-
teert. Immers advieswerkzaamheden buiten de context van een (mogelijk) 

voor de in art. 9 Vafi omschreven situaties een meldplicht kan ontstaan, zie hoofdstuk 11, para-
graaf 11.2. 

64 Zie over de vraag vanaf welk moment sprake is van het vermijden van een rechtsgeding hieron-
der in paragraaf 6.3 en over de inkeerregeling hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.2.

65 Hiervoor worden aanknopingspunten geboden in hoofdstuk 7.
66 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.5.
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rechtsgeding – behalve het eerste verkennende gesprek – zijn niet vrijgesteld 
van de meld- en informatieverplichtingen.67 

Bij de implementatie in de Wwft is aldus geen rekening gehouden met de rele-
vante overwegingen uit de 2e en 3e Witwasrichtlijn hieromtrent. Volgens Baas 
komt dit waarschijnlijk omdat men zich ten tijde van de implementatie niet 
goed rekenschap heeft gegeven van die overweging, omdat die pas op het aller-
laatste moment tot stand kwam en Nederland bij de implementatie zeer voort-
varend te werk ging. Immers, nog vóórdat de richtlijn was vastgesteld, werd de 
nota van wijziging al ingediend.68 

Het is opmerkelijk dat deze omissie nooit is hersteld tijdens de vele wetswijzi-
gingen die nadien zijn gevolgd en dat de wetgever overtuigd lijkt van de over-
eenstemming met het EVRM. Als men goed kijkt naar de passages in de wet-
geschiedenis waarin de restrictieve uitleg wordt gegeven,69 dan wordt nergens 
uitgelegd waarom de wetgever het noodzakelijk vindt om strenger te zijn dan 
de richtlijn vereist. Er worden geen redenen genoemd en de wetgever lijkt zich 
van de verdergaande inperking van de vertrouwensrelatie niet eens bewust te 
zijn.70 
De conclusie moet zijn dat de Nederlandse wetgever hier de koers moet wij-
zigen.71 De uitleg die in Nederland aan de vrijstelling wordt gegeven, is te 
beperkt en onjuist.72 De Nederlandse meldplicht gaat immers verder dan de 
richtlijn vereist en maakt een onnodige inbreuk op het legal-privilegebeginsel.

Aanbevolen wordt om voor advocaten ál het juridisch advies, dus ook buiten 
enig rechtsgeding, vrij te stellen van de meldplicht. Dit alles tenzij de advocaat 
deelneemt aan witwasactiviteiten of activiteiten voor financiering van terro-
risme, het juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering van 
terrorisme wordt verstrekt, of hij weet dat zijn cliënt juridisch advies wenst 
voor witwasdoeleinden of voor financiering van terrorisme. 

67 Zo ook Huydecoper 2003, p. 515 en Spronken 2002.
68 Baas 2002.
69 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.5.
70 Gezien de vele ‘lege’ verwijzingen van de minister naar de overeenstemming van de uitleg met 

overweging 17 van de 2e Witwasrichtlijn, zie bv. Kamerstukken II 2007-2008, 31 237 en 31 238, 
nr.  6, p. 17 en ook: Handelingen II 2007-2008, 86, p. 6087. Zie ook Kamerstukken II 2004-2005, 
29 279, nr. 20, onder punt 2 (brief van de minister over de rol en positie van de advocaat in de 
rechtsstaat) waarin de Minister van Justitie de vraag opwerpt of het nog gerechtvaardigd is dat 
een advocaat die nauwelijks meer procedeert, nog diverse privileges geniet.

71 Van der Hoeven en Visser 2003, p. 1131 concluderen hetzelfde door te overwegen dat Nederland 
onvoldoende gebruikmaakt van de mogelijkheden die de richtlijn biedt om de doorbreking van 
de geheimhoudingsplicht te beperken.

72 Huydecoper 2003, p. 516.
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Nederland kent nog geen regeling ten aanzien van diensten die niet tot de kern-
werkzaamheden van de advocaat behoren en die zich op het grensvlak van ju-
ridisch advies en uitvoering bevinden. Er bestaat hieromtrent veel rechtsonze-
kerheid. Vanuit het oogpunt van effectiviteit en rechtszekerheid is het daarom 
raadzaam bepaalde wel aangeduide diensten expliciet van de vrijstelling uit te 
zonderen (waarbij rekening gehouden moet worden met het legal privilege). 
In hoofdstuk 7 zal aan de orde komen dat bij de interpretatie en toepassing 
van de Wwft op dit moment onvoldoende duidelijkheid bestaat over de vraag 
welke diensten wel of niet onder de Wwft en/of uitzondering (kunnen) vallen. 
De Wwft voldoet in dat opzicht thans niet aan eisen van rechtszekerheid. 

Naar huidig recht valt fiscaal advies, buiten de context van een procedure, niet 
onder de vrijstelling en is thans dus een meldplichtige dienst, ongeacht door 
wie het wordt gegeven. Indien de hier gegeven aanbeveling wordt overgeno-
men dat de vrijstelling wordt uitgebreid tot juridisch advies buiten een rechts-
geding, dan zou fiscaal advies daar ook onder vallen en dat zou te ruim zijn. 
Hierboven is betoogd dat fiscaal advies van de adviesvrijstelling moet worden 
uitgezonderd. Wel moet in verband met het recht op een eerlijk proces de pro-
cesvrijstelling in acht worden genomen. Aanbevolen wordt om fiscaal advies 
integraal onder de Wwft-meldplicht te plaatsen, behalve wanneer het proces-
gerelateerd is. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is het van belang om 
duidelijk te kunnen bepalen waar de procesvrijstelling begint.

Voor een antwoord op de vraag waar de procesvrijstelling begint, is mijns in-
ziens beslissend of er een inhoudelijk geschil rijst dat kan leiden tot een rechte-
lijke procedure. In de regel zal dit aan de orde zijn vanaf het moment dat wordt 
overwogen een bezwaarschrift in te dienen. Bij een bezwaarschrift is al sprake 
van een geschil en in die context moet de vrijstelling zeker gelden. De fiscale 
beroepsorganisaties zijn dezelfde mening toegedaan:

‘Een bezwaarschriftprocedure valt naar de mening van de beroepsorga-
nisaties eveneens onder de reikwijdte van de term “rechtsgeding”. Indien 
een cliënt zich naar aanleiding van een beslissing van de inspecteur tot een 
beroepsbeoefenaar wendt voor advies over het instellen van een rechts-
geding en voor vertegenwoordiging in rechte zal de beroepsbeoefenaar 
immers noodzakelijkerwijs eerst een bezwaarschrift moeten indienen bij 
de inspecteur. In de bezwaarfase wordt in feite het beroep al voorbereid. 
Indien juridische bijstand bij deze noodzakelijke voorloper van het uitein-
delijke rechtsgeding niet vrijgesteld zou zijn van de verplichtingen uit de 
Wwft zou de vrijstelling ex artikel 1, lid 2 een dode letter zijn.
Het BFT heeft aangegeven de bezwaarschriftprocedure primair te zien 
als een verlengstuk van de aangifte en is daarom van mening dat de be-
zwaarschriftprocedure niet onder het begrip “rechtsgeding” valt. Deze 
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mening van het BFT vindt geen steun in de wetsgeschiedenis; gezien doel 
en strekking (vrije toegang tot rechtsbescherming) is deze positie naar de 
mening van de beroepsorganisaties een te beperkte uitleg van het begrip 
“rechtsgeding”.’73

Een beroep tegen een besluit kan niet worden ingesteld zonder eerst een be-
zwaarschrift in te dienen. Reeds hierom kan advies bij het indienen van een 
bezwaarschrift aangemerkt worden als advies over het instellen of vermijden 
van een rechtsgeding. Reden waarom de vrijstelling van artikel 1 lid 2 Wwft 
zodanig moet worden geïnterpreteerd dat de bezwaarprocedure onder de pro-
cesvrijstelling valt.74

6.4 Legal-privilegevrijstelling voor anderen dan advocaten?

6.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de legal-privilegevrijstelling, 
zoals hierboven uiteengezet, ook voor de andere juridische en fiscale beroeps-
beoefenaren zou moeten gelden.
De conclusie dat de vrijstelling voor advocaten ruimer moet zijn om in over-
eenstemming te zijn met het EVRM, impliceert niet noodzakelijkerwijs dat dit 
ook voor de andere beroepsgroepen opgaat. De richtlijn laat de mogelijkheid 
open dat hierin wordt gedifferentieerd. In de overwegingen staat weliswaar 
dat ‘rechtstreeks vergelijkbare diensten’ in zoverre dezelfde vrijstelling moeten 
krijgen als de advocaat, maar in de richtlijnbepalingen is daarentegen een fa-
cultatief geformuleerde vrijstellingsbepaling opgenomen.75 Mijns inziens geeft 
dit de lidstaat ruimte om, ondanks gelijkwaardigheid van diensten, strengere 
bepalingen aan te nemen ten aanzien van andere dienstverleners dan advoca-
ten, bijvoorbeeld vanwege effectiviteitsredenen. 

Om te bepalen of diensten of dienstverleners ‘rechtstreeks vergelijkbaar’ zijn 
met advocaten, is in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3.6) aangegeven dat de volgende 
factoren daarbij van belang zijn: 

 – de taken (de vergelijkbaarheid van diensten: procederen, juridisch ad-
vies, de rol in de rechtsstaat);

73 Richtsnoeren Wwft (versie nov. 2008), p. 12 en 13.
74 Zie voor de inkeerregeling, hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.2.
75 Art. 23 lid 2 van de 3e Witwasrichtlijn. De Ordre des barreaux-zaak heeft slechts ten aanzien van 

advocaten duidelijk gemaakt dat de procesvrijstelling voor advocaten niet facultatief, maar ver-
plicht is, zie hoofdstuk 3, paragraaf. 3.3.6.
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 – de mate van wettelijke reglementering (wettelijk erkende en gecontro-
leerde beroepsgroepen door middel van wettelijk tuchtrecht); 

 – het verschoningsrecht (de omvang van het verschoningsrecht dat de be-
roepsgroep op nationaal niveau geniet).

Hieronder zal een analyse volgen van deze factoren voor de Nederlandse ju-
ridische en fiscale beroepsbeoefenaren. Dit zijn achtereenvolgens notarissen, 
accountants, belastingadviseurs en overige juridische en fiscale beroepsbeoe-
fenaren (die geen advocaat, notaris of accountant zijn). 

6.4.2 Notarissen

De betekenis van de huidige vrijstelling in de Wwft is voor het notariaat be-
perkt. Aangezien de notaris niet procedeert, is de vrijstelling nauwelijks van 
betekenis.76 Voor de notaris beperkt de vrijstelling zich tot ‘de bepaling van 
de rechtspositie van de cliënt’, hetgeen bij de huidige beperkte uitleg door de 
wetgever inhoudt dat slechts het eerste verkennende gesprek is vrijgesteld.77 

Vergelijkbaarheid van diensten

De dienstverlening van notarissen is over het algemeen niet direct vergelijk-
baar met die van advocaten omdat zij in de praktijk geen rechtsgedingen voe-
ren en een andere rol spelen in de rechtsstaat. Een notaris moet als openbaar 
ambtenaar zorgen voor rechtszekerheid in het rechtsverkeer. Dit brengt mee 
dat hij in de regel juist onpartijdig in plaats van partijdig moet zijn. En deze 
onpartijdigheid brengt mee dat de notaris soms een bijzondere informatie-
plicht heeft naar de andere partijen toe.78 
Onder bepaalde omstandigheden is de dienstverlening echter wel vergelijkbaar 
met die van advocaten. Net als advocaten geven notarissen wel juridisch ad-
vies en belastingadvies en kunnen ze bijstand geven bij het vermijden van een 
rechtsgeding, bijvoorbeeld door op te treden als bemiddelaar. Vergelijkbaarheid 
van diensten kan zich ook voordoen als een notaris als partijadviseur optreedt, 
maar hij moet dit dan zeer duidelijk kenbaar maken aan partijen. Een verscho-
ningsrecht is in die gevallen overigens niet vanzelfsprekend, omdat dit mede 

76 Heck-Vink 2002, p. 749.
77 Idem.
78 Kraan 2007, p. 88-89, die aanvoert dat de reden hiervoor is, dat gegevens die aan de notaris 

worden meegedeeld en die van belang zijn voor de rechtspositie van iemand wiens belangen de 
notaris dient te behartigen en die partij is bij de rechtshandeling, niet als toevertrouwd hebben 
te gelden in die zin dat de notaris deze gegevens mag – of soms moet – meedelen aan de ander. 
Zie ook Van Es 2007, die aanvoert dat de notaris ook een informatieplicht heeft in zijn functie 
als orgaan van preventieve rechtspleging, p. 23. Ook geldt in sommige gevallen een informatie-
plicht naar derden, zie Van Es 2007, p. 41.
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afhankelijk is van de vraag of er noodzaak bestaat om zich tot een notaris te 
wenden, zie hieronder.79

 
Mate van organisatiegraad

Notarissen zijn wat betreft hun organisatiegraad in hoge mate vergelijkbaar met 
advocaten. Ze zijn net als advocaten onafhankelijke beroepsbeoefenaren en 
een wettig erkende en gecontroleerde beroepsgroep. Zij staan eveneens onder 
een wettelijk geregeld tuchtrecht. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB) is een beroepsorganisatie in de zin van artikel 134 Gw en kan voor haar 
leden verordeningen maken die goedkeuring van de minister behoeven.80 De 
KNB houdt intern toezicht op haar leden en er is eveneens extern toezicht 
door het BFT en toezicht door de tuchtrechter.81

Verschoningsrecht

De beschreven omvang van het verschoningsrecht van de advocaat in 
Nederland in hoofdstuk 3, paragraaf 3.5, geldt eveneens voor notarissen. 
Daarom wordt hier naar die paragraaf verwezen. 
De geheimhoudingsplicht van de notaris geldt ten aanzien van ‘al hetgeen 
waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt’.82 
Kraan wijst erop dat de geheimhoudingsverplichting alleen betrekking heeft 
op gegevens die de notaris in het kader van zijn beroepsuitoefening te weten 
komt en dit betekent dat als de notaris als partijadviseur, als bemiddelaar of als 
belastingadviseur optreedt, diens geheimhoudingsplicht en het wettelijk ver-
schoningsrecht van de notaris vaak niet van toepassing zijn, namelijk wanneer 
het voor deze taken niet noodzakelijk is om zich tot een notaris te wenden, of 
het belastingadvies niet in directe relatie staat tot het handelen als notaris.83 

Bij het invullen van een successieaangifte is het verschoningsrecht waarschijn-
lijk niet van toepassing, omdat men niet kan zeggen dat dit normaliter het 
werk van notarissen is, omdat ook anderen dit verzorgen.84 Dit verschonings-
recht is ook niet van toepassing als een eenvoudige aangifte door een advocaat 
wordt verzorgd.85

79 Kraan 2007, p. 98-99.
80 Zie voor een beschrijving Besselink en Schueler 2010, p. 7-9.
81 Zie de hoofdstukken 9 en 10.
82 Art. 22 Wna.
83 Kraan 2007, p. 82-87; HR 6 mei 1986, NJ 1986, 814. In die gevallen kan vaak wel het informele 

verschoningsrecht van toepassing zijn, zie hieronder in paragraaf 6.4.3.
84 Kraan 2007, p. 85.
85 Bannier e.a. 2008, p. 53.
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De laatste jaren is de omvang van de geheimhoudingsplicht en het verscho-
ningsrecht van de notaris onderwerp van discussie geweest. Er zijn hierover 
vele rapporten en onderzoeken verschenen.86 Dit is mede het gevolg van de 
omvangrijke vastgoedfraudezaken die door medewerking van notarissen kon-
den plaatsvinden.87 Volgens het Financieel Expertise Centrum (FEC)88 is de 
betrokkenheid van zakelijke dienstverleners bij malafide vastgoedtransacties 
niet als incidenteel af te doen: bij alle door het FEC onderzochte gevallen blijkt 
de notaris een dubieuze rol te hebben gespeeld.89

De wetgever heeft daarom ten aanzien van de bestrijding van misbruik, fraude 
en criminaliteit in de vastgoedsector een groot aantal maatregelen aangekon-
digd.90 Een aantal hiervan zal direct ingrijpen in de omvang van de geheim-
houdingsplicht en het verschoningsrecht van de notaris. Het betreft onder 
meer voorstellen tot inperking van de geheimhoudingsplicht ten behoeve van 
het toezicht op de naleving van de Wna en de Wwft. Dit komt in de hoofdstuk-
ken 9 en 10 aan de orde.

Subconclusie: notaris(diensten) 

Over het algemeen zijn diensten van de notaris niet rechtstreeks vergelijkbaar 
met die van een advocaat. De notaris heeft een andere rol in de rechtsstaat; hij 
moet rechtszekerheid in het zakelijke rechtsverkeer bewerkstelligen, waardoor 
in sommige gevallen zijn geheimhoudingsplicht moet wijken voor een infor-
matieplicht. Anderzijds is het zo dat indien de notaris juridisch advies ver-
leent, als partijadviseur, deze diensten wel rechtstreeks vergelijkbaar zijn met 
die van een advocaat. Als het voor dat advies noodzakelijk is om een notaris in 
te schakelen, dan is het aannemelijk dat het verschoningsrecht geldt. 

Adviesvrijstelling
Het feit dat notariële werkzaamheden in hoge mate gevoelig zijn voor wit-
wassen, en de aanwijzingen dat misbruik van het verschoningsrecht bij het 

86 Zie bijvoorbeeld het rapport Commissie-Hammerstein 2005; het KNB Preadvies 2007; de discussie 
in mei 2009 in de Tweede Kamer over het verschoningsrecht; het Rapport van de Parlementaire 
werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld 2008, Kamerstukken II 2008-2009, 29 911, 
nr. 14; Van Dijken, Berdowski en Eshuis 2006; Rapport Gemeente Rotterdam 2007; Ferwerda e.a. 
2007; Rapportage FEC 2008; Rapport Algemene Rekenkamer 2008.

87 Dit komt het meest tot uitdrukking in het Rapport van de Gemeente Rotterdam 2007 en het 
Rapport van de Parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld 2008.

88 Het FEC is een samenwerkingsverband tussen DNB, AFM, FIOD-ECD, FIU-NL, KLPD, OM, regiopo-
litie Amsterdam-Amstelland, Belastingdienst en de AIVD.

89 Rapportage FEC 2008, p. 4 en 5. Zie over de rol van de notaris bij vastgoedfraude het Rapport 
van de Parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld 2008, Kamerstukken 
II 2008-2009, 29 911, nr. 14. Volgens gesprekspartners van deze parlementaire werkgroep zijn de 
problemen bij het notariaat groter dan de media suggereren met het beeld van ‘een paar foute 
notarissen’, zie p. 18-19.

90 Kamerstukken II 2008-2009, 29 911, nr. 16.
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notariaat meer dan incidenteel voorkomt, pleit voor een andere aanpak. Er zal 
van de huidige meldplicht van notarissen nagenoeg niets over blijven als ad-
viesdiensten zullen worden vrijgesteld. Dit vanwege het feit dat de kennis van 
witwassen bij meldplichtige diensten, zoals de aankoop van onroerend goed of 
een onderneming, tot de notaris zal zijn gekomen in de voorafgaande fase van 
advisering. In de praktijk zal het moeilijk tot onmogelijk zijn om tussen advies 
en uitvoering een onderscheid aan te brengen. Ondanks het feit dat sommige 
aspecten van dienstverlening van een notaris gelijkwaardig zijn aan die van 
een advocaat, zijn er vanuit het oogpunt van effectiviteit zwaarwegende rede-
nen om de huidige beperkte adviesvrijstelling te handhaven.

De thans geldende vrijstelling in artikel 1 lid 2 Wwft is echter hetzelfde gefor-
muleerd voor alle in lid 2 aangewezen juridische en fiscale dienstverleners. De 
woorden ‘bepaling van de rechtspositie van cliënt’ dienen om redenen van le-
galiteit en rechtszekerheid gereserveerd te blijven voor de advocatuur. Het zou 
in strijd zijn met de rechtszekerheid indien deze zinsnede ten aanzien van de 
advocaat ruimer wordt uitgelegd dan ten aanzien van andere dienstverleners. 
Daarom verdient het de voorkeur deze zinsnede niet te gebruiken indien het 
de bedoeling is om alleen het eerste verkennende gesprek vrij te stellen. Om 
die reden wordt hier aanbevolen om in de wet voor notarissen in plaats van 
de woorden ‘bepaling van de rechtspositie’ op te nemen dat ‘alleen het eerste 
verkennende gesprek is vrijgesteld om te bepalen wat voor dienst er wordt 
gevraagd’, of woorden van gelijke strekking. 

Procesvrijstelling
Mijns inziens moet ten aanzien van notarissen, maar ook ten aanzien van alle 
andere juridische en fiscale dienstverleners, de procesgerelateerde vrijstelling 
van toepassing zijn, omdat dit anders in strijd zou zijn met gelijkwaardigheid 
en het recht op een eerlijk proces. De Nederlandse wetgever heeft ervoor geko-
zen om voor bepaalde procedures geen verplichte procesvertegenwoordiging 
door een advocaat voor te schrijven. In die procedures is de rechtsbijstand 
door een advocaat of een andere dienstverlener rechtstreeks vergelijkbaar. Het 
zou in strijd zijn met gelijkwaardigheid indien de rechtsbijstandverlener in die 
procedures een meldplicht opgelegd krijgt, terwijl de advocaat in dezelfde pro-
cedure geen meldplicht heeft. Bovendien zou er mijns inziens ook gesproken 
kunnen worden van de schending van een afgeleid zwijgrecht van de cliënt als 
zijn rechtshulpverlener, anders dan door een getuigenverhoor door de rechter, 
gedwongen kan worden om verdachte transacties van de cliënt in verband met 
zijn rechtsbijstand te melden aan de FIU.91

91 Het verschoningsrecht van de geheimhouder is formeel bezien geen afgeleid zwijgrecht van de 
cliënt, maar vormt een zelfstandig recht van de geheimhouder, zie Van der Wal 2005, p. 442.
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Aanbevolen wordt om de procesvrijstelling alleen te doorbreken als de fraude-
oogmerkuitzondering van toepassing is.

6.4.3 Accountants 

Taken

De taken van accountants zijn slechts voor een deel vergelijkbaar met die van 
een advocaat. Er zijn verschillende soorten accountants en zij verlenen ver-
schillende diensten.92 

Niet vergelijkbaar met een advocaat zijn de controlerende en samenstellende 
taken. Accountants stellen onder meer jaarrekeningen samen en geven goed-
keurende verklaringen af. Alleen externe accountants met een vergunning 
van de AFM mogen wettelijk verplicht gestelde controles van de jaarreke-
ning uitvoeren, maar alle accountants mogen vrijwillige controles uitvoeren. 
Daarnaast voeren accountants forensische en due-diligenceonderzoeken uit. 
Deze taken zijn primair controlerend van aard. Toch wordt hieromtrent wel 
betoogd dat zij kunnen worden uitgevoerd in het kader van de bepaling van 
de rechtspositie van een cliënt, waardoor ze een component van advies in zich 
dragen.93

Wel vergelijkbaar met de diensten van een advocaat zijn de adviesdiensten van 
een accountant. Een accountant kan bijvoorbeeld bijstand geven bij een fis-
caalrechtelijk rechtsgeding.94 Daarnaast geeft hij managementadvies, financi-
eel administratief advies en fiscaal advies. Alleen fiscaal advies is vergelijkbaar 
met dienstverlening door advocaten. Maar ten aanzien van fiscaal advies is 
nu juist betoogd dat het niet onder de adviesvrijstelling van de richtlijn zou 
moeten vallen. 

Organisatiegraad

Het accountantsberoep is wettelijk geregeld en heeft een wettelijk geregeld 
tuchtrecht.95 Accountants zijn net als de advocaten in hoge mate georgani-
seerd. Het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de 
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) zijn 
beroepsorganisaties in de zin van artikel 134 Gw. Zij maken zelf hun veror-
deningen die verbindend zijn voor hun leden en deze behoeven soms vooraf-
gaande goedkeuring door de minister, of kunnen achteraf worden vernietigd.96 

92 Zie de Gedragscodes van de accountants-administratieconsulenten en de registeraccountants. 
93 Zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.1 en in het bijzonder paragraaf 7.4.3 en 7.4.4.
94 Zie over kwantitatieve gegevens ten aanzien vertegenwoordiging in rechte en processuele 

rechtsbijstand in belastingzaken: Van der Wal 2005, p. 32-33.
95 Wet RA en Wet AA en de Wet tuchtrechtspraak accountants.
96 Zie voor een beschrijving: Besselink en Schueler 2010, p. 6-7.
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Er bestaan interne toezichtsystemen van de beroepsorganisaties op de kwali-
teit van de ingeschreven accountants en er is extern toezicht door de AFM en 
door het BFT.97 

Verschoningsrecht?

Accountants die een vergunning hebben om wettelijk verplicht gestelde con-
troles uit te voeren, hebben een geheimhoudingsplicht op basis van artikel 26 
lid 1 Wta:

‘Een externe accountant die tijdens het verrichten van een wettelijke con-
trole de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke 
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheim-
houding van die gegevens, behoudens voor zover hij bij of krachtens wet-
telijk voorschrift tot mededeling verplicht is.’

Een eerste uitzondering op deze geheimhoudingsplicht staat al in het tweede 
lid: de meldplicht voor vermoedens van fraude van materieel belang.98 Een 
wettelijke geheimhoudingsplicht impliceert echter nog geen verschonings-
recht. Dat is slechts het geval als uit de bewoordingen, de strekking of de ge-
schiedenis van de desbetreffende bepaling onmiskenbaar duidelijk blijkt dat 
hierin een verschoningsrecht besloten is.99 Dat is in de Wta echter niet het 
geval.

Vooralsnog is aan accountants geen formeel verschoningsrecht toegekend.100 

Er is hun in belastingzaken echter wel een informeel verschoningsrecht toe-
gekend. 

Informeel verschoningsrecht 

Aan de accountant (en aan de belastingadviseur) is in het belastingrecht een 
zogenoemd ‘informeel’ verschoningsrecht toegekend. Informeel, omdat het 
geen verschoningsrecht is in de strikte betekenis van het woord. Een ‘echt’ 
verschoningsrecht is inroepbaar ten opzichte van de rechter en dat is het in-
formele verschoningsrecht vaak niet. Het informele verschoningsrecht is 
(waarschijnlijk, waarover later meer) slechts inroepbaar ten opzichte van de 
Belastingdienst. Het komt aan de orde als de Belastingdienst informatie over 

97 Zie hoofdstuk 9 en 12.
98 Deze meldplicht is deels tegenstrijdig aan de Wwft-meldplicht waarover meer in hoofdstuk 7, 

paragraaf 7.2.1 en hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.1.
99 Wieten 2008, p. 49; HR 22 december 1989, NJ 1990, 779, m.nt. JBMV.
100 HR 6 mei 1986, NJ 1986, 813 en HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 132.
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cliënten komt opvragen ter zake van het vaststellen van een juiste belasting-
aanslag of het toetsen van een juiste naleving van de belastingwetgeving.101

Aanvankelijk was het informele verschoningsrecht gebaseerd op de wetsge-
schiedenis van artikel 47 AWR en een beleidsregel, later werd het vervangen 
door een mededeling van de Staatssecretaris van Financiën,102 en sinds de uit-
spraak van de Hoge Raad in september 2005 is het gebaseerd op een algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur: het fair-playbeginsel.103 De mededeling van de 
staatssecretaris werd daarom ingetrokken.104

Advocaat-generaal Wattel heeft het in zijn conclusie bij het fair play-arrest over 
‘fairness’, waarmee hij bedoelt dat de fiscus weliswaar recht heeft op kennisne-
ming van de fiscaal juridische feiten, maar dat de inspecteur dit zelf moet doen 
en dat het niet ‘fair’ is als hij dit op een presenteerblaadje krijgt aangereikt door 
de adviseur die dat in opdracht van de belastingplichtige heeft gedaan; ieder 
zijn verantwoordelijkheid. De Hoge Raad overweegt dat: 

‘het tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te rekenen beginsel 
van fair- play zich ertegen verzet dat een inspecteur van zijn bevoegdheid 
ex artikel 47 AWR gebruik maakt om kennis te krijgen van rapporten en 
andere geschriften van derden voorzover zij ten doel hebben de fiscale 
positie van de belastingplichtige te belichten of hem daaromtrent te advi-
seren. Deze overweging geldt ook voor de onderdelen van die geschriften 
die met dat doel gegevens van feitelijke of beschrijvende aard bevatten. 
De resterende (niet op dat doel betrekking hebbende) onderdelen dienen 
wel – desgevraagd – te worden verstrekt, waartoe het nodig kan zijn dat 
het document wordt gesplitst of geschoond.’105 

Doordat de Hoge Raad zijn oordeel baseert op een algemeen beginsel van be-
hoorlijk bestuur en niet langer op de wetsgeschiedenis of een beleidsregel, is 
een meer solide basis gegeven aan het informele verschoningsrecht; het is min-
der ‘informeel’ geworden.106 

101 Zie uitgebreid over het informele verschoningsrecht: Barmentlo en Van der Vegt 2005, p. 35-61.
102 Mededeling van de Staatssecretaris van Financiën van 5 januari 1994, nr. 10 DGM4, V-N 1994, 

p. 456.
103 HR 23 september 2005, LJN AR6468 en LJN AU3140; BNB 2006/21 (Fair play).
104 Besluit van de Minister van Financiën van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2715M, Stcrt. 2007, 24. 

Barmentlo & van der Vegt 2005, p. 52-53 menen dat bij accountants ook ander advies dan fiscaal 
advies onder het informele verschoningsrecht zou moeten vallen en wel omdat de beleidsregel 
ruimer was geformuleerd dan de Hoge Raad in het fair play-arrest heeft gedaan. De beleidsregel 
sprak namelijk over ‘adviezen en correspondentie’, waar de Hoge Raad het heeft over ‘fiscale ad-
viezen’ en ‘fiscale zienswijzen’.

105 HR 23 september 2005, LJN AR6468 en LJN AU3140; BNB 2006/21 (Fair play), r.o. 3.2.
106 Zie bijvoorbeeld Barmentlo en Van der Vegt 2006, p. 21 t/m 26 en Barmentlo en Van der Vegt 

2005, p. 45.



De legal-privilegevrijstelling

204

Heeft het informele verschoningsrecht ook werking buiten het belastingrecht? 
Uit de uitspraak van de Hoge Raad kan deze conclusie niet zonder meer wor-
den getrokken. Hij heeft zijn uitspraak immers duidelijk afgebakend tot de 
bevoegdheid van de inspecteur ex artikel 47 AWR om kennis te krijgen van 
rapporten en andere geschriften van derden.107 Buiten het belastingrecht lijkt 
het informele verschoningsrecht (nog) geen werking te hebben. Als een belas-
tingadviseur (en mutatis mutandis de accountant) wordt opgeroepen in een 
civiele rechtszaak heeft hij als getuige geen verschoningsrecht.108

Een accountant is niet gemachtigd om bijstand te verlenen in fiscale strafza-
ken, maar als er een strafrechtelijk opsporingsonderzoek tegen een cliënt van 
hem loopt (ex artikel 81 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), of ex 
de Wet op economische delicten (WED), of het Wetboek van Strafvordering 
(Sv)), dan is de accountant verplicht tot medewerking en kan wél de uitleve-
ring van adviezen en correspondentie (en feitelijke stukken) worden gevor-
derd.109 In het strafrecht kan hij derhalve het informele verschoningsrecht niet 
inroepen, ook niet in fiscale strafzaken.110 

Maar aangezien het fair-playbeginsel wordt aangemerkt als een onderdeel van 
het zorgvuldigheidsbeginsel, zou het informele verschoningsrecht misschien 
wel een soortgelijke rol kunnen spelen in het overige bestuursrecht, zoals het 
nalevingstoezicht van afdeling 5.2. van de Awb. De algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur werken immers door in het gehele bestuursrecht. Tot dus-
ver wordt dit echter niet aangenomen, zie ook hoofdstuk 12.

107 Een andere vraag is, of het informele verschoningsrecht op grond van het fair-playbeginsel zich 
beperkt tot het nalevingstoezicht, of zich ook kan uitstrekken tot het (belastingrechtelijk) boe-
teonderzoek. Op grond van de AWR kan de inspecteur verschillende boetes opleggen aan de 
belastingplichtige, bijvoorbeeld bij een onjuiste aangifte. Op een dergelijk moment is er geen 
sprake meer van nalevingstoezicht, maar van een boeteonderzoek. Op grond van de wet is mij 
niet duidelijk of deze bevoegdheid ex art. 47 AWR ook bestaat indien de inspecteur een boete-
onderzoek is gestart.

108 HR 21 november 1986, NJ 1987, 318. Ten aanzien van de ‘accountant-belastingconsulent’ verwijst 
de Hoge Raad zonder toelichting naar de arresten over de registeraccountant en de belastingadvi-
seur: Fernhout 2004, p. 194-195. Wel biedt art. 179 lid 2 Rv in bepaalde gevallen de mogelijkheden 
om niet te antwoorden op vragen gesteld ten overstaan van de rechter. Het is hier de rechter die 
beslist of antwoord moet worden gegeven of niet. De belastingadviseur kan hier betogen dat de 
beroepsgeheimhoudingsplicht in casu zwaarder weegt dan het belang van de waarheidsvinding 
(pseudoverschoningsrecht, zie ook art. 288 (bedreigde getuige) en 293 (beletten van bepaalde 
antwoorden) Sv). Zie ook Fernhout 2004, p. 193 en 198 e.v. over het lex-specialisverschonings-
recht, het functiegerelateerde verschoningsrecht, en het incidentele verschoningsrecht.

109 Barmentlo en Van der Vegt 2005, p. 78.
110 Voor de accountants: zie het hiervoor besproken HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 132 en HR 6 mei 

1986, NJ 1986, 813; HR 4 januari 2000, NJ 2000, 537, r.o. 5.4.1; Barmentlo en Van der Vegt 2005, 
p. 74; voor belastingadviseurs, zie: HR 6 mei 1986, NJ 1986, 814 en 815, Barmentlo en Van de Vegt 
2005, p. 74 en 75.



Hoofdstuk 6

205

Subconclusie: accountants(diensten) zijn deels vergelijkbaar met die van een 
advocaat.

Wat betreft de organisatiegraad komen de accountants in hoge mate over-
een met advocaten. De kerntaken en de mate van toekenning van het ver-
schoningsrecht zijn echter minder goed vergelijkbaar. Deze taken zijn vooral 
controlerend van aard en moeten de rechtszekerheid in het rechtsverkeer 
vergroten. Derden moeten erop kunnen vertrouwen dat een accountant zijn 
controletaken goed uitoefent en daarom moet een accountant bij deze taken 
onpartijdig en onafhankelijk zijn. De primair controlerende functie is ook de 
belangrijkste reden om accountants het verschoningsrecht te ontzeggen.

Maar naast deze controletaken geeft een accountant ook fiscaal advies en kan 
hij bijstand verlenen in fiscaalrechtelijke gedingen. De accountant heeft in be-
lastingzaken een informeel verschoningsrecht toegekend gekregen. In proces-
suele taken is de accountant dan ook rechtstreeks vergelijkbaar met een ad-
vocaat en deze processuele taken moeten daarom op dezelfde wijze worden 
vrijgesteld als voor advocaten.111 Zie hiervoor ook paragraaf 6.4.2 (in de sub-
conclusie aldaar).
Ten aanzien van fiscaal advies is hierboven in paragraaf 6.2.6 betoogd dat hier-
voor vanuit effectiviteitsoverwegingen geen vrijstelling zou moeten gelden, 
ongeacht door wie het wordt gegeven, zodat een level playing field ontstaat 
tussen alle dienstverleners.

Toets aan de Wwft

Het is niet duidelijk of de wetgever een vrijstelling in de Wwft heeft beoogd 
voor accountants. De volgende fiscale dienstverleners vallen als instelling on-
der de Wwft, zie artikel 1 lid 1 onderdeel a, onder 11° Wwft: 

‘externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent of 
belastingadviseur, voor zover deze zijn beroepsactiviteiten uitoefent dan 
wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, voor zover 
die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig daar-
mee vergelijkbare activiteiten verricht’

Vervolgens staat in artikel 1 lid 2 Wwft het toepassingsbereik van de legal-
privilegevrijstelling omschreven:

111 Een ongelijke behandeling heeft negatieve effecten voor het level playing field tussen accoun-
tants en advocaten/belastingadviseurs. Aan dit argument geeft het NIVRA alle ruimte in zijn eer-
dergenoemde brief van 6 juli 2010.
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‘Deze wet is niet van toepassing op belastingadviseurs als bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel a, onder 11°, (…) voor zover zij voor een cliënt werk-
zaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, 
diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies 
voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het in-
stellen of vermijden van een rechtsgeding.’

 
Het is niet duidelijk of hiermee is beoogd om accountants uit te sluiten van 
de vrijstelling. De accountant wordt namelijk niet genoemd. Waarom niet? In 
de nota van toelichting bij de introductie van de meldplicht zijn wat betreft 
de vrijstelling en de betekenis van het zinsdeel ‘bepaling van de rechtspositie’ 
slechts de advocaat, notaris en belastingadviseur genoemd en is de accountant 
niet ter sprake gekomen.112 In die toelichting, noch in latere wetswijzigingen 
is dit verschil in behandeling van accountants ten opzichte van belastingadvi-
seurs uitgelegd. 

De vraag is dan ook wat rechtens is als een accountant iemand bijstaat in een 
rechtsgeding. Er wordt algemeen aangenomen dat de aard van de dienstverle-
ning in de Wwft centraal staat en niet degene die de dienst verricht.113 Daarvan 
uitgaande kan gesteld worden dat als een accountant bijstand verleent in een 
rechtsgeding, hij optreedt als een belastingadviseur zodat voor hem toch de 
vrijstelling van toepassing is.114

Desalniettemin blijft het de vraag of dit de bedoeling is van de wetgever, nu 
accountants niet in de vrijstelling zijn genoemd. 

Omdat de procesgerelateerde adviesdiensten van de accountant gelijkwaardig 
zijn aan die van de advocaat, moeten zij eenzelfde procesvrijstelling verkrijgen. 
De huidige vrijstelling voldoet in zoverre niet aan gelijkwaardigheid en het 
rechtszekerheidbeginsel. Er wordt daarom betoogd, mijns inziens terecht, dat 
de wetgever de huidige vrijstelling ook open moet stellen voor accountants.115

Ten aanzien van fiscale diensten is geconcludeerd dat deze weliswaar gelijk-
waardig zijn aan fiscale dienstverlening door advocaten, maar voor fiscaal ad-
vies is nu juist betoogd dat vanuit het oogpunt van effectiviteit geen advies-
vrijstelling dient te gelden. De vrijstelling voor accountants dient per saldo 

112 Zie NvT bij het besluit van 24 februari 2003, Stb. 2003, 94, p. 17 en 18.
113 Zie brief van de Minister van Financiën van 21 januari 2010, te vinden op website van het BFT: 

www.bureauft.nl. 
114 Ook wordt ervan uitgegaan dat als de accountant zijn werkzaamheden verleent in opdracht van 

een advocaat of notaris en deze opdracht onder de vrijstelling van de advocaat of notaris valt, de 
werkzaamheden van de accountant onder het afgeleide verschoningsrecht vallen. Richtsnoeren 
Wwft, versie 2008, p. 13.

115 Zie Richtsnoeren Wwft, versie 2008, p. 10 en zie de brieven van het NIVRA, eerder aangehaald.
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op gelijke wijze vorm te krijgen als bij het notariaat, dus alleen voor het eerste 
verkennende gesprek en voor procedureel gerelateerd advies.

6.4.4 Overige juridische en fiscale dienstverleners

Organisatiegraad en taken

De taken van juridische en fiscale dienstverleners die onder de reikwijdte van 
de Wwft vallen en niet tevens advocaat, notaris of accountant zijn, bestaan uit 
het geven van juridisch of belastingadvies en het bijstaan van hun cliënt in fis-
caalrechtelijke procedures of andere bestuursrechtelijke of kantongerechtpro-
cedures waarvoor geen verplichte rechtsbijstand door een advocaat is voorge-
schreven.116 Deze diensten zijn goed vergelijkbaar met die van een advocaat. 
Boekhoudkundige taken van fiscale dienstverleners zijn daarmee echter niet 
goed vergelijkbaar.

Deze groep juridische en fiscale dienstverleners is niet wettelijk gereglemen-
teerd en niet homogeen. Zo kan iedereen zich belastingadviseur of juridisch 
dienstverlener noemen en op zelfstandige en onafhankelijke wijze zijn dien-
sten aanbieden. Voor belastingadviseurs zijn er wel enkele beroepsverenigin-
gen die hun eigen toelatingseisen stellen, een beroepsreglement kennen, intern 
toezicht houden en als sluitstuk verenigingstuchtrecht toepassen, maar een be-
lastingadviseur is niet verplicht om zich daarbij aan te sluiten.117

Voor overige juridische dienstverleners zijn mij geen beroepsverenigingen be-
kend waarbij een verenigingstuchtrecht wordt toegepast. 

Alleen informeel verschoningsrecht voor belastingadviseurs

Belastingadviseurs hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van hun 
cliënt op grond van contractuele verplichtingen en soms op basis van gedrags-
regels, maar zijn geen erkende verschoningsgerechtigden.118 Wel wordt aan 
hen het informele verschoningsrecht toegekend, op gelijke wijze als aan ac-
countants.119 

116 Per 1 juli 2011 is de competentiegrens voor de kantonrechter verhoogd van 5.000 naar 25.000 
euro, zie art. 93 Rv. Voor zaken bij de kantonrechter is geen verplichte procesvertegenwoordi-
ging, zie art. 79 Rv.

117 Zie hoofdstuk 12.
118 HR 6 mei 1986, NJ 1986, 814; HR 6 mei 1986, NJ 1986, 815, m.nt. WLH.
119 Zie hierboven in paragraaf 6.4.3.
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Soms verschoningsrecht voor overige juridische dienstverleners

De Hoge Raad heeft overwogen dat aan andere rechtshulpverleners dan de 
advocaat en de notaris het verschoningsrecht moet worden ontzegd,120 tenzij 
sprake is van een uitzonderingsgeval zoals aanvaard in een uitspraak uit 1985, 
waarin een verschoningsrecht werd toegekend aan de juridisch medewerkers 
van een bureau voor rechtshulp.121 Dit op grond van de betekenis die bureaus 
voor rechtshulp hebben om rechtsbijstand aan on- en minvermogenden te 
bieden.122 Het is in overeenstemming met het uitgangspunt van gefinancierde 
rechtshulp, dat rechtzoekenden zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaar-
making van het besprokene tot die bureaus van rechtshulp kunnen wenden, 
zodat aan een dergelijke juridisch medewerker een verschoningsrecht dient te 
worden toegekend.123 

Een (medewerker van een) ‘juridisch loket’ (de opvolger van het bureau voor 
rechtshulp)124 valt in de regel echter niet onder de Wwft, omdat hij meestal 
geen advies verleent in verband met transacties als bedoeld in de Wwft. Voor 
zover dat wel zo is, bijvoorbeeld bij advies met betrekking tot de aankoop van 
een woonhuis, dan valt niet de medewerker maar de rechtspersoon waarbij de 
medewerker in dienst is, als instelling onder de Wwft.125

De betekenis van het hier toegekende incidentele verschoningsrecht voor on-
afhankelijke en zelfstandige juridische dienstverleners die Wwft-diensten ver-
lenen, is dus beperkt te noemen. 

Subconclusie

Adviesvrijstelling 
Hoewel adviserende taken van overige juridische en fiscale dienstverleners 
(niet zijnde advocaten, notarissen en accountants) goed vergelijkbaar kunnen 
zijn met die van advocaten, is de dienstverlening niet rechtstreeks vergelijk-
baar met die van advocaten, omdat deze dienstverleners niet wettelijk geregle-
menteerd zijn, geen wettelijk geregeld tuchtrecht kennen en aan hen slechts in 
beperkte mate een verschoningsrecht is toegekend.

120 HR 6 mei 1986, NJ 1986, 814, r.o. 4.3 en 4.4.
121 HR 25 oktober 1985, NJ 1986, 176.
122 HR 25 oktober 1985, NJ 1986, 176, r.o. 3.2.1.
123 HR 25 oktober 1985, NJ 1986, 176, r.o. 3.2.2.
124 Een verschil met het bureau voor rechtshulp is, dat het juridisch loket aan eenieder gratis juri-

disch advies verleent bij vragen over ‘werk, wonen, uitkeringen, consumenten- en familierecht 
en politie- en justitiële zaken’. Ingewikkelde zaken worden doorverwezen.

125 Juridische dienstverleners (geen advocaten) in dienst bij het juridisch loket (of een rechtsbij-
standverzekeraar) vallen niet in persoon onder de Wwft, omdat zij niet onafhankelijk en zelfstan-
dig hun diensten verlenen. Hetzelfde kan worden aangevoerd voor juridische medewerkers (niet 
advocaten) bij rechtsbijstandverzekeraars. In dat geval is de Wwft-instelling/rechtspersoon waar 
zij werken meldplichtig op grond van art. 1 lid 1 sub 12° of sub 13° Wwft jo. art. 16 Wwft.
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De belastingadviseur geniet een informeel verschoningsrecht in belasting-
zaken, alsmede de juridisch adviseur als medewerker van een bureau voor 
rechtshulp/het juridische loket. Maar in dat laatste geval zal deze medewerker 
niet onder de Wwft vallen, aangezien hij dan niet als zelfstandig en onafhan-
kelijk is aan te merken.
Deze ongelijkheid leidt ertoe dat de adviesvrijstelling van advocaten niet voor 
deze overige dienstverleners van toepassing hoeft te zijn.

Procesvrijstelling
Hiervoor, in paragraaf 6.4.2, is in de subconclusie aangevoerd dat vanwege 
gelijkwaardigheid en het recht op een eerlijk proces de procesvrijstelling voor 
alle juridische en fiscale dienstverleners van toepassing zou moeten zijn.
Advies buiten het contentieuze kader behoeft voor deze groep niet te worden 
vrijgesteld, want dit is in mindere mate vergelijkbaar met advocaten. De vrij-
stelling dient dezelfde vorm te krijgen als bij notarissen en accountants. 

6.5 conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe de legal-privilegevrijstelling uit de 3e 

Witwasrichtlijn geïnterpreteerd zou moeten worden ten aanzien van advo-
caten, notarissen, accountants en andere juridische en fiscale dienstverleners, 
om tegemoet te komen aan de bescherming van het legal privilege, effectiviteit, 
rechtszekerheid en gelijkwaardigheid. Dit leidt tot de volgende conclusies en 
aanbevelingen.

•	 De bescherming van het legal privilege vereist dat, met betrekking tot advo-
caten, de legal-privilegevrijstelling ál het juridisch advies moet omvatten, 
dus ook advies buiten enig mogelijk rechtsgeding. De huidige uitleg van de 
Wwft-vrijstelling is voor advocaten te beperkt. De zinsnede ‘bepaling van 
de rechtspositie’ uit artikel 1 lid 2 van de Wwft moet in voornoemde zin 
worden uitgelegd.

•	 De eis van gelijkwaardigheid brengt mee dat andere dienstverleners op de-
zelfde wijze als advocaten vrijgesteld moeten worden, tenzij zwaarwegende 
redenen van effectiviteit zich daartegen verzetten.

•	 Uit de toets op de Nederlandse situatie volgt dat de procesvrijstelling voor 
alle dienstverleners op gelijke wijze van toepassing moet zijn. Dit volgt uit 
de gelijkwaardigheid van de procedurele rechtsbijstandsverlening maar ook 
uit het recht op een eerlijk proces. In de Wwft moet duidelijker naar voren 
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komen dat de procesvrijstelling ook van toepassing is op accountants, op 
gelijke wijze als voor de andere juridische en fiscale dienstverleners.

•	 Ten aanzien van de adviesdiensten van notarissen en accountants die goed 
vergelijkbaar zijn met die van advocaten, verzetten zwaarwegende redenen 
van effectiviteit en een level playing field zich tegen eenzelfde adviesvrij-
stelling. Voor andere dienstverleners dan advocaten wordt daarom aanbe-
volen de huidige beperkte adviesvrijstelling (alleen het eerste verkennende 
gesprek) te handhaven.

 Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid wordt wel aanbevolen om voor an-
dere dienstverleners dan advocaten in plaats van de zinsnede ‘bepaling van 
de rechtspositie van de cliënt’ in de wet op te nemen dat ‘alleen het eerste 
verkennende gesprek is vrijgesteld om te bepalen wat voor dienst er wordt 
verleend’.

•	 Bezwaarschriftprocedure valt onder de procesvrijstelling
 Een bezwaarschriftprocedure dient onder de vrijstelling van artikel 1 lid 2 

Wwft te vallen. Een bezwaarschrift indienen is een noodzakelijke stap om 
beroep in kunnen te stellen en zodoende is het gericht op het vermijden van 
een rechtsgeding, dan wel het instellen van een rechtsgeding. 

•	 Een effectieve interpretatie brengt evenwel mee dat de advies- en procesvrij-
stelling voor advocaten (en a fortiori de andere dienstverleners) niet van 
toepassing zou moeten zijn:

  – als een fraude-oogmerk aanwezig is;
  –  als het fiscaal advies betreft en de procesvrijstelling niet van toepas-

sing is;
  –   bij bepaalde nader aan te duiden diensten die niet tot de kerntaken 

van een advocaat behoren en waarop de procesvrijstelling niet van 
toepassing is (hiervoor worden aanknopingspunten geboden in het 
volgende hoofdstuk 7).

  Mits goed omschreven en toegelicht kunnen deze uitzonderingen op de vrij-
stelling in beginsel tegemoetkomen aan het vereiste van rechtszekerheid.
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7 Onduidelijkheden bij de Wwft-meldplicht

In dit hoofdstuk wordt een aantal onduidelijkheden over de inhoud en reikwijdte 
van de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners in kaart ge-
bracht en geanalyseerd. Het gaat bijvoorbeeld om kwesties rond de normadres-
saten, de vereiste mate van betrokkenheid bij de te melden transactie en dienst-
verlening als forensische accountancywerkzaamheden.

7.1 Inleiding

Onduidelijkheid en onvrede over de meldplicht wordt als een belangrijk knel-
punt gezien in de handhaving van de Wwft.1 Onderzoekers merken op dat van 
handhaving niet veel mag worden verwacht wanneer bepaalde normen en ver-
plichtingen onduidelijk of zelfs omstreden zijn.2 De Evaluatiecommissie BFT 
heeft aangegeven dat duidelijkheid over de Wwft-meldplicht in hoge mate kan 
bijdragen aan het daadwerkelijk en sneller melden.3

De volgende kwalificaties zijn in de literatuur aan de meldplicht gegeven: ‘na-
genoeg onuitvoerbaar’ met ‘nauwelijks oog voor de praktijk’,4 ‘onduidelijk’ en 
met ‘onwerkbare verplichtingen’,5 ‘ondoorgrondelijk’ en in ‘niet even duidelijke 
bewoordingen’.6 In de voorgaande hoofdstukken 5 en 6 is een aantal onduide-
lijkheden al de revue gepasseerd. Enkele knelpunten die nog niet eerder aan de 
orde zijn gekomen, worden in dit hoofdstuk geanalyseerd,7 zodat de deugde-
lijkheid, de handhaafbaarheid en uiteindelijk het draagvlak voor de meldplicht 
kunnen worden vergroot, hetgeen een positieve uitwerking heeft op de Wwft-
meldplicht en de handhaving ervan in relatie tot de beginselen van rechtsze-
kerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid.

1 Faure, Nelen en Philipsen 2009, samenvatting p. 5. Zie voor een omgang met de meldplicht in de 
praktijk p. 63-73.

2 Idem.
3 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 34.
4 Van der Hoeven en Visser 2003a.
5 Elsen 2005, p. 307.
6 Tilleman en Snijder-Kuipers 2007, p. 569.
7 Zonder hierbij volledigheid te willen pretenderen. Vraagstukken met betrekking tot internati-

onale aspecten van ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld blijven liggen. Zie hiervoor: 
Diekman 2010, p. 233; maar ook de bijlage onder punt 2, bij brief dd. 6 juli 2010 van het NIVRA 
(mede namens de NOvAA) als reactie op de Wwft aan het Ministerie van Financiën. De twee 
brieven zijn te vinden op de website van het NIVRA: www.nivra.nl, onder het kopje ‘actualiteiten’ 
en dan doorlinken naar het nieuwsarchief (hierna: brief NIVRA 6 juli 2010 en brief NIVRA 9 sep-
tember 2010).
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Opbouw van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk wordt rond drie onderwerpen gegroepeerd. Ten eerste de on-
duidelijkheden die bestaan met betrekking tot de personen die onder de Wwft 
vallen (normadressaten), zie paragraaf 7.2. In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op 
de meldplicht voor ongebruikelijke transacties, het transactiebegrip, de uit-
spraak van het CBb waarbij de meldplicht beperkt werd uitgelegd, en het con-
sultatievoorstel tot wijziging van de Wwft van 22 juli 2011 (C-Wwft), waarmee 
beoogd wordt de onduidelijkheid te verminderen. Tot slot worden in paragraaf 
7.4 enkele vormen van dienstverlening nader beschouwd, zoals de bijstand bij 
de inkeerregeling, forensische accountancywerkzaamheden en due diligence 
(legal audit). Deze vormen van dienstverlening leveren thans onduidelijkheid 
op met betrekking tot de meldplicht. Het C-Wwft zal hierbij worden betrok-
ken. Er wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in paragraaf 7.5.

7.2 normadressaten en toepassingsbereik van de wwft

7.2.1 Accountants

De normadressering van de Wwft is het meest onduidelijk met betrekking tot 
de beroepsgroep van accountants en hun werkzaamheden. De Wwft is van 
toepassing op de volgende fiscale dienstverleners:

Artikel 1 Wwft: (…)

11º  ‘externe register accountant, externe accountant-administratiecon-
sulent of belastingadviseur, voor zover deze zijn beroepsactiviteiten 
uitoefent dan wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennoot-
schap, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of 
bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verricht;’

Het is onduidelijk wat onder de ‘externe’ accountant moet worden verstaan. 
Wel wordt algemeen aangenomen dat hieronder niet de interne accountant en 
de overheidsaccountant vallen.8 
Het NIVRA heeft de wetgever erop geattendeerd dat het begrip ‘externe ac-
countant’ niet in de Wwft is gedefinieerd.9 Zodoende ontstaat verwarring met 
het wel gedefinieerde begrip van de ‘externe accountant’ uit de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het 
gaat hier om twee verschillende begrippen. In de Wta en Wft gaat het om de 
accountant die is belast met de wettelijke controle van de jaarrekening. In de 

8 Zie bijvoorbeeld Pheijffer 2010, p.13: Diekman 2010, p. 229; Van den Broeke en Hoft 2009, p. 43.
9 Brief NIVRA 6 juli 2010.
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Wwft daarentegen gaat het om een ruimer begrip; hieronder vallen de ‘be-
roepsactiviteiten’ van de accountant. 

Duidelijkheid is van belang omdat accountants te maken hebben met meer-
dere wettelijke meldplichten:

 – ongebruikelijke transacties aan de FIU (artikel 16 Wwft);
 – fraude van materieel belang aan een opsporingsambtenaar (artikel 

26 Wta);
 – schending van gedragsregels aan de AFM (artikel 4:27 Wft);
 – schending van prudentiële regels aan DNB (artikel 3:88 Wft). 

Voor deze meldplichten gelden verschillende regimes en de verschillen zijn 
groter dan de overeenkomsten, hetgeen de praktijk lastig maakt.10

Het NIVRA beveelt daarom aan om het woord ‘externe’ accountant in de Wwft 
te vermijden, zodat dit begrip eenduidig geformuleerd blijft, waardoor verwar-
ring wordt voorkomen.11 Het NIVRA stelt voor om de Wwft van toepassing te 
verklaren op de openbaar accountant en de accountant in business, maar niet 
op de interne accountant, de overheidsaccountant en de accountant in business 
die niet werkzaam is voor een cliënt.12 

Interne accountants vallen niet onder de meldplicht.13 Het uitsluiten van 
een meldingsplicht voor de interne accountant is verdedigbaar, omdat 
deze geen informeel verschoningsrecht heeft en niet zelfstandig is ten op-
zichte van zijn werkgever die zijn enige cliënt is.14 

Ook is het de vraag wat onder de ‘beroepsactiviteiten’ van de aangewezen ac-
countants kan worden verstaan. In de wetsgeschiedenis van de Wwft is een 
aantal voorbeelden genoemd:15

10 Pheijffer 2010, p. 24-25; Zie hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.1.
11 Brief NIVRA van 9 september 2010.
12 Zie voor voorbeelden van de accountant in business die niet werkzaam is voor een cliënt, ook 

de brief van het NIVRA van 9 september 2010 (bijvoorbeeld directeur van een andere organi-
satie dan een accountantspraktijk, interim-manager; toezichthouder van het Rijk; docent in het 
onderwijs).

13 Zie ook Elsen 2005, p. 303, die opmerkt dat niet is in te zien op grond waarvan deze ongelijkheid 
met de advocatuur en het notariaat gerechtvaardigd zou zijn.

14 Barmentlo en Van de Vegt 2005, p. 47-48. In HR 23 september 2005, LJN AR6468 en LJN AU3140; 
BNB 2006/21 (Fair play), waarin het informeel verschoningsrecht werd gebaseerd op het fair-
playbeginsel, werd immers bepaald dat het moet gaan om rapporten en andere geschriften van 
derden. Hieruit volgt dat geen informeel verschoningsrecht is weggelegd

15 Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 11.
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 – werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening;
 – het voeren van administratie;
 – belastingadvies;
 – het invullen van aangiften;
 – werkzaamheden die voor de juridische beroepsgroepen gelden;
 – nieuwere soorten dienstverlening, zoals ‘tax-assurance’.

In de memorie van toelichting bij de implementatie van de 3e Witwasrichtlijn 
(in de Wid en Wet Mot), staat dat het moet gaan over dienstverlening waarmee 
‘de dienstverlener in staat is witwassen of pogingen daartoe te herkennen’.16 In 
de memorie van toelichting tot samenvoeging van de Wid en Wet Mot tot de 
Wwft, is daarentegen opgemerkt dat het altijd dient te gaan om dienstverlening 
‘waarbij sprake is van een gevaar voor witwassen of financiering van terroris-
me’.17 Als voorbeeld wordt genoemd dat het organiseren van een seminar voor 
een cliënt niet onder de meldplicht valt.
Deze tegenstrijdige bewoordingen staan in alinea’s die voor het overige exact 
hetzelfde zijn. Het verschil tussen de beide toelichtingen is opvallend en roept 
vragen op: welke uitleg is nu leidend? Hier kan weinig over worden gezegd, 
omdat de implementatie van de 3e Witwasrichtlijn in de Wid en Wet Mot en de 
samenvoeging van deze wetten tot de Wwft op hetzelfde moment in werking 
zijn getreden.

In de wetsgeschiedenis is aangegeven dat er beoogd is om aan te sluiten bij de 
definitie van de 3e Witwasrichtlijn.18 Het begrip ‘externe accountant’ is hierin 
niet gedefinieerd, maar er wordt eveneens aangesloten bij ‘beroepsactiviteiten’.19

Er wordt door de beroepsorganisaties op gewezen dat de Europese Commissie 
bedoeld zou hebben alleen controletaken van accountants meldplichtig te ma-
ken.20 Dit zou blijken uit een brief van de Europese Commissie van 27 septem-
ber 2004.21 Deze brief is echter niet geschreven in het kader van de witwas-
bestrijding, maar gaat over financiële schandalen zoals de Enron-affaire en de 
rol van accountants daarbij. Deze brief is bij de uitleg van de Witwasrichtlijn 
dus niet relevant. 

16 Kamerstukken II 2007-2008, 31 237, nr. 3, p. 15 (Implementatie 3e Witwasrichtlijn in de Wid en Wet 
Mot).

17 Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 11 (Samenvoeging Wid en Wet Mot tot Wwft).
18 Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 6, p. 9: ‘De derde witwasrichtlijn ziet alleen op externe 

accountants. Gelet op het feit dat we in Nederland zowel registeraccountants als accountant-
administratieconsulenten kennen, heeft het woord «externe» op beide groepen betrekking. Het 
voorstel van wet wordt in overeenstemming gebracht met de derde witwasrichtlijn.’

19 Art. 2 lid 3 aanhef en onder a van de 3e Witwasrichtlijn.
20 Zie brief NIVRA 6 juli 2010; en Diekman 2010, p. 230.
21 SEC/2001/0012 def. Zie brief NIVRA dd. 6 juli 2010; en Diekman 2010, p. 230.
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Er wordt wel bepleit slechts die taken van de accountant meldplichtig te achten 
waarbij deze een maatschappelijke rol vervult (bijvoorbeeld door het geven 
van enige vorm van zekerheid betreffende financiële verantwoording of finan-
ciële informatie aan het maatschappelijke verkeer).22 Een dergelijke beperkte 
benadering lijkt echter niet haalbaar en ook niet bedoeld. De FATF heeft aan-
gemoedigd de meldplicht voor accountants uit te breiden tot alle professionele 
activiteiten, met inbegrip van accountantscontroles.23 De 3e Witwasrichtlijn 
heeft dat laatste gedaan, door niet alleen bepaalde activiteiten van accountants 
meldplichtig te maken, maar ‘externe accountants handelend in het kader van 
hun beroepsactiviteiten’ onder de reikwijdte te brengen.24 De Commissie heeft 
de fiscale beroepsgroepen daarmee integraal onder de reikwijdte gebracht, en 
niet alleen wanneer zij in het kader van bepaalde wel omschreven beroepsac-
tiviteiten handelen.25 Door de Commissie werd geen rekening gehouden met 
een amendement van het Europees Parlement om belastingadviseurs en ac-
countants uitsluitend onder de werkingssfeer van de richtlijn te brengen bij 
bepaalde beroepsactiviteiten. We moeten dus aannemen dat de Commissie de 
bedoeling heeft gehad om alle gebruikelijke beroepsactiviteiten van accoun-
tants onder de werking van de richtlijn te brengen.

Het bovenstaande betekent eveneens dat forensische accountancywerkzaam-
heden in beginsel onder de reikwijdte van de verplichtingen vallen, omdat 
deze werkzaamheden een specialistisch onderdeel zijn van de dienstverlening 
van accountants. Maar door de beperkte uitleg die het CBb in zijn uitspraak 
van 23 november 2009 aan de meldplicht heeft gegeven,26 is het onduidelijk of 
forensische accountancywerkzaamheden onder de Wwft een meldplicht kun-
nen opleveren. Due-diligencewerkzaamheden vallen ook onder de Wwft, om-
dat deze werkzaamheden zich afspelen op het terrein van het aan- en verkopen 
van ondernemingen en alles wat daarbij komt kijken.27 In paragraaf 7.4.3 en 
7.4.4 wordt dieper ingegaan op de vraag wat onder deze dienstverlening kan 
worden verstaan en hoe de meldplicht zich daartoe verhoudt.

De beroepsorganisaties van accountants stellen dat het niet duidelijk is of de 
Wwft zich richt op de individuele accountant, de organisatie waar deze werk-
zaam is, of beide.28 Zij zijn van mening dat vanuit het oogpunt van doelma-
tigheid en kwaliteit de organisatie en niet de individuele accountant als pri-
maire normadressaat moet worden beschouwd. Hiervoor wordt als argument 

22 Diekman 2010, p. 231.
23 Aanbeveling 16 sub a). 
24 Art. 2 lid 1 sub a 3e Witwasrichtlijn. 
25 SEC/2001/0012 def. – COD 99/0152, onder punt 3, p. 5.
26 CBb 23 november 2009, LJN BK4209; AB 2010/117, m.nt. Stouten.
27 Zie art. 1 lid 1 sub 12 Wwft.
28 Brieven van het NIVRA van 6 juli 2010 en 9 september 2010.
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aangevoerd dat in de praktijk van accountantskantoren van enige omvang het 
niet de individuele accountant is maar een speciale complianceafdeling, die be-
slist of er gemeld moet worden.
Gezien het uitgangspunt in overweging 42 van de 3e Witwasrichtlijn, blijven 
juridische en fiscale adviseurs (natuurlijke personen) die hun activiteiten uit-
oefenen binnen een rechtspersoon, maar op onafhankelijke basis, afzonderlijk 
aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen van de richtlijn. Eenzelfde 
uitgangspunt wordt in de aanbevelingen van de FATF gehanteerd. Daarin staat 
dat met accountants wordt bedoeld: 

‘zelfstandige beroepsbeoefenaren, partners en beroepsbeoefenaren in 
dienst van professionele kantoren. Hiermee worden geen “interne be-
roepsbeoefenaren” bedoeld die in dienst zijn bij andere soorten onderne-
mingen noch beroepsbeoefenaren die werken voor overheidsinstellingen 
waarop mogelijk reeds maatregelen ter bestrijding van witwassen van toe-
passing zijn.’29

Nederland heeft hier dus geen ruimte om de normadressaat in deze geval-
len te beperken tot de rechtspersoon. Gezien de tekst van de bestaande Wwft, 
richt deze zich zowel op de accountant als op de rechtspersoon die daar-
mee vergelijkbare activiteiten verricht. Dit is in overeenstemming met de 3e 
Witwasrichtlijn. Ten aanzien van de normadressaat hoeft de wetgever geen 
aanpassingen te doen.
Evenwel is in het C-Wwft voorgesteld om de tekst van de Wwft aan te passen, 
zodat duidelijker naar voren komt dat naast de accountant ook de instelling 
waar de accountant werkt als normadressaat wordt aangewezen:

Artikel 1, onderdeel a, sub 11° C-Wwft luidt:

‘natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als externe regis-
teraccountant, externe accountant-administratieconsulent of belasting-
adviseur beroepsactiviteiten uitoefent dan wel een natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of vennootschap, voor zover die anderszins vergelijkbare 
activiteiten verricht.’

Hiermee krijgt de aanwijzing van de fiscale dienstverleners dezelfde tekstuele 
structuur als de aanwijzing van de juridische dienstverleners, zie de volgende 
paragraaf.

29 Zie het Glossarium onder e, bij de 40 aanbevelingen van de FATF.
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7.2.2 Advocaten

De volgende juridische dienstverleners vallen onder de reikwijdte van de 
Wwft:30

12º  ‘natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, 
notaris, of kandidaat-notaris of in de uitoefening van een gelijksoortig 
juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of be-
drijfsmatig advies geeft of bijstand verleent bij:

 a. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 
 a. het aan- of verkopen van registergoederen;
 b.   het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele meta-

len, edelstenen of andere waarden;
 c.   het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of 

soortgelijke lichamen als bedoel in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
 d.   het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van 

een onderneming voor zover daardoor een persoon die niet als 
uiteindelijk belanghebbende van die onderneming kwalificeerde, 
uiteindelijk belanghebbende van die onderneming wordt;

 e.   werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de 
werkzaamheden van de onder 11º beschreven beroepsgroepen;

 f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed.

13º  natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, 
notaris of kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening van een gelijk-
soortig juridisch beroep optreedt in naam en voor rekening van een 
cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.’

 
Deze omschrijving roept de vraag op of een interne advocaat ook onder de 
verplichtingen valt, dus als hij in dienst is bij een onderneming. Er staat im-
mers ‘die als advocaat, notaris, of kandidaat-notaris (…) zelfstandig onafhan-
kelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent (…)’. Is een 
interne advocaat als zelfstandig en onafhankelijk te kwalificeren?

In hoofdstuk 3 is aan de orde gekomen dat het Hof van Justitie in AM&S en in 
de Akzo Nobel-zaak heeft bepaald dat de interne advocaat niet onafhankelijk 
is.31 Dit heeft tot gevolg dat communicatie tussen de onderneming en diens in-
terne advocaat niet onder het legal privilege valt in het EU-mededingingsrecht.

30 Zie art. 1 lid 1 sub a, onder 12° en 13° Wwft. De gecursiveerde delen geven de voorgestelde wij-
zigingen weer van het C-Wwft.

31 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.4.
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Gezien de uitkomst van de Akzo Nobel-zaak is het duidelijk dat een interne 
advocaat door het Hof van Justitie niet als onafhankelijk wordt beschouwd, 
omdat deze niet zelfstandig is, aangezien hij door de arbeidsverhouding eco-
nomisch afhankelijk is en een veel sterkere persoonlijke vereenzelviging heeft 
met de onderneming waarbij hij in dienst is.32 Deze interpretatie kan analoog 
worden toegepast op het woord ‘onafhankelijk’ in de 3e Witwasrichtlijn. Als 
hieraan dezelfde betekenis wordt gegeven, is een lidstaat dus niet verplicht 
om een interne advocaat te onderwerpen aan de meldplicht. Het is echter de 
lidstaat die bepaalt of een interne dienstverlener als ‘onafhankelijk’ wordt be-
stempeld, gezien overweging 19 waarin staat: ‘Deze onafhankelijke beoefena-
ren van juridische beroepen, zoals bepaald door de lidstaten, vallen onder de 
bepalingen van de richtlijn wanneer (…)’.
Maar door de uitspraak van het Hof van Justitie in Akzo Nobel zou de po-
sitie van de interne advocaat in Nederland kunnen worden heroverwogen. 
De NMa heeft laten weten zich bij toezichtonderzoeken niet te conformeren 
aan de Akzo Nobel-zaak,33 omdat dit de concurrentiepositie van interne ad-
vocaten zou aantasten.34 De NMa blijft dus het legal privilege toekennen aan 
interne advocaten in Nederland. Dit geldt voor een onderzoek naar overtre-
dingen van Nederlands mededingingsrecht, maar ook bij een onderzoek naar 
overtredingen van Europees mededingingsrecht, zelfs als de NMa zo’n onder-
zoek uitvoert op verzoek van de Europese Commissie.35 Alleen als de NMa 
de Europese Commissie assisteert bij een toezichtonderzoek van Europees 
mededingingsrecht, is er geen legal privilege voor de interne advocaat.36 Voor 
het overige Nederlandse recht, niet zijnde mededingingsrecht, worden de im-
plicaties van de Akzo Nobel-zaak op regeringsniveau in samenwerking met de 
NOvA onderzocht.37

Tot dusver wordt in Nederland op nationaal niveau (buiten de Wwft) geen 
onderscheid gemaakt tussen de interne en externe advocaat. De Nederlandse 
interne advocaat verschilt niet van een ‘traditionele’ advocaat, behalve het feit 
dat zijn werkgever zijn enige opdrachtgever is.38 Hij heeft te allen tijde een 

32 HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g., punt 47-49 (Akzo Nobel/Commissie).
33 Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.4.
34 Speech van Van Oers 20 januari 2011, ‘Legal privilege en de NMa-Praktijk’, te vinden op de site 

van de NMa: www.nmanet.nl, onder ‘actueel’, en vervolgens ‘lezingen en speeches’.
35 Nederlands mededingingsrecht: art. 6 en 24 Mededingingswet; Europees Mededingingsrecht: 

art. 101 en 102 VWEU en art. 88 en 89 Mededingingswet; uitgevoerd op verzoek van de EC: art. 
89g Mededingingswet.

36 Art. 89b Mededingingswet.
37 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 7, p. 16.
38 Zie Koops en Vermeij 2007.
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eigen beroepsmatige verantwoordelijkheid, is onderworpen aan het tuchtrecht 
en kan zich naar nationaal recht op zijn verschoningsrecht beroepen.39

Maar valt een interne advocaat die in dienst is bij zijn enige cliënt nu wel of niet 
onder de Wwft? Bij de introductie van de meldplicht in 2003 werd in de nota 
van toelichting het volgende geschreven: 

‘in lijn met de artikelen 6, tweede lid, en 11, eerste lid van de herziene 
richtlijn inzake witwassen geldt dat meldingsplichtig is degene die zelf-
standig beroeps- of bedrijfsmatig de dienst verricht en niet de medewer-
ker die in loondienst of gedetacheerd is. In de praktijk zal dit betekenen 
dat doorgaans een instelling de melding doet. Advocaten en notarissen 
werken met een eigen beroepsmatige verantwoordelijkheid zodat zij in 
persoon verantwoordelijk zijn voor de naleving van de meldplicht.’40

Volgens deze toelichting is elke advocaat en notaris in persoon meldplichtig, 
ook al is hij in loondienst of gedetacheerd. Interne advocaten in dienst bij hun 
cliënt vallen volgens deze toelichting aldus onder de Wwft.41

Maar de wettekst van de Wwft wijst in een andere richting. In artikel 1 lid 1 
sub 12° Wwft (zie aan het begin van deze paragraaf) is opgenomen dat het ook 
moet gaan om ‘zelfstandig en onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies’. 
De vraag is nu of aan het woordje ‘zelfstandig’ een aparte betekenis toekomt, 
of niet.
Als zelfstandigheid onderdeel is van het element onafhankelijkheid, dan zou 
dat kunnen betekenen dat voor zover in Nederland interne advocaten als on-
afhankelijk worden beschouwd, zij hiermee ook als zelfstandig worden gezien 
en aldus onderworpen kunnen worden aan de Wwft. Als zelfstandigheid een 
bijkomend vereiste is, dan is een advocaat in dienst bij zijn enige cliënt volgens 
Nederlands recht wel onafhankelijk, maar niet zelfstandig. Met als gevolg dat 
de interne advocaat die in dienst is bij zijn enige cliënt niet onder de verplich-
tingen valt. Mijns inziens moet aan het woord ‘zelfstandig’ aparte betekenis 
worden toegekend omdat het als bijkomend vereiste wordt genoemd in de 
wettekst. Op grond van de wettekst vallen interne advocaten in dienst bij hun 
(enige) cliënt, niet onder de Wwft, omdat zij ten opzichte van die cliënt niet 

39 Zie het standpunt van Nederland in de Akzo Nobel-zaak: HJvEU 14 september 2010, nr. C-550/07 
P, n.n.g., punt 34-36 (Akzo Nobel/Commissie). Een interne advocaat kan hierop geen beroep doen 
bij het nalevingstoezicht door de Europese Commissie op het EU-mededingingsrecht, zie hoofd-
stuk 3, paragraaf 3.3.4.

40 Zie NvT, Stb. 2003, 94, p. 11.
41 Zie Komárek 2008, p. 2. Ten tijde van deze toelichting bestond de notaris in dienstverband nog 

niet als rechtsfiguur, maar dit gaat veranderen bij de inwerkingtreding van de Wna-nieuw, zie 
hieronder in paragraaf 7.2.3.
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zelfstandig zijn.42 Een dergelijke uitleg is ook in overeenstemming met de 3e 

Witwasrichtlijn, nu daarin wordt verwezen naar ‘onafhankelijke beoefenaren 
van juridische beroepen, zoals bepaald door de lidstaten’.

Zolang Nederland zijn interne advocaten even onafhankelijk en zelfstandig 
blijft beschouwen als externe advocaten en aan hen op gelijke wijze het legal 
privilege toekent, is er wel wat voor te zeggen om ze op gelijke wijze als ex-
terne advocaten onder de reikwijdte van de Wwft te plaatsen (gelijke lusten, 
gelijke lasten). Zoals gezegd is hier op regeringsniveau nog geen standpunt 
over bepaald.

Een advocaat die in dienst is bij een rechtsbijstandverzekeraar, kan beschouwd 
worden als zelfstandig en onafhankelijk ten opzichte van de cliënten van de 
rechtsbijstandverzekeraar. In die gevallen ligt de toepasselijkheid van de 
Wwft voor de hand. Zoals gezegd is in de 3e Witwasrichtlijn geëxpliciteerd 
dat juridische en fiscale beroepsbeoefenaren (zijnde natuurlijke personen) 
die ‘richtlijnactiviteiten’ uitoefenen binnen een rechtspersoon, maar op on-
afhankelijke basis, afzonderlijk aansprakelijk zijn voor de naleving van de 
richtlijnverplichtingen.43 

7.2.3 De (toegevoegd) notaris

De Wwft is van toepassing op de notaris en de kandidaat-notaris wanneer deze 
bepaalde diensten verrichten zoals omschreven in artikel 1 lid 1 onder 12° en 
13° Wwft, zie de aanhef bij de vorige paragraaf. Een groot deel van de notaris-
diensten valt onder de werking van de Wwft.
Met de inwerkingtreding van de Wna-nieuw wordt ook de rechtsfiguur van 
de notaris in dienstbetrekking mogelijk; de toegevoegd notaris.44 Deze notaris 
kan in dienst zijn bij een notaris of bij een groot interdisciplinair kantoor. De 
toegevoegd notaris wordt, net als de kandidaat-notaris, als normadressaat van 
de Wwft beschouwd: in artikel 1 lid 1 onderdeel a, onder 12° en 13° Wwft, is 
steeds na ‘notaris’ ingevoegd: ‘toegevoegd notaris’.45

In de memorie van toelichting van de Wna-nieuw wordt niet inhoudelijk in-
gegaan op de reden waarom de toegevoegd notaris als normadressaat van de 
Wwft wordt aangemerkt, maar slechts opgemerkt dat waar ‘op dit moment de 

42 Er moet worden toegegeven dat het hier gesignaleerde ‘probleem’ vooral een ‘studeerkamer’-
probleem is. Er zijn nog geen gevallen bekend waarin de toezichthouder zich met advocaten 
heeft bemoeid die in dienst zijn bij hun cliënt. Het risico op waarneming van witwassen zou 
minder groot zijn wanneer men één cliënt heeft, dan wanneer men vele cliënten heeft. Deze 
rechtsvraag speelt in de praktijk dus geen rol van betekenis. 

43 Zie overweging 42 van de 3e Witwasrichtlijn.
44 De Wna-nieuw is goedgekeurd door de Eerste Kamer en er wordt gestreefd naar inwerkingtre-

ding per 1 juli 2012.
45 Kamerstukken I 2010-2011, 32 250, A, p. 22.
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kandidaat-notaris afzonderlijk wordt vermeld, wordt (…) hetzelfde doorge-
voerd voor de toegevoegd notaris.’46

Van belang is de volgende passage uit de memorie van toelichting bij de 
Wna-nieuw:

‘De toegevoegd notaris handelt in mandaat van zijn notaris en is werk-
zaam onder diens verantwoordelijkheid en toezicht. De toegevoegd nota-
ris is dus zelf geen ambtsdrager en wordt daarom niet ook bij koninklijk 
besluit benoemd. (…) De notaris is eindverantwoordelijk voor de hande-
lingen van de toegevoegd notaris en dient adequaat toezicht te houden 
op het functioneren van de toegevoegd notaris, en zonodig instructies te 
geven. De toegevoegd notaris draagt evenwel ook een eigen verantwoor-
delijkheid voor zijn handelen. Met de bevoegdheid om ambtshandelingen 
te verrichten zijn alle wettelijke bepalingen en normen die gelden voor 
de uitoefening van het notarisambt en voor de uitoefening van specifieke 
bevoegdheden op hem van toepassing, zoals dat nu ook al het geval is bij 
een waarnemer.’47

Enerzijds wordt benadrukt dat de notaris eindverantwoordelijk is en een ‘ex-
clusieve instructiebevoegdheid’ heeft ten aanzien van de toegevoegd notaris.48 
Anderzijds wordt de toegevoegd notaris niet ontslagen van zijn eigen verant-
woordelijkheid en is het de bedoeling dat de eisen van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid worden geëerbiedigd.49 Mijns inziens brengen de gezagsver-
houding en de instructiebevoegdheid van de werkgever-notaris ten aanzien 
van de toegevoegd notaris mee dat de werkgever-notaris (naast de toegevoegd 
notaris) aansprakelijk kan zijn indien de toegevoegd notaris de Wwft niet op 
de juiste wijze naleeft. 

7.2.4 Deurwaarders en curatoren

Deurwaarders

Een volgend aandachtspunt betreft de vraag of deurwaarders onder het bereik 
van de Wwft vallen. In de wetsgeschiedenis is hier niets over te vinden. In de 
Wwft is echter een open omschrijving geformuleerd van dienstverleners die 
onder de Wwft vallen.50 Als je naar de wettelijke omschrijving van de meld-
plichtige diensten kijkt, dan vallen de diensten van een deurwaarder daar 
onmiskenbaar onder. Denk bijvoorbeeld aan: het innen van een incasso, of 
leggen van een beslag, of het overhandigen van een invorderingsbevel. In die 

46 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 31.
47 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 22-23.
48 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 22-23.
49 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 9-10.
50 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.3.
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gevallen treedt een deurwaarder op ‘in naam en voor rekening van een cliënt 
bij enigerlei financiële transactie’, zoals omschreven in artikel 1 lid 1 onder 13° 
Wwft.
In België en Frankrijk vallen gerechtsdeurwaarders wel expliciet onder de 
witwasmeldplicht. In België is er bovendien geen vrijstelling op de meldplicht 
voor gerechtsdeurwaarders (in Frankrijk wel). 

Deurwaarders worden niet genoemd in de jaarverslagen van het BFT in het 
kader van het Wwft-toezicht, noch in de jaarverslagen van de FIU-NL. Ook op 
de website van de beroepsorganisatie van de gerechtsdeurwaarders wordt de 
Wwft-meldplicht niet genoemd. Blijkbaar gaan genoemde partijen ervan uit 
dat deurwaarders niet onder de Wwft vallen. Personen uit het werkveld geven 
hiervoor als verklaring dat de werkzaamheden van deurwaarders zich per de-
finitie afspelen in het kader van een rechtsgeding, of een dreigend rechtsgeding 
en daarom altijd vrijgesteld zijn, zodat de Wwft op hen niet van toepassing is.

Maar valt het werk van een deurwaarder vervolgens altijd onder de vrijstelling 
van artikel 1 lid 2 Wwft? Als een vordering nog niet in rechte onaantastbaar is 
vastgesteld, dan kan een ‘aanmaning’, of ‘incasso’ van een deurwaarder gekwa-
lificeerd worden als ‘het geven van advies voor tijdens en na een rechtsgeding 
of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding’, 
zodat per saldo geen meldplicht bestaat.
Maar indien er al een vonnis ligt van de rechter, dat vervolgens via een deur-
waarder wordt geëxecuteerd, dan kunnen daarbij verschillende standpunten 
worden ingenomen. Enerzijds kan worden betoogd dat deze fase valt onder 
het adviseren na een rechtsgeding en dus onder de vrijstelling valt. Hier kan 
verwezen worden naar Engeland, waar deze rechtsvraag naar aanleiding van 
de Bowman v Fels-zaak actueel werd.51

Anderzijds kan de executie ook als een uitvoeringshandeling worden gekwali-
ficeerd, die losstaat van de fase van juridische bijstand voor, tijdens en na een 
procedure. Bij bepaalde schuldeisers, bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers, kan 
executie plaatsvinden zonder rechterlijk vonnis (parate executie). Indien het 
de uitvoering van een rechterlijk vonnis betreft, is de deurwaarder niet betrok-
ken bij de procedure tot vaststelling van de vorderingsclaim. Zo beschouwd 
valt deze dienst niet onder de vrijstelling en moet deze in een voorkomend 
geval worden gemeld.

51 Naar aanleiding van Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226, heeft de Law Society zich op het stand-
punt gesteld dat de executiefase van een rechterlijk vonnis ook onder het LPP valt, zie hoofdstuk 
5, paragraaf 5.5.2.
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Hoe dit ook zij, deurwaardersdiensten vallen, gelet op de wettelijke omschrij-
ving van de Wwft-diensten, in beginsel onder de reikwijdte van de wet. En ook 
al zou betoogd kunnen worden dat hun diensten desondanks geen meldplicht 
opleveren, omdat de vrijstelling op hen van toepassing is, dan kan de con-
statering dat deurwaarders onder de Wwft vallen van belang zijn vanwege de 
fraude-oogmerkuitzondering.52 

In hoofdstuk 6 is aanbevolen om de fraude-oogmerkuitzondering in Nederland 
te implementeren.53 Deze uitzondering heeft tot gevolg dat de meldplicht ‘her-
leeft’, wanneer het oogmerk van de bijstand op witwassen is gericht. De deur-
waarder zou dan moeten melden indien hij weet, vermoedt, of goede redenen 
heeft om te vermoeden dat het gaat om een schijnvordering, bedoeld om geld 
wit te wassen.54 

Curator

Een curator in een faillissement valt in Nederland niet onder de meldplicht. 
Volgens de besluitgever omdat deze niet optreedt ‘in naam en voor rekening 
van een cliënt’.55 Er is geen cliëntrelatie als hier bedoeld, omdat de curator is 
belast met het beheer en de vereffening van een failliete boedel en optreedt in 
het belang van de boedel en de gezamenlijke schuldeisers.56

7.3 De meldplicht voor ongebruikelijke transacties 

7.3.1 Ongebruikelijke transacties of verdachte transacties

In Nederland staat het melden van ongebruikelijke transacties centraal, terwijl 
in verreweg de meeste lidstaten wordt aangesloten bij verdachte transacties, 
zoals ook in de 3e Witwasrichtlijn het uitgangspunt is.57

De Nederlandse subjectieve indicator lijkt de eis van ‘ongebruikelijk’ weer 
enigszins te richten op gevallen waarin sprake is van een verdenking, maar 
helemaal zeker is dat niet. De subjectieve indicator luidt: 

52 Een dergelijke constructie is ook in Frankrijk te zien. Deurwaarders (huissiers de justice) vallen in 
Frankrijk onder de meldplicht. Op hen is de ruime legal-privilegevrijstelling van toepassing, maar 
eveneens de fraude-oogmerkuitzondering (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.1 e.v.).

53 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4.
54 Een buitenlandse connectie kan een ‘vordering’ via een gerechtsdeurwaarder op jezelf laten in-

nen. Contante betaling is mogelijk zonder risico van melding aan het FIU.
55 NvT, Stb. 2003, 94, p. 16.
56 In het C-Wwft-oud werd de faillissementscurator als ‘bijzondere melder’ onder de werking van de 

Wwft gebracht. Een bijzondere melder zou wel een meldplicht hebben, maar zou geen cliënten-
onderzoek behoeven te doen. In het C-Wwft is deze rechtsfiguur niet meer te vinden en wordt 
over de curator niet meer gerept.

57 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4; hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4.
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‘Transacties waarbij de meldingsplichtige aanleiding heeft om te veron-
derstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering 
van terrorisme’.58 

Wat wordt bedoeld met ‘aanleiding om een verband te veronderstellen’, is on-
duidelijk. Moet hier sprake zijn van een redelijk vermoeden zoals in de richt-
lijn? De tekst lijkt uit te gaan van een veel lagere drempel en dit wordt ook 
bevestigd doordat de FIU slechts circa één op de vier transacties als verdacht 
doormeldt.59 Ook in de nieuwe Leidraad van het Ministerie van Financiën 
wordt geen nadere uitleg gegeven, maar verwezen naar voorbeelden die de 
betrokken toezichthouders geven. In andere landen, zoals België, Frankrijk en 
Engeland, wordt meer uitleg gegeven over de mate van verdenking die is ver-
eist.60 Het NIVRA beveelt aan een nadere toelichting op de subjectieve indica-
tor te geven, waardoor de effectiviteit en handhaafbaarheid van de regelgeving 
worden verhoogd.61 Volgens sommigen kan dit de effectiviteit van de gehele 
meldketen verhogen.62 Een beperking van de meldplicht tot ‘weten, vermoe-
den of goede redenen om te vermoeden’ zou leiden tot een daling van het aan-
tal meldingen en een relatieve stijging van het aantal succesvolle vervolgingen. 
Een te groot aantal meldingen kan leiden tot het ‘crying wolf problem’.63 Dit 
probleem houdt in dat door een overmaat aan loze meldingen de echt belang-
rijke meldingen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Wat hier ook van 
zij, de FIU vindt een beperking tot verdachte transacties geen goed idee.64 De 
FIU zou beter dan de meldplichtige in staat zijn om te bepalen of een transac-
tie verdacht is, omdat ze vaak over meer informatie beschikt en zo meldingen 
kan vergelijken met andere informatiebronnen. Bovendien is er dan minder 
zicht op internationale verschuivingen en trends.

Legal privilege

In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat fundamentele rechten vereisen dat 
een inperking van de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en zijn 
cliënt niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is.65 Een inperking is alleen 
gerechtvaardigd in bijzondere omstandigheden. In de eerste plaats moet hier-

58 Zie bijlage bij het Besluit Wwft.
59 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4.
60 Zie hoofdstuk 5, paragrafen 5.3.2, 5.4.2 en 5.5.4.
61 Brief NIVRA 6 juli 2010, eerder aangehaald, bijlage punt 4. Ook interessant is de suggestie van het 

NIVRA om een bagateldrempel van € 15.000 op te werpen voor de subjectieve meldindicator, 
om de effectiviteit te verhogen, zie de bijlage onder punt 5. De richtlijn biedt hiervoor naar mijn 
mening echter geen ruimte.

62 Zo ook Diekman 2010a, p. 234-235; en Pheijffer 2010, p. 11.
63 Takáts 2009. Zie over deze term ook in hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.5, noot 249.
64 Kusters, Hoofd FIU-NL in: Van Almelo 2009a, p. 157. 
65 Hoofdstuk 3, in het bijzonder paragraaf 3.4. en 3.6.
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voor een redelijke grond zijn om te geloven dat het privilege wordt misbruikt; 
een mogelijkheid tot misbruik is niet voldoende. Bovendien moeten er in de 
tweede plaats adequate en toereikende waarborgen aanwezig zijn tegen mis-
bruik. Aan deze laatste voorwaarde is in Nederland voldaan, maar aan de eer-
ste niet. Bij de Wwft is er een waarborg tegen misbruik aanwezig doordat de 
meldingen in een beveiligde database van de FIU terechtkomen. De FIU be-
kijkt nogmaals de meldingen en beoordeelt of de transactie als verdacht kan 
worden doorgemeld aan de opsporingsinstanties.66

Aan de eerste voorwaarde is echter niet voldaan omdat een advocaat in 
Nederland een ‘ongebruikelijke’ transactie dient te melden. Hierbij is het niet 
noodzakelijk dat hij een verdenking koestert, of dat er, objectief bezien, rede-
nen zijn om te vermoeden dat er geld wordt wit gewassen, maar slechts dat 
de transactie ongebruikelijk is, en dat dit verband zou kunnen houden met 
witwassen.
Uit de rechtspraak van het EHRM valt mijns inziens af te leiden dat een advo-
caat slechts verplicht mag worden te melden indien het gaat om feiten waarvan 
hij weet, vermoedt, of goede redenen heeft om te vermoeden dat geld wordt 
of werd witgewassen of dat gepoogd wordt of gepoogd werd geld wit te was-
sen of terrorisme te financieren, en de vrijstelling niet van toepassing is.67 Een 
transactie dient dus ten minste verdacht te zijn om gemeld te mogen worden.
Natuurlijk is te eisen dat de advocaat nauwkeurig bijhoudt waarom hij een 
ongebruikelijke transactie níét als verdacht heeft bestempeld. Elke ongebrui-
kelijke transactie moet immers worden onderzocht.68

Ik geef toe dat het een kwestie van nuance is, en dat het in de praktijk voor de 
exacte omvang van de meldplicht misschien van geringe betekenis is, maar uit 
het oogpunt van voorzienbaarheid is het een groot verschil of er in de Wwft 
staat dat er een meldplicht is voor ‘ongebruikelijke’ of voor ‘verdachte’ transac-
ties. De wetgever kan de subjectieve indicatoren opnemen in de wet en daarbij 
meer uitleg geven over de elementen. Dit dient de rechtszekerheid.
De keuze om tot ongebruikelijke transacties te komen in plaats van verdachte is 
goed verdedigbaar voor financiële instellingen als banken, omdat het daar over 
grote aantallen transacties gaat en er een andere verhouding met de  cliënten 
bestaat. Maar uit het oogpunt van rechtszekerheid en een level playing field zou 
het aanbevelenswaardig zijn voor alle aan de Wwft onderworpen juridische en 
fiscale dienstverleners een meldplicht voor verdachte transacties aan te hou-
den. Dit dient ook de internationale gelijkwaardigheid, nu de meeste lidstaten 
daar ook bij aansluiten.

66 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4.
67 Art. 22 lid 1 en onder a) van de 3e Witwasrichtlijn.
68 Art. 20 van de 3e Witwasrichtlijn; Zie ook Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 21 augustus 

2008, LJN BE9100. Zie voor deze uitspraak ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4.
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7.3.2 Het transactiebegrip

Onder de Wet Mot bestond een relatie tussen de verleende dienst en de ‘daar-
bij’ verrichte ongebruikelijke transactie:69 

‘Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent, meldt een 
daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen veer-
tien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is 
geworden, aan het meldpunt.’ [cursivering M.S.]

Een transactie werd (en wordt nog steeds) omschreven als:

‘Een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van 
een cliënt in verband met het afnemen of het verlenen van één of meer 
diensten.’70 [cursivering M.S.]

Wanneer een transactie als ongebruikelijk kan worden aangemerkt, is geregeld 
bij AMvB.71

In de literatuur werd destijds wel bepleit dat alleen een meldingsplicht bestond 
indien er een direct verband bestond tussen de ongebruikelijke transactie en 
de te verlenen dienst.72 Dat zou dan bijvoorbeeld als consequentie hebben, dat 
indien een accountant tijdens de boekhoudcontrole een ongebruikelijke trans-
actie door de cliënt of een derde opmerkt, hij deze niet zou hoeven te melden, 
omdat deze transactie niet is verricht of voorgenomen bij de dienst van de ac-
countant aan de cliënt. De accountant is immers niet actief bij die transactie 
betrokken, behalve dat hij deze opmerkt.
Onder de Wwft is de tekst gedeeltelijk aangepast. De definitie van ‘transactie’ 
bleef onder de Wwft hetzelfde, maar de bewoordingen van de meldplicht zijn 
iets veranderd. Niet langer staat de dienst centraal, maar de dienstverlener die 
beroeps- of bedrijfsmatig handelt:

‘Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke trans-
actie binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de 
transactie bekend is geworden, aan het meldpunt.’73

De in de literatuur voorgestane beperkte uitleg onder de Wet Mot en Wwft 
is door de fiscale beroepsinstanties en de toezichthouder BFT nimmer 

69 Art. 9 lid 1 Wet Mot.
70 Art. 1 lid 1 sub c Wet Mot.
71 Zie de bijlage bij het Besluit Wwft, zie in paragraaf 7.3.1 en zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4.
72 Van der Hoeven-Visser 2003, p. 1129; De Zeeuw-Schmelzer, Oosters en Hermans 2006, p. 95 en 

96.
73 Art. 16 lid 1 Wwft.
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nagevolgd. Zij zijn altijd uitgegaan van een ruimere meldplicht. Zie bijvoor-
beeld de Richtsnoeren Wwft, versie november 2008:74

 
‘Als de cliënt aan de instelling actieve medewerking vraagt bij transacties 
die mogelijk op witwassen of terrorismefinanciering duiden, dan dient de 
instelling zonder twijfel te melden. Behalve van voornoemde “actieve be-
trokkenheid” van de dienstverlener kan ook sprake zijn van een “passieve 
betrokkenheid”. Hierbij valt te denken aan de belastingadviseur die bij het 
verzorgen van de belastingaangifte een ongebruikelijke transactie op één 
of andere wijze opmerkt in de belastingaangifte of de accountant die een 
ongebruikelijke transactie op één of andere wijze opmerkt in de adminis-
tratie van de cliënt. Naar het oordeel van de beroepsorganisaties is ook in 
die gevallen het bestaan van een meldingsplicht aannemelijk.’

Ook als de fiscale dienstverlener bij zijn dienstverlening een ongebruikelijke 
transactie van een derde opmerkt, waarbij zijn cliënt niet eens een rol speelt, 
komen de fiscale dienstverleners tot een ‘vermoedelijke’ meldplicht:75

‘Los van de hiervoor omschreven vormen van actieve of passieve betrok-
kenheid kan een instelling ook een ongebruikelijke transactie constateren 
zonder enige betrokkenheid van de cliënt. Te denken valt aan een onge-
bruikelijke transactie geconstateerd bij een overnametarget in het kader 
van het opstellen van een tax due diligencerapport door een belasting-
adviseur in opdracht van een potentiële koper. Gezien de ruimere wet-
tekst van artikel 16 Wwft zal vermoedelijk wel gemeld moeten worden, 
ook als de cliënt zelf niet betrokken is bij de ongebruikelijke transactie bij 
de target. Enige twijfel hierover blijft echter, gezien de omschrijving van 
de meldingsgegevens in artikel 16, lid 2 Wwft, waar nog steeds de link 
met de cliënt gelegd wordt (wat is het nut van melding van gedetailleerde 
gegevens over de cliënt – de koper – terwijl logischerwijs de details van de 
target slechts van nut zijn?).’

Samenvattend kwamen de beroepsorganisaties tot de volgende interpretatie 
van de meldplicht:76

–  ‘Een ongebruikelijke transactie dient zeker te worden gemeld indien 
 cliënt betrokken is bij de transactie en de dienstverlening zich uitstrekt 
tot de transactie zelf of het verwerken van die transactie of de gevolgen 
daarvan.

–  Een ongebruikelijke transactie dient waarschijnlijk gemeld te worden 
indien de instelling in het kader van diens beroepsmatig of bedrijfsmatig 

74 Richtsnoeren Wwft, versie nov. 2008, p. 48.
75 Richtsnoeren Wwft, versie nov. 2008, p. 48.
76 Richtsnoeren Wwft, versie nov. 2008, p. 48.
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handelen in opdracht van de cliënt, een ongebruikelijke transactie con-
stateert waarbij de cliënt zelf niet betrokken is.’

Uit het bovenstaande blijkt dat de fiscale dienstverleners zich hadden verzoend 
met een ruimere uitleg van de meldplicht; de fiscale dienstverleners achtten 
een ‘passieve’ betrokkenheid voldoende om een meldplicht te activeren, mits 
deze kennisname wel in verband stond met de dienst die zij verleenden.77

Door een uitspraak van het CBb van 23 november 2009 werd de bovenstaande 
zienswijze ondergraven. Het CBb oordeelde dat er een direct verband moet 
bestaan tussen de ‘ongebruikelijke transactie’ en de dienst die wordt verleend.78 
Deze uitleg kan als een stap terug in de witwasbestrijding worden beschouwd, 
omdat hij tot gevolg heeft dat veel fiscale dienstverlening buiten de meldplicht 
valt.79

De uitspraak gaf aanleiding om het transactiebegrip uit de Wwft te herzien, 
zodat duidelijker zou worden dat ook de kennisname van een ongebruikelijke 
transactie van of ten behoeve van een cliënt voldoende is om een meldplicht 
te genereren. Hiertoe is, zoals gezegd, het C-Wwft gepubliceerd. Hieronder 
wordt ingegaan op de uitspraak van het CBb, de complicaties ervan voor de 
Wwft-meldplicht en het C-Wwft.

7.3.3 CBb 23 november 2009

De uitspraak van het CBb heeft de onduidelijkheid van en de tekortkomingen 
in de Wet Mot en Wwft haarfijn laten zien. Door deze uitspraak blijkt dat de 
wetgever de meldplicht moet herzien, om te voldoen aan zijn verplichting om 
de richtlijn op een juiste wijze te implementeren. De uitspraak gaat over de 
diensten van een belastingadviseur, maar kan gezien zijn algemene bewoor-
dingen ook van toepassing zijn op dienstverlening van advocaten en andere 
juridische en fiscale dienstverleners. Na het uiteenzetten van de casus en de 
uitspraak, wordt ingegaan op een aantal vragen. Eerst komt aan de orde of de 
vaststellingsovereenkomst in casu op zichzelf te kwalificeren is als een onge-
bruikelijke transactie, dan wel als een dienst die in verband staat met een on-
gebruikelijke transactie. Daarna wordt gekeken of de restrictieve uitleg van het 
CBb onontkoombaar was en wat de implicaties van deze uitspraak zijn voor 
het huidige recht, nu de Wet Mot is vervangen door de Wwft. Tot slot wordt 
ingegaan op het C-Wwft als reactie op onduidelijkheid over de reikwijdte van 
de meldplicht.80 

77 Zie ook Pheijffer 2010, p. 33-39.
78 CBb 23 november 2009, LJN BK4209; AB 2010/117, m.nt. Stouten.
79 Zie de weblog van M. Pheijffer op www.accountant.nl: ‘Uitspraak witwassen: stap terug’ en 

‘Uitspraak witwassen: stap terug (2)’ en de reacties daarop.
80 Te vinden op de website van het Ministerie van Financiën.
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In 2006 heeft het BFT een toezichtonderzoek uitgevoerd naar de naleving van 
de Wid en Wet Mot door een belastingadviseur. Uit dat onderzoek bleek dat 
de belastingadviseur in 2005 een ondernemer (restauranthouder) had bijge-
staan bij een geschil met de Belastingdienst na een boekenonderzoek. Bij dat 
boekenonderzoek had de Belastingdienst gebreken in de boekhouding van de 
ondernemer geconstateerd en als gevolg daarvan flinke bedragen aan omzet 
bijgeteld. Dit geschil mondde uit in een compromis tussen de Belastingdienst 
en de ondernemer over een te betalen bedrag aan belastingen, boetes en hef-
fingsrenten over de jaren 1998-2003 ter hoogte van circa € 229.000. Naar de 
mening van het BFT was de belastingadviseur ex artikel 9 Wet Mot gehouden 
om op grond van de subjectieve indicator ‘transacties waarbij aanleiding is te 
veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen’ een melding te 
doen van een ongebruikelijke transactie c.q. ongebruikelijke transacties, om-
dat er een onverklaarbare discrepantie is tussen geld en goederenstroom en het 
werkelijke beeld van de jaarrekening niet overeenkomt met de onderliggende 
stukken. Daarnaast kan de constatering van belastingfraude aanleiding zijn te 
veronderstellen dat er sprake is van witwassen, aldus het BFT. De belasting-
adviseur betwistte de meldplicht, maar het BFT gelastte de belastingadviseur 
om binnen drie weken na dagtekening van het besluit (26 april 2007) een mel-
ding te doen aan het meldpunt te Zoetermeer op verbeurte van een eenmalige 
dwangsom van € 3.000.81

Het bezwaar tegen dat besluit werd door het BFT afgewezen en vervolgens 
werd ook het beroep bij de rechtbank ongegrond verklaard. 
In hoger beroep oordeelt het CBb echter onverwacht dat de belastingadviseur 
in het geheel geen overtreding heeft begaan. Er is geen sprake van een overtre-
ding doordat het CBb een restrictieve uitleg geeft aan de meldplicht op grond 
van de Wet Mot. Volgens het CBb is voor het ontstaan van een meldplicht niet 
voldoende het enkele feit dat de dienstverlener een ongebruikelijke transactie 
onder ogen komt, maar ontstaat die verplichting pas wanneer de als ongebrui-
kelijk aan te merken transactie verband houdt met de dienst die beroeps- of 
bedrijfsmatig wordt verleend:

‘Artikel 9, eerste lid, Wet MOT – welke wet per 1 augustus 2008 is ver-
vangen door de Wwft – bepaalde ten tijde van belang dat een ieder die 
beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent, een daarbij verrichte of 
voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen veertien dagen nadat het 
ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan het 
meldpunt meldt.
Artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, Wet MOT bepaalde ten tijde van 
belang dat in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 

81 Het BFT baseerde zijn bevoegdheid op art. 17c jo. art. 17t en art. 17b lid 1 Wet Mot en art. 5a 
Uitvoeringsbesluit Wet Mot en Wid, alsmede art. 5:32 Awb. 
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onder transactie een handeling of samenstel van handelingen van of ten 
behoeve van een cliënt in verband met het afnemen of het verlenen van 
één of meer diensten.
Naar het oordeel van het College biedt de tekst van artikel 9, eerste lid, 
Wet MOT geen steun voor de stelling van het BFT dat de daarin be-
doelde meldplicht ontstaat zodra degene die beroeps- of bedrijfsmatig 
een dienst verleent op enigerlei wijze van een verrichte of voorgenomen 
ongebruikelijke transactie op de hoogte raakt. Ook de wetsgeschiedenis 
biedt hiervoor geen aanknopingspunten. Deze bepaling legde ten tijde 
van belang juist uitdrukkelijk een verband (“daarbij”) tussen de verrichte 
of voorgenomen ongebruikelijke transactie en de dienst die beroeps- of 
bedrijfsmatig wordt verleend. Dit verband blijkt eveneens uit de definitie 
van het begrip transactie in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, Wet 
MOT (“in verband met”). Met andere woorden, en in tegenstelling tot 
hetgeen de rechtbank in navolging van het BFT heeft geoordeeld, is voor 
het ontstaan van bedoelde meldplicht niet voldoende het enkele feit dat 
de dienstverlener een ongebruikelijke transactie onder ogen komt, maar 
ontstaat die verplichting pas wanneer de als ongebruikelijk aan te mer-
ken transactie verband houdt met de dienst die beroeps- of bedrijfsmatig 
wordt verleend.’82

Het CBb legt hiermee de Wet Mot op een taalkundige en beperkte manier 
uit. Volgens het CBb wordt de meldplicht in de eerste plaats beperkt door het 
woordje ‘daarbij’ in artikel 9 Wet Mot (‘een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig 
een dienst verleent, is verplicht een daarbij verrichte of voorgenomen onge-
bruikelijke transactie binnen twee weken te melden aan het meldpunt’) en in 
de tweede plaats door aan de woorden ‘in verband met’ in de definitie van 
‘transactie’ ook een beperkte betekenis te geven (‘transactie: een handeling of 
samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt in verband met 
het afnemen of het verlenen van één of meer diensten’, artikel 1 lid 1 onder c 
Wet Mot ). 

Het CBb stelt vast dat de tekst van de wet geen ruimte laat voor een ruimere 
meldplicht en dat er hiervoor ook geen aanknopingspunten in de wetsgeschie-
denis zijn te vinden.

Is de vaststellingsovereenkomst geen ongebruikelijke transactie?

Is het CBb uitgegaan van een juiste kwalificatie van de vaststellingsovereen-
komst? Het CBb stelt, gelet op de tekst van de wet, terecht dat de meldver-
plichting pas ontstaat wanneer de als ongebruikelijk aan te merken transactie 

82 CBb 23 november 2009, LJN BK4209; AB 2010/117, m.nt. Stouten, r.o. 5.5. en 5.6.
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verband houdt met de dienst die wordt verleend.83 Maar het CBb oordeelt im-
pliciet dat dit niet het geval is bij de vaststellingsovereenkomst. Is dat terecht? 
De belastingadviseur verleende toch bijstand bij de totstandkoming van een 
vaststellingsovereenkomst die de verzwegen omzet uit de jaren 1998 tot en 
met 2003 betrof? Hiermee staat vast dat het onderwerp van de overeenkomst 
‘zwart geld’ betrof. De Hoge Raad heeft immers bepaald dat het voorhanden 
hebben van opbrengsten afkomstig uit belastingontduiking te kwalificeren is 
als witwassen.84

In eerste aanleg lijkt de rechtbank ook hiervan uit te gaan. De vaststellings-
overeenkomst over verzwegen omzet in de jaren 1998 tot en met 2003, kwam 
tot stand in 2005 en de belastingadviseur was betrokken bij de vaststellings-
overeenkomst. De rechtbank overweegt: ‘Nu de ongebruikelijke transactie (…) 
plaatshad in 2005 (…).’85 De rechtbank lijkt er aldus van uit te gaan dat de 
vaststellingsovereenkomst de ongebruikelijke transactie vormt die gemeld had 
moeten worden, en niet het samenstel van ongebruikelijke transacties in de 
jaren 1998 tot en met 2003. En dat is interessant, omdat de rechtbank hiermee 
impliceert dat het sluiten van een dergelijke overeenkomst inzake verzwegen 
inkomsten, gekwalificeerd zou kunnen worden als witwassen. 
Of dit standpunt juist is, kan hier in het midden blijven, aangezien de dienst 
van de belastingadviseur in ieder geval wel verband houdt met de vermeen-
de witwastransacties uit het verleden. Dat verband is volgens het CBb echter 
niet direct genoeg om tot een meldplicht te komen, maar waarom wordt niet 
inzichtelijk.

Indien het CBb de route van de rechtbank had gevolgd, hadden ook an-
dere rechtsvragen beantwoord moeten worden die nu zijn blijven liggen. 
Bijvoorbeeld: kan een meldplicht worden opgelegd voor vermoedelijke wit-
wastransacties, waar aannemelijk is dat het zwarte vermogen is ontstaan vóór 
de inwerkingtreding van de meldplicht? Dit lijkt niet aannemelijk omdat het 
legaliteitsbeginsel zich daartegen verzet. Een andere kwestie is de volgende. 
Voordat het CBb uitspraak deed spitste het geschil zich in hoger beroep toe op 
de vraag of de vaststellingsovereenkomst te beschouwen is als het vermijden 
van een rechtsgeding. Indien het antwoord op deze vraag positief is, dan is er 
ook geen meldplicht, omdat de overeenkomst dan onder de vrijstelling valt. 
Het CBb komt echter niet aan de beantwoording van deze rechtsvragen toe, 
omdat het hier om een situatie zou gaan die volgens het CBb, zoals gezegd, niet 
onder de Wet Mot valt. 

83 CBb 23 november 2009, LJN BK4209; AB 2010/117, m.nt. Stouten, r.o. 5.5. en 5.6.
84 HR 7 oktober 2008, LJN BD2774; NJ 2009, 94, m.nt. Borgers (Belastingontduiking is witwassen), zie 

hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2.
85 Rb. Rotterdam 18 maart 2008, LJN BC7312.
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Is de restrictieve uitleg van het CBb onontkoombaar?

Het CBb hanteert met zijn restrictieve uitleg een nogal legalistische benade-
ring. Was dit werkelijk nodig? Het is juist dat er in de wetsgeschiedenis van de 
Wet Mot bij de introductie van de meldplicht voor juridische en fiscale dienst-
verleners geen aanknopingspunten zijn te vinden voor een ruime uitleg, om-
dat die meldplicht niet bij wet, maar – krachtens de wet – middels een AMvB is 
geïntroduceerd.86 Maar in (het systeem van) de wet en in de toelichting bij de 
introductie van de meldplicht (bij AMvB) is wel een aantal aanknopingspun-
ten te vinden voor een ruime(re) uitleg. 

Het eerste aanknopingspunt is te vinden in de wettelijke omschrijving van 
meldplichtige diensten. Onder de Wet Mot wordt als meldplichtige dienst on-
der meer aangemerkt:

‘het verstrekken van belastingadvies, alsmede het verzorgen van belasting-
aangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden dan wel het ver-
richten van werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoordelen 
of controleren van de jaarrekening of het voeren van administraties’.87 

De meldplicht is er juist voor de fiscale dienstverleners gekomen omdat zij 
bij deze werkzaamheden zicht hebben op wat zich bij hun cliënten afspeelt.88 
Een redelijke uitleg brengt mijn inziens dan ook mee dat bij de uitoefening 
van dergelijke diensten juist de zijdelingse kennisname van ongebruikelijke 
transacties meldplichtig is. Immers, bij de transactie(s) die de dienstverlener 
moet samenstellen, beoordelen, controleren of administreren, of ten aanzien 
waarvan hij belastingadvies moet geven of daarmee verband houdende werk-
zaamheden moet verzorgen, is de dienstverlener in beginsel nimmer recht-
streeks betrokken. De meldplicht zou in hoge mate inhoudsloos zijn indien 
deze zo moet worden opgevat dat een actieve, rechtstreekse betrokkenheid van 
de dienstverlener bij de vermoedelijke witwastransactie is vereist, want dit zal 
zich zelden voordoen.89 
In de tweede plaats is ook te wijzen op eerdere rechtspraak van lagere rechters 
waartegen geen hoger beroep werd ingesteld, waarin wel een meldplicht werd 
aangenomen. Hierbij ging het om een samenstellingsopdracht waarbij de ac-
countant ten onrechte transacties uit de administratie van zijn cliënt niet had 

86 Art. 1 lid 1 sub a onder 10° Wet Mot j° art. 4 lid 1 sub f t/m h Besluit van 24 februari 2003, Stb. 2003, 
94.

87 Art. 1 lid 1 sub a onder 10° Wet Mot j° art. 4 lid 1 sub h Besluit van 24 februari 2003, Stb. 2003, 94.
88 Pheijffer 2010, p. 35.
89 Zo ook Diekman 2010, p. 233-234.
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gemeld.90 Ook daar ging het dus niet om transacties tussen de dienstverlener 
en diens cliënt.
Ten derde kan gewezen worden op het feit dat de Wet Mot de 2e Witwasrichtlijn 
beoogde te implementeren. Die richtlijn schreef een ruime meldplicht voor, 
waarover zo dadelijk meer.91 
In de vierde plaats, tot slot, kan gewezen worden op het feit dat uit de nota van 
toelichting bij de introductie van de meldplicht blijkt dat het gebruikmaken 
van de inkeerregeling meldplichtig werd geacht.92 Dit impliceert dat een ac-
tieve, directe betrokkenheid van de dienstverlener niet is vereist. Immers, ook 
bij een inkeerregeling is het niet zo dat een direct verband aanwezig is tussen 
de transactie(s) waarvoor inkeer wordt gevraagd en de bijstand die wordt ge-
geven door de dienstverlener.
De slotsom is dat er meerdere aanknopingspunten zijn voor een ruime uitleg. 
Het CBb heeft hier echter niet voor gekozen.93 

Anderzijds moet aan het CBb worden toegegeven dat het systeem van de wet 
en de reikwijdte ervan niet uitblinken door helderheid. De meldplicht van 
de Wet Mot is ingewikkeld vormgegeven doordat deze is uitgesplitst in een 
meldplicht, de diensten waarop de meldplicht van toepassing is, transacties, 
en indicatoren voor ongebruikelijke transacties. De gekozen bewoordingen 
in de wet vinden hun oorsprong in een meldplicht die oorspronkelijk alleen 
gold voor financiële instellingen, zoals banken. Bij dergelijke dienstverlening 
is er uiteraard áltijd een directe relatie tussen de transactie en de te verlenen 
dienst. Toen de meldplicht in 2003 ook van toepassing werd op juridische en 
fiscale dienstverleners heeft de wetgever de tekst van de wet niet aangepast en 
is verzuimd om een duidelijke toelichting te geven over hoe deze plicht voor 
de nieuwe groep meldplichtigen moest worden verstaan. 

Het legaliteitsbeginsel (lex certa) vereist dat plichten die punitief kunnen wor-
den gesanctioneerd – zoals de meldplicht94 – ondubbelzinnig worden om-
schreven in de wet. Volgens het CBb is de Wet Mot taalkundig niet voldoende 
duidelijk om een ruimere meldplicht aan te kunnen nemen. Gegeven dit feit, 
biedt een richtlijnconforme uitleg ook geen oplossing. De nationale rechter 
moet er bij de uitleg en toepassing van de wettelijke bepaling weliswaar van 

90 RvT ’s-Gravenhage 16 juni 2008, nr. 1237/06.53. Deze uitspraak wordt ook aangehaald in het 
Metro-rapport 2009, op p. 96 en 97. De uitspraak is te vinden via een link in weblog van Pheijffer 
op de website van het NIVRA. Zie ook hoofdstuk 13, paragraaf 13.8.2.

91 Zie art. 2 bis aanhef en onder 3° jo. art. 6 van de 2e Witwasrichtlijn.
92 Zie NvT bij Besluit van 24 februari 2003, Stb. 2003 94, p. 12.
93 Zo ook: zie de weblog van M. Pheijffer op www.accountant.nl: ‘Uitspraak witwassen: stap terug’; 

Pheijffer 2010 en Diekman 2010, p. 234.
94 Punitieve sancties bij overtreding van de meldplicht zijn een bestuursrechtelijke boete of een 

strafrechtelijke sanctie.
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uitgaan dat de staat de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan 
alle uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen,95 maar daarvoor is bepa-
lend de mogelijkheid die de tekst van de nationale bepaling biedt (en niet een 
eventueel daarvan afwijkende wetshistorie).96 Die ruimte heeft het CBb, zoals 
gezegd, niet gezien. 
Bovendien mag op grond van het rechtszekerheidsbeginsel een richtlijncon-
forme uitleg er niet toe leiden dat een nationale strafbaarstelling wordt geves-
tigd of verzwaard.97 Gezien het CBb’s beperkte lezing van de Wet Mot, zou een 
richtlijnconforme uitleg ertoe leiden dat een nationale strafbaarstelling wordt 
verzwaard, nu de meldplicht zowel strafrechtelijk als punitief bestuursrechte-
lijk gesanctioneerd kan worden.98 Om diezelfde reden had het CBb de richtlijn 
eveneens niet rechtstreeks kunnen toepassen.99 Het beginsel van rechtszeker-
heid verzet zich daartegen.

De (sub)conclusie is dat het mijns inziens niet noodzakelijk is om een zodanig 
restrictieve uitleg te geven, gelet op (het stelsel van) de wet en de tekst van de 
richtlijn waarin een ruimere meldplicht is omschreven, maar anderzijds kan 
ook gezegd worden dat de beperkte opvatting van de rechter in deze niet on-
verdedigbaar is gezien het vereiste van lex certa.

7.3.4 Gevolgen van de CBb-uitspraak 

Wet Mot onjuiste omzetting van de 2e Witwasrichtlijn?

De 2e Witwasrichtlijn schreef een ruimere meldplicht voor dan het CBb 
op grond van de Wet Mot heeft vastgesteld. Immers, op grond van de 2e 

Witwasrichtlijn waren fiscale dienstverleners (bedrijfsrevisoren, externe ac-
countants en belastingadviseurs) meldplichtig als zij handelen ‘in het kader 
van hun beroepsactiviteiten’. Zodra een fiscale dienstverlener als zodanig han-
delt, dient hij ‘die autoriteiten uit eigen beweging ieder feit te melden dat zou 
kunnen wijzen op witwassen van geld’.100 Op grond van de 2e Witwasrichtlijn 
ontstond de meldplicht dus al als de fiscale dienstverlener tijdens de uitoefe-
ning van zijn werkzaamheden kennisneemt van feiten die zouden kunnen wij-
zen op witwassen van geld. Of hij daaraan actief meewerkt of niet, is voor het 

95 HvJ EG 16 december 1993, nr. C-334/92, Jur. 1993, p. I-6911 (Wagner Miret).
96 HR 10 augustus 2007, AB 2007/291, m.nt. Widdershoven (Wandelvierdaagse); HR 6 juni 2008, AB 

2008/214, m.nt. Widdershoven (Joustra); en zie Verhoeven 2009, p. 46.
97 HvJ EG 8 oktober 1987, nr. 80/86, Jur. 1987, p. 3969 (Kolpinghuis).
98 De ABRvS heeft overwogen dat een richtlijnconforme uitleg ook niet kan leiden tot het op-

leggen van een bestuurlijke boete: ABRvS 4 maart 2009, AB 2009/156, m.nt. Widdershoven 
(Mandenmakers).

99 Het zogenoemde ‘verbod van omgekeerde verticale werking’. HJvEG 8 oktober 1987, nr. 80/86, 
Jur. 1987, p. 3969 (Kolpinghuis) en zie: Jans e.a. 2007, p. 105-106.

100 Art. 2 bis aanhef en onder 3° jo art. 6 van de 2e Witwasrichtlijn.
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ontstaan van de meldplicht niet relevant. Het is in dit kader ook niet relevant of 
de transactie door de cliënt is verricht, of bijvoorbeeld door de wederpartij van 
de cliënt. Dit punt is in het onderhavige geschil kennelijk niet aan de orde ge-
komen. Het BFT heeft weliswaar aangevoerd dat de wetgever een ruime meld-
plicht voorstaat maar het is de vraag of het BFT ter onderbouwing daarvan de 
Witwasrichtlijn in het geding heeft gebracht. Door de uitspraak van het CBb 
is aldus logischerwijs (ook) komen vast te staat dat de 2e Witwasrichtlijn niet 
juist is omgezet.

Onzekerheid voor de bestaande Wwft-meldplicht, ook een restrictieve uitleg?

Wat betekent de uitleg van het CBb nu voor de huidige Wwft-meldplicht? Zoals 
gezegd is de 2e Witwasrichtlijn inmiddels vervangen door de 3e Witwasrichtlijn. 
De Wet Mot is sinds 1 augustus 2008 vervangen door de Wwft, die de 3e 

Witwasrichtlijn implementeert. De meldplicht is onder de 3e Witwasrichtlijn 
uitgebreid tot vermoedens van terrorisme. Voor het overige schrijft de 3e 
Witwasrichtlijn diezelfde ruime meldplicht voor als de 2e Witwasrichtlijn.101 
Strikt taalkundig gezien is de Wwft-meldplicht iets ruimer geformuleerd in 
vergelijking met de Wet Mot: 

‘Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke trans-
actie binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de 
transactie bekend is geworden, aan het meldpunt’.102 

Het gewraakte woordje ‘daarbij’ is dus geschrapt. Volgens de wetsgeschiedenis 
is ‘daarbij’ geschrapt, omdat de 3e Witwasrichtlijn aanleiding geeft het begrip 
‘instelling’ en ‘zakelijke relatie’ centraal te stellen en niet langer het aanwijzen 
van diensten. Het begrip ‘dienst’ is daarom vervallen. Het begrip ‘instelling’ 
zorgt ervoor dat de meldplicht die onder de Wet Mot geldt voor eenieder die 
beroeps- of bedrijfmatig een dienst verleent, onder de Wwft voor instellingen 
zal gaan gelden. Een verwijzing naar een transactie bij een specifieke dienst is 
daardoor bij de vormgeving van de meldplicht niet meer nodig.103 

De schrapping van het woordje ‘daarbij’ geeft taalkundig gezien extra speel-
ruimte. De definitie van ‘transactie’ is echter niet veranderd.104 Het CBb gaf 
daarbij eveneens een beperkte betekenis aan de woorden ‘in verband met’. De 
vraag is dan ook of dit onder de Wwft nog steeds zo beperkt opgevat zou kun-
nen worden en er blijft dus onzekerheid bestaan.105 

101 Zie art. 2 aanhef en onder 3 sub a) en b) 3e Witwasrichtlijn.
102 Art. 16 lid 1 Wwft.
103 Kamerstukken II 2007-2008, 31 237, nr. 3, p. 3 en 5.
104 Zie art. 1 lid 1 sub m Wwft.
105 Pheijffer 2010, p. 36.
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Vanwege deze onzekerheid heeft het BFT de Minister van Financiën om ophel-
dering gevraagd.106 De minister benadrukte in zijn antwoord dat de beperkte 
uitleg aan de meldplicht niet opgaat voor de Wwft.107 De Wwft-meldplicht 
wordt door de minister als volgt uitgelegd: 

‘De woorden “in verband met” [M.S.: in het begrip ‘transactie’] dienen 
ingevolge de Wwft in lijn met de aanbevelingen van de Financial Action 
Task Force (FATF) en de tweede en derde anti-witwasrichtlijnen, zo te 
worden uitgelegd dat ook een passieve betrokkenheid van de instelling 
(doordat zij wetenschap heeft van de ongebruikelijke transactie) de wet-
telijke meldplicht activeert.’ 

Een dienstverlener moet in staat zijn gevallen van witwassen en financieren 
van terrorisme te herkennen en de meldplicht kan zich volgens de minister 
dan ook uitstrekken tot transacties van derden waar de cliënt op een later tijd-
stip bij betrokken is en waar de instelling in zijn of haar normale beroeps- of 
ondernemingsuitoefening wetenschap van krijgt of heeft verkregen. Hierbij is 
de aard van de werkzaamheden doorslaggevend en niet degene die de dienst 
verricht. 

De brief van de minister bevestigt aldus een ruime uitleg van de huidige meld-
plicht op grond van de Wwft, maar de discussie is desondanks nog niet ver-
stomd. De status van de brief van de minister wordt in twijfel getrokken omdat 
deze geen onderdeel uitmaakt van de formele wetgeschiedenis en de minister 
op de stoel van de rechter zou zijn gaan zitten, en ook omdat hij een verkeerde 
interpretatie zou geven van de wet.108 

Het is juist dat de brief geen onderdeel uitmaakt van de formele wetgeschiede-
nis, maar de Minister van Financiën is verantwoordelijk voor de Wwft en het 
is volstrekt verdedigbaar dat een bestuursorgaan bij vragen omtrent de uitleg 
daarvan aanklopt bij de betrokken minister.109 De minister is ook niet op de 
stoel van de rechter gaan zitten, integendeel. De minister heeft niets gezegd 
over het oordeel van het CBb, maar in het algemeen uitleg gegeven over de 
Wwft en niets over een concrete casus gezegd. Een bestuursorgaan mag een 
regel echter niet een uitleg geven die in zou gaan tegen de onmiskenbare be-
woordingen ervan en de parlementaire geschiedenis.110 Voor de ruime uitleg 
van de minister is echter wel degelijk ondersteuning te vinden in de wetsge-
schiedenis van de Wwft, in ieder geval gedeeltelijk. In de memorie van toelich-

106 Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de Wwft.
107 Brief van 21 januari 2010, te vinden op de website van het BFT: www.bureauft.nl.
108 Zie Dieleman 2010; Van Vliet 2010; Diekman 2010a.
109 Verhoeven 2009, met name p. 28, maar ook p. 22 en 53.
110 Vgl. HR 25 september 2009, AB 2010/12, m.nt. Ortlep; zie ook Damen 2010.
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ting bij de implementatie van de 3e Witwasrichtlijn staat dat het moet gaan ‘om 
dienstverlening waar de dienstverlener in staat is gevallen van witwassen of 
financieren van terrorisme te herkennen’.111 Gezien de ruime meldplicht voort-
vloeiende uit de 3e Witwasrichtlijn, is dit ook een richtlijnconforme uitleg. 
De wetgever dient bij de implementatie van de Witwasrichtlijn helderheid te 
verschaffen. Mede hiertoe is het C-Wwft openbaar gemaakt, waarop hieronder 
wordt ingegaan.

7.3.5 C-Wwft

Het hierboven geschetste probleem wordt inmiddels door de wetgever aan-
gepakt. Op 22 juli 2011 heeft het Ministerie van Financiën samen met het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie het C-Wwft gepubliceerd.112 Het C-Wwft 
is deels een reactie op de uitspraak van het CBb, maar ook op de meest recente 
FATF-evaluatie van Nederland. Een jaar eerder, in 2010, was al een C-Wwft-
oud verschenen,113 maar het meest recente C-Wwft rept niet meer over het eer-
dere en lijkt het te vervangen, aangezien het dezelfde onderwerpen behandelt. 
Hieronder zal het recente C-Wwft centraal staan.114

In het C-Wwft wordt de definitie van ‘transactie’ verduidelijkt. De bestaande 
– en onduidelijk gebleken – definitie van transactie zal komen te vervallen. In 
het C-Wwft wordt een transactie omschreven als: 

‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt 
waarvan de instelling in het kader van haar dienstverlening aan die cliënt 
heeft kennisgenomen’.

De volgende toelichting wordt bij deze wijziging gegeven: 

‘Voorgesteld wordt om de definitie van transactie te wijzigen om beter 
tot uitdrukking te brengen wanneer een instelling dient te melden. Uit 
recente jurisprudentie blijkt dat in de praktijk onduidelijkheid bestaat 
over in hoeverre een meldingsplicht bestaat voor instellingen die een on-
gebruikelijke transactie constateren die geen deel uitmaken [uitmaakt] 
van de dienstverlening door de instelling (vgl. College van Beroep voor 
het bedrijfsleven 23 november 2009, LJN BK4209). Met de nieuw gekozen 
definitie is beoogd duidelijk te maken dat een in het kader van de door de 
instelling verleende dienstverlening geconstateerde ongebruikelijke trans-
actie van de cliënt, of van een derde ten behoeve van de cliënt, altijd moet 
worden gemeld. Onder de voorgestelde definitie van transactie vallen alle 

111 Kamerstukken II 2007-2008, 31 237, nr. 3, p. 15.
112 C-Wwft 22 juli 2011, te raadplegen op het Ministerie van Financiën.
113 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten 

(Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel II (C-Wwft-oud).
114 Niet alle onderwerpen uit het C-Wwft worden in dit boek besproken.
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“handelingen of samenstellingen van handelingen” waarvan de melder 
kennisneemt in het kader van zijn dienstverlening aan een cliënt. Het is 
voor de meldingsplicht in beginsel niet relevant wanneer die ongebruike-
lijke transactie heeft plaatsgevonden. Dit kan ook transacties betreffen die 
dateren van voor het ingaan van de zakelijke relatie tussen de cliënt en de 
instelling, maar die in het kader van de dienstverlening aan de cliënt aan 
het licht komen.’115 [toevoeging M.S.]

Deze verruiming in de wettekst tot ‘kennisname’ is mijns inziens terecht, om-
dat hierdoor duidelijk wordt dat er bij diensten waarbij er per definitie geen 
direct verband bestaat tussen de dienst en de ongebruikelijke transactie – zoals 
boekhoudkundige diensten, de controle van jaarrekeningen, due diligence en 
forensische accountancywerkzaamheden – toch een meldplicht kan ontstaan. 

In het C-Wwft-oud, uit 2010, was het transactiebegrip nog ruimer om-
schreven: 

‘handeling of samenstel van handelingen waarvan een melder in het kader 
van zijn dienstverlening aan een cliënt heeft kennisgenomen’. 

Dit zou een te ruime omschrijving zijn geweest, die een inbreuk op het 
legal privilege maakt. Van der Hoeven merkte destijds terecht op dat de 
geheimhoudingsplicht bij een dergelijke omschrijving in feite wordt uit-
gehold, omdat de cliënt niet meer vrijuit met zijn advocaat kan spreken.116 
Het kan niet waar zijn dat een advocaat gedwongen wordt om elke on-
gebruikelijke transactie te melden waarvan hij kennisneemt, terwijl de 
dienst die hij verleent daar in het geheel niet op is gericht.117

Uit het C-Wwft wordt duidelijker dat het moet gaan om een transactie (hande-
ling) van of ten behoeve van de cliënt. Transacties waarvan de advocaat ken-
nisneemt tijdens het verlenen van de dienst, omdat de cliënt erover spreekt, 
of waarover de advocaat kennis krijgt via derden, maar waarop de dienstver-
lening helemaal niet is gericht, behoeven niet te worden gemeld. Het gaat im-
mers om kennisname ‘in het kader van de dienstverlening’. Hieronder wordt 
ingegaan op enkele vormen van dienstverlening, waarbij het C-Wwft wordt 
betrokken.

115 C-Wwft, p. 16.
116 Van der Hoeven 2010, p. 3 en 4.
117 Zie ook mijn opmerkingen over de fraude-oogmerkuitzondering, hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4.
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7.4 enkele vormen van dienstverlening nader beschouwd

7.4.1 Inleiding

In hoofdstuk 6 is om redenen van effectiviteit en rechtszekerheid ervoor ge-
pleit bepaalde vormen van ‘bijstand’ uit te zonderen van de vrijstelling. Het 
moet dan gaan om diensten die niet tot de kernactiviteiten van een advocaat 
behoren (ter waarborging van het legal privilege) en waarbij voldoende te 
voorzien moet zijn wanneer deze diensten wel en niet onder de vrijstelling 
vallen. De categorie ‘extrajuridisch advies’ zoals voorgesteld door advocaat-
generaal Maduro, biedt hiervoor naar mijn mening te weinig houvast.118

Er zijn diensten waarbij veel onduidelijkheid bestaat of ze onder de Wwft 
vallen en zo ja, of en wanneer ze weer onder de advies- en/of procesvrijstel-
ling vallen. Hieronder wordt ingegaan op de inkeerregeling. Daarna volgen 
forensische accountancywerkzaamheden en due-diligencewerkzaamheden en 
Wwft-vragen rondom het ‘eerste gesprek met een cliënt’. 

7.4.2 De inkeerregeling

De inkeerregeling, ook wel vrijwillige verbetering genoemd, geeft een belas-
tingplichtige de mogelijkheid ‘tot inkeer te komen’ door alsnog een juiste of 
volledige aangifte te doen, dan wel juiste en volledige inlichtingen te verstrek-
ken aan de Belastingdienst.119 Dit moet gebeuren vóórdat hij weet of rede-
lijkerwijs moet vermoeden dat de belastinginspecteur met de onjuistheid of 
onvolledigheid bekend is of bekend zal worden.120 Als aan deze voorwaarden 
is voldaan, vervalt het recht op strafvervolging wegens het misdrijf belasting-
ontduiking. De belastingplichtige krijgt dan slechts een navorderingsheffing.121 

Er bestaan uiteenlopende opvattingen over de vraag of de Wwft op de inkeer-
regeling van toepassing is. Uit de CBb uitspraak van 23 november 2009 zou 
afgeleid kunnen worden dat er bij inkeersituaties geen direct verband bestaat 
tussen de dienst en de ongebruikelijke transacties, zodat de Wwft niet van toe-
passing is. Voor zover de Wwft wel van toepassing wordt geacht op de inkeer-
regeling kan toch worden betoogd dat geen meldplicht bestaat, omdat de pro-
cesvrijstelling van artikel 1 lid 2 Wwft van toepassing zou kunnen zijn.
Als de inkeerregeling te beschouwen is als een verlate aanvullende aangifte,122 

dan valt de inkeerregeling onder fiscale werkzaamheden c.q. belastingadvies 

118 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.5.
119 Art. 67n en art. 69 lid 3 AWR.
120 Art. 67n lid 1 AWR.
121 Art. 69 lid 3 AWR.
122 Zoals ook het BFT betoogde in een tuchtrechtzaak omtrent inzage in inkeerdossiers: RvD  

‘s-Hertogenbosch 17 november 2008, H 131 – 2007, zie onder het kopje ‘standpunt van klager’ 
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en daarmee onder de meldplicht. Is de inkeerregeling te beschouwen als het 
vermijden van een rechtsgeding, dan valt deze onder de procesvrijstelling en 
behoeft niet gemeld te worden. Het is duidelijk dat de inkeerregeling van beide 
wat heeft en de meningen of er gemeld moet worden zijn dan ook verdeeld.123 

Inkeerregeling is meldplichtige dienst volgens de overheid

De overheid (de ‘AMvB’-gever, het BFT en de FIU-NL) gaat bij inkeer uit van 
een meldplicht: 

‘Voor die gevallen dat de belastingadviseur, als gemachtigde van diens 
 cliënt, op bovengenoemde inkeerbepaling een beroep wenst te doen, ter-
wijl hij ook melding van een ongebruikelijke transactie wil doen, is het 
van belang beide trajecten gelijktijdig in gang te zetten.’124 

De minister gaat ervan uit dat het aan de Belastingdienst is (zonodig in overleg 
met het OM) om, per geval, te bepalen of er sprake is van een ‘vrijwillige verbe-
tering’. De belastingadviseur dient zich volgens de wetgever dan ook te houden 
aan zijn meldplicht op grond van de Wwft.125

Aanvankelijk was in de jurisprudentie bepaald dat, omdat het bij een inkeer-
regeling gaat om niet gefiscaliseerd geld, de aanmerkelijke kans bestaat dat 
het geld geen legale herkomst heeft.126 Daarom werd door de fiscale beroeps-
organisaties algemeen aangenomen dat bij inkeersituaties vaak sprake is van 
ongebruikelijke transacties.127 In 2008 heeft de Hoge Raad bevestigd dat geld 
waarover men beschikking heeft doordat belasting is ontdoken, is aan te mer-
ken als witwassen.128 Met deze uitspraak in de hand kan gesteld worden dat een 

(niet gepubliceerd). Het BFT voerde aan dat er nog geen sprake is van het vermijden van een 
rechtsgeding, aangezien alleen kan worden ingekeerd indien de autoriteiten nog niet bekend 
zijn met de onjuistheid van de aangifte. Doorgaans is dan ook nog geen reële dreiging van een 
rechtsgeding. Het Hof van Discipline gaat hier niet in mee, zie HvD 11 september 2009, No 5364, 
LJN YA0029. Ik kom hier op terug.

123 Ook in de doctrine zijn de meningen verdeeld: Diekman 2010, p. 234 en Barmentlo en Van der 
Vegt 2005, p. 110, achten de inkeerregeling niet meldplichtig omdat het is aan te merken als het 
vermijden van een rechtsgeding, maar de laatsten erkennen dat dit niet het standpunt is van 
de overheid. De Zeeuw-Schmelzer, Oosters en Hermans 2006, p. 96, vinden dat de inkeerrege-
ling niet noopt tot melden maar geven hiervoor geen argumenten. Tilleman en Snijder-Kuipers 
2007, p. 572, gaan (voorzichtig) uit van een meldplicht bij inkeer, aangezien de nota van toelich-
ting bij het Uitvoeringsbesluit aangeeft om een beroep op inkeer tegelijktijdig in gang te zetten 
met een ongebruikelijke transactie; Van Mens en Bouallough 2002, p. 86, gaan bij de inkeerre-
geling (verzorgd door de belastingadviseur) uit van een meldplicht, maar niet voor advocaten, 
omdat de laatsten gebruik zouden kunnen maken van de vrijstelling voor de ‘bepaling van de 
rechtspositie’.

124 Zie NvT bij het Besluit van 24 februari 2003, Stb. 2003, 94, p. 19-20.
125 Zie het antwoord op Kamervragen 23 maart 2009, nr. 5594168/09, p. 3.
126 Gerechtshof Amsterdam 4 april 2003, LJN AF6887.
127 Zie Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseur en accountant, p. 46.
128 HR 7 oktober 2008, LJN BD2774; NJ 2009, 94, m.nt. Borgers (Belastingontduiking is witwassen).
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beroep op de inkeerregeling in beginsel áltijd de meldplicht activeert, omdat 
inkeren per definitie verbonden is met witwassen. Inkeren gaat immers over 
het alsnog aangeven van opzettelijk verzwegen inkomsten voor de belastin-
gen.129 Echter, door latere jurisprudentie in 2009 is een meldplicht bij inkeer 
uiterst onzeker geworden. 

Inkeerregeling is géén meldplichtige dienst gezien recente jurisprudentie

Door twee rechterlijke uitspraken is een Wwft-meldplicht bij inkeer echter 
minder vanzelfsprekend geworden dan voorheen. In de eerste plaats doordat 
het CBb in 2009 de meldplicht onverwacht beperkt uitgelegde, zoals hierboven 
uitgebreid aan de orde is gekomen.130 Uit deze uitspraak kan worden afgeleid 
dat de inkeerregeling hoogstwaarschijnlijk geen meldplicht activeert aange-
zien daar (evenmin als bij de vaststellingsovereenkomst in de uitspraak) geen 
direct verband aanwezig is tussen de dienst en de ongebruikelijke transactie(s). 
In de tweede plaats is een meldplicht minder aannemelijk doordat het Hof 
van Discipline oordeelde dat de inkeerregeling altijd gericht is op het ver-
mijden van een rechtsgeding, zodat advisering dienaangaande valt onder de 
vrijstelling.131 

In de fiscale dienstverleningspraktijk wordt een tussenpositie ingenomen: soms 
melden

Door de bovengenoemde uitspraken van de advocatentuchtrechter en het 
CBb staat de meldplicht van fiscale dienstverleners bij inkeerdossiers op de 
helling.132 De Richtsnoeren Wwft zijn echter tot medio juli 2011 nog niet aan-
gepast.133 Volgens deze richtsnoeren gaan de beroepsorganisaties veeleer uit 
van een meldplicht bij inkeersituaties.134 

‘Bij inkeersituaties zal veelal sprake zijn van een ongebruikelijke transactie 
(zie 4.3.1). Het is wel van belang vast te stellen welke dienstverlening in de 

129 Als het niet gaat om opzettelijk verzwegen inkomsten ligt een aanvullende aangifte (of supple-
tieaangifte) voor de hand. Tussen inkeren (of vrijwillige verbetering) en een aanvullende aangifte 
ligt uiteraard een grijs gebied.

130 CBb 23 november 2009, LJN BK4209; AB 2010/117, m.nt. Stouten.
131 HvD 11 september 2009, No 5363, LJN YA0028.
132 Zie bericht op website van Accountancy nieuws waarbij Starreveld en Van der Wal in hun artikel 

‘Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt’ betogen dat op 
grond van deze uitspraak ook de accountant bij inkeerdossiers geen meldplicht heeft, omdat 
het valt onder de procesvrijstelling: zie op www.accountantcynieuws.nl en vul als zoekterm in: 
Starreveld.

133 Richtsnoeren Wwft, versie november 2008, p. 46-47. Ook het BFT heeft zijn standpunt dat inkeren 
niet valt onder de vrijstelling van art. 1 lid 2 Wwft, niet aangepast, blijkens de vragenlijsten op 
diens website: www.bureauft.nl. 

134 Zie Richtsnoeren Wwft, p. 46. De beroepsorganisatie van notarissen acht de inkeerregeling ech-
ter niet meldplichtig, zie: Van Almelo 2008.
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concrete casus geboden is. Afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval is het namelijk goed denkbaar dat de dienstverlening aan de  cliënt 
bestaat uit het bepalen van zijn rechtspositie en het geven van advies over 
het vermijden van een rechtsgeding dan wel zijn vertegenwoordiging 
in rechte, namelijk in die gevallen waarin tevens mogelijk sprake is van 
een inhoudelijk meningsverschil met de fiscus. In dat geval is de belas-
tingadviseur niet tot melding verplicht. Als inkeerders op grond van de 
Wwft niet meer vrijblijvend kunnen overleggen met een adviseur over een 
dreigend geding, zou de Wwft in strijd zijn met het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens. De beroepsorganisaties gaan 
er van uit dat dit niet de bedoeling is.’

Sinds de CBb-uitspraak bestaat er in de praktijk een tweedeling in de behande-
ling van cliënten. Als een nieuwe cliënt aanklopt voor de inkeerregeling, wordt 
in de regel niet overgegaan tot melding omdat dit, sinds de uitspraak van het 
CBb, door de dienstverleners niet langer als een meldplichtige dienst wordt 
beschouwd.
Bij een bestaande cliëntrelatie wordt daarentegen in beginsel wél gemeld. In 
deze laatste situatie is er voor de dienstverlener een meer direct verband aan-
wezig tussen de inkeer en de verleende dienst, omdat de cliënt wil inkeren over 
jaren waarbij de dienstverlener (via eerdere aangifte(s)) was betrokken en de 
cliënt opzettelijk geen eerlijk beeld heeft gegeven over zijn situatie.
Dit verschil in benadering is vanuit de dienstverleners bezien wel begrijpelijk, 
maar niet vanuit een extern perspectief. Vanuit extern perspectief is er geen 
rechtvaardiging voor het verschil in behandeling. Als een cliënt van deze (on-
geschreven) beleidslijn op de hoogte is, gaat hij voor een inkeer simpelweg 
naar een andere dan zijn vaste adviseur, waarmee hij op eenvoudige wijze een 
melding kan voorkomen.

C-Wwft: inkeren wordt meldplichtige dienst, of toch niet?

Zoals we hierboven hebben gezien wordt het transactiebegrip in het C-Wwft 
verduidelijkt en verruimd tot een: 

‘handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt 
waarvan de instelling in het kader van haar dienstverlening aan die cliënt 
heeft kennisgenomen’.

Hiermee wordt zonneklaar dat een inkeerverzoek in beginsel onder het bereik 
van de Wwft-meldplicht valt. Bij het advies tot inkeer neemt de dienstverlener 
kennis van verzwegen inkomsten voor de belastingen, hetgeen een misdrijf is 
en als gronddelict voor witwassen wordt beschouwd. Maar dan nog blijft de 
uitspraak van het Hof van Discipline in de weg staan aan het melden, omdat 
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door het hof is bepaald dat de inkeerregeling onder de vrijstelling van artikel 1 
lid 2 Wwft valt. Hoe daarover te oordelen?
Op grond van eisen van effectiviteit en gelijkwaardigheid dient de rechtspositie 
van een inkeerder wat betreft de blootstelling aan de meldplicht mijns inziens 
gelijk te zijn aan die van iemand die tijdig een juiste aangifte doet. Ik zie niet 
in op grond waarvan een inkeerder een gunstiger positie zou moeten krijgen. 
Indien de inkeerregeling per definitie onder de noemer van het vermijden van 
een rechtsgeding valt, verkeert de inkeerder echter wel in een gunstiger positie 
dan iemand die op tijd aangifte doet. Inkeren wordt dan een witwasmethode 
op zichzelf: eerst wordt een onjuiste, want onvolledige, aangifte gedaan, waar-
na ‘veilig’ en zonder melding kan worden ingekeerd. Dit lijkt een onwenselijke 
situatie en daarom zou het aanbevelenswaardig zijn als de wetgever in de Wwft 
nader bepaalt dat de vrijstelling niet van toepassing is op inkeerverzoeken. 
Een uitzondering moet gelden voor de situatie waarbij de dienstverlener ver-
moedt dat de belastinginspecteur mogelijk al op de hoogte is van de belas-
tingontduiking van de inkeerder. Als de belastinginspecteur al op de hoogte 
is, dan zal het beroep op inkeer worden afgewezen (artikel 67n lid 1 AWR). 
Vervolgens staat er strafvervolging open wegens belastingontduiking (artikel 
69 AWR) en kan een vergrijpboete opgelegd worden (artikel 67d AWR e.v.). In 
dergelijke gevallen ligt een meldplicht niet in de rede, omdat het dan gaat om 
bijstand in het kader van een mogelijk rechtsgeding. De procesvrijstelling zou 
in dergelijke situaties onverkort moeten gelden.
Mocht een dergelijk inkeerverzoek toch worden ingewilligd, dan kan be-
paald worden dat de meldplicht vanaf dat moment ‘herleeft’, omdat vanaf dan 
strafvervolging vanwege belastingontduiking van de baan is (zie artikel 69 
lid 3 AWR) en een bestuurlijke boete wordt voorkomen (zie artikel 67n lid 1 
AWR).135

Een volgend discussiepunt is, wat er moet gebeuren in de situatie dat duidelijk 
is dat het aan te geven vermogen alleen bestaat uit de ‘tijdelijke’ belastingont-
duiking en voor het overige ‘legaal’ is, dat wil zeggen niet afkomstig is uit an-
dere misdrijven?
De inkeersituatie is in het leven geroepen om belastingontduiking onder wel 
omschreven omstandigheden te ontzien en dit delict wordt ongedaan gemaakt 
door middel van de vrijwillige inkeer. Het zou dan ook vreemd zijn als de 
inkeerder vanwege een tegelijkertijd gedane Wwft-melding wordt vervolgd 

135 Als het inkeerverzoek een aangifte van uiterlijk twee jaar geleden betreft, dan wordt geen ver-
grijpboete opgelegd (art. 67n lid 1 AWR). Een inkeerverzoek ingediend over een eerdere aangifte 
van drie jaar of langer geleden, is een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de 
vergrijpboete (art. 67n lid 2 AWR). In die omstandigheid is het niet aannemelijk dat een rechterlij-
ke procedure zal volgen over de hoogte van de boete. Wanneer dat desondanks wel aannemelijk 
is, dan geldt mijns inziens geen meldplicht, vanwege de procesvrijstelling.
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voor witwassen, terwijl het geld dat wordt witgewassen uitsluitend bestond 
uit tijdelijke belastingontduiking die inmiddels is geheeld via het ingewilligde 
inkeerverzoek.
Voor deze situaties is een beleidsafspraak gemaakt tussen de Belastingdienst 
en het OM die inhoudt dat waar het gaat om een juiste vrijwillige verbete-
ring van verzwegen ‘legale’ inkomsten, de Belastingdienst geen melding zal 
doen bij het OM en het OM geen vervolging zal instellen naar witwassen of 
belastingontduiking.136 De FIOD-ECD kan ook op de hoogte raken van de on-
gebruikelijke transactie vanwege een doormelding van de FIU. Om te voor-
komen dat onderdelen van het OM in strijd met dit beleid toch onverhoopt 
belastingplichtigen gaan vervolgen, heeft de minister aangegeven het College 
van procureurs-generaal te verzoeken het OM een aanwijzing te geven. De 
aanwijzing houdt in dat geen vervolging wordt ingesteld, indien sprake is van 
een juiste en tijdige vrijwillige verbetering en het verzwegen ‘legale’ inkomsten 
betreft (dat wil zeggen niet uit andere misdrijven afkomstig dan belastingont-
duiking), ongeacht de wijze waarop het OM daarvan kennis krijgt. 

Gezien het voorgaande wordt wel bepleit om voor de dienstverlener geen 
meldplicht op te leggen indien het voor de dienstverlener duidelijk is dat het 
gronddelict uitsluitend bestaat uit de belastingontduiking en voor het overige 
legaal is. Hier kan tegenin gebracht worden dat de beoordeling welke grond-
delicten van toepassing zijn niet bij de belastingadviseur zou moeten liggen, 
maar bij de FIU en opsporingsinstanties, die de bestanden kan matchen met 
andere politionele gegevens.

Een oplossing kan mijns inziens worden gevonden door bij inkeersituaties een 
meldplicht op te leggen, waarbij de dienstverlener expliciet kan aangeven of 
het voor hem wel of niet duidelijk is of de aangegeven vermogensbestandde-
len ‘legaal’ zijn. De beoordeling ligt dan niet bij de dienstverlener, maar zijn 
opmerkingen kunnen wel een rol spelen in de beslissing om al dan niet tot 
vervolging wegens witwassen over te gaan.
Vanuit het oogpunt van effectiviteit, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid 
zouden bovengenoemde aanbevelingen voor alle dienstverleners op gelijke 
wijze moeten gelden.

7.4.3 Forensische accountancywerkzaamheden

Pheijffer omschrijft forensische accountancy als:

‘het specialistisch deelterrein van de accountancy, waarbinnen accoun-
tants zich ten behoeve van de rechtshandhaving bezighouden met het 

136 Zie over informatie-uitwisseling tussen OM en fiscus: Schreuders 2002.
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verzamelen, controleren, veredelen, bewerken, analyseren van en het rap-
porteren over gegevens’.137

In de definitie van Pheijffer is het zijn van accountant als wezenlijk element 
opgenomen. Dat neemt niet weg dat ook anderen dan accountants zich bezig 
kunnen houden met deze werkzaamheden, zoals Pheijffer ook erkent.138 In de 
Wwft staat de aard van de dienstverlening voorop en niet degene die de dienst 
verleent. Daarom geldt hetgeen in deze paragraaf wordt aangevoerd ook voor 
andere onafhankelijke juridische en fiscale dienstverleners dan accountants.

Binnen de bovengenoemde omschrijving onderscheidt Pheijffer twee vormen 
van forensische accountancy:139 

–  ‘harde forensische accountancy of forensische accountancy in “enge 
zin”, doorgaans repressief en retrospectief gericht. Hier gaat het om 
het hart van de forensische accountancy. Onderzoeken op dit terrein 
vergen naast de kennis van het vakgebied accountancy ook juridische 
kennis. Het gaat meestal om het uitvoeren van een feitenonderzoek 
dat gericht is op waarheidsvinding en het oplossen van geschillen en 
onregelmatigheden;

–  “zachte” forensische accountancy, doorgaans preventief en prospec-
tief gericht. Onder dit deel van de forensische accountancy schaar ik 
de onderzoeken en advisering omtrent ethiek en integriteit die worden 
uitgevoerd door accountants vanwege hun ervaring en deskundig-
heid op het gebied van onderzoeken naar aanleiding van geschillen en 
onregelmatigheden.’

Het onderscheid van Pheijffer in deze twee vormen geeft een eerste aankno-
pingspunt om tot beantwoording van de bestaande vragen over forensische ac-
countancywerkzaamheden met betrekking tot de Wwft te komen. Die vragen 
zijn: valt forensische accountancy onder de werking van de Wwft-meldplicht 
en zo ja, valt deze dienstverlening weer onder de advies- of procesvrijstelling 
van artikel 1 lid 2 Wwft?

Vallen forensische accountancywerkzaamheden onder de Wwft-meldplicht?

In paragraaf 7.2.1 is aan de orde gekomen dat thans onzeker is of forensische 
accountancywerkzaamheden onder de Wwft vallen. Forensische accountancy 
is geen dienstverlening waarbij een gevaar bestaat voor witwassen, maar is wel 
dienstverlening waar deze situaties kunnen worden waargenomen. Het BFT 

137 Pheijffer 2000, p. 49.
138 Maar dat maakt hen uiteraard nog geen forensisch accountant, zie Pheijffer 2000, p. 48-49.
139 Pheijffer 2000, p. 286.
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maar ook de Minister van Financiën gaan er beiden van uit dat forensische 
accountancy onder de Wwft valt.140 Sinds de uitspraak van het CBb van 23 no-
vember 2009,141 waarin het CBb oordeelde dat er een direct verband moet 
bestaan tussen de ongebruikelijke transactie en de dienst die wordt verleend, 
staan de meldingen die voortvloeien uit forensische onderzoeken on hold, zo 
staat in het jaarverslag van het BFT over 2009.142 Het is niet langer duidelijk 
of deze werkzaamheden een meldplicht kunnen opleveren omdat er bij deze 
werkzaamheden nooit een direct verband bestaat met de ongebruikelijke 
transacties, maar juist onderzoek wordt gedaan of er ongebruikelijke transac-
ties hebben plaatsgevonden. In het C-Wwft komt duidelijk tot uitdrukking dat 
deze dienstverlening onder het bereik van de Wwft valt. Door de genoemde 
voorgestelde wijziging van het transactiebegrip wordt duidelijk dat de ken-
nisname van een ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt 
in het kader van dienstverlening aan die cliënt, in beginsel een meldplicht doet 
ontstaan. 

Vallen forensische werkzaamheden onder de advies- en/of procesvrijstelling van 
artikel 1 lid 2 Wwft?

In hoofdstuk 6 is gebleken dat niet duidelijk is of de vrijstelling ook voor ac-
countants is bedoeld en is bepleit dat dit wel het geval zou moeten zijn, op 
gelijke wijze als voor notarissen en belastingadviseurs.143 De vervolgvraag die 
dan opkomt, is of forensische accountancywerkzaamheden (ongeacht door 
wie verleend) weer onder de vrijstelling van artikel 1 lid 2 Wwft zouden (kun-
nen) vallen, zodat toch geen meldplicht aanwezig is.
 
Diekman onderscheidt hierin twee situaties.144 
In het ene geval stuit de accountant op onregelmatigheden in het kader van 
een controletaak, naar aanleiding waarvan een forensisch onderzoek wordt 
gestart. Omdat de onregelmatigheden dan worden ontdekt in het geval van 
een controlerende taak en de opdrachtgever er niet zelf mee is gekomen, wordt 
hiervoor door Diekman een meldplicht aannemelijk geacht. 
In het andere (en meest voorkomende geval) ontdekt de opdrachtgever zelf dat 
er iets niet klopt in zijn organisatie en geeft deze een accountant vervolgens 
opdracht tot een forensisch onderzoek. In dit laatste geval is bepleitbaar dat 
de opdracht wordt gegeven om de rechtspositie te kunnen bepalen.145 Naar 

140 BFT, zie de vragenlijsten op diens website: en zie de brief van de minister van 21 januari 2010, 
beiden te vinden op: www.bureauft.nl.

141 Zie paragraaf 7.3.3.
142 Jaarverslag BFT 2009, p. 24.
143 Zie paragraaf 6.4.1 en 6.4.3.
144 Diekman 2010, p. 231-232 en 235.
145 Diekman 2010, p. 235.
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aanleiding van de uitkomst van het onderzoek wordt immers duidelijk of er 
rechtsprocedurele stappen genomen moeten worden en tegen wie. Overigens 
kan forensisch onderzoek ook deel uitmaken van een juridische procedure,146 
waarbij de vrijstelling zeker van toepassing zou moeten zijn.147

Beide situaties kunnen worden beschouwd als een nadere indeling van de ‘har-
de’ forensische accountancy, zoals door Pheijffer onderscheiden. Immers, in 
beide door Diekman onderscheiden gevallen worden de forensische accoun-
tancywerkzaamheden gestart naar aanleiding van geconstateerde onregelma-
tigheden. Bij een preventief forensisch onderzoek is daarvan in het geheel geen 
sprake.

Deze indeling tot uitgangspunt nemend, kom ik tot de volgende zienswijze.
Controle van de jaarrekening is een kerntaak van de accountant en daarbij 
geconstateerde ongebruikelijke transacties dienen dan ook te worden gemeld. 
Bij een preventieve bedrijfsdoorlichting is geen sprake van een (dreigend) 
rechtsgeding en is de procesvrijstelling niet van toepassing. De adviesvrijstel-
ling geldt naar bestaand recht alleen voor het eerste verkennende gesprek en in 
hoofdstuk 6 is betoogd dat dit zo moet blijven voor alle dienstverleners behalve 
advocaten.148 Ten behoeve van de gelijkwaardigheid, rechtszekerheid en effec-
tiviteit dienen preventieve forensische accountancywerkzaamheden voor een-
ieder een meldplichtige dienst te zijn, ongeacht door wie deze worden verricht.

Het hierboven gemaakte onderscheid kan leiden tot de volgende benadering 
van forensische accountancywerkzaamheden met betrekking tot de Wwft:

Kennisname van ongebruikelijke transacties van of ten behoeve van een cliënt 
tijdens forensische accountancywerkzaamheden zijn meldplichtig (vallen niet 
onder de advies- en procesvrijstelling van artikel 1 lid 2 Wwft) indien:

 – het een onderzoek naar aanleiding van geconstateerde onregelmatighe-
den in een (vrijwillig of verplicht) jaaronderzoek betreft;

 – het preventieve forensische accountancywerkzaamheden betreft;
 – de fraude-oogmerkuitzondering van toepassing is.

Forensische accountancywerkzaamheden leveren geen meldplicht op wanneer 
zij plaatsvinden in het kader van een (dreigend) rechtsgeding en wanneer zij 
op verzoek van een onderneming plaatsvinden om helderheid te krijgen over 
geconstateerde onregelmatigheden. Maar als de opdrachtgever een dergelijk 

146 Brief NIVRA 6 juli 2010, onder punt 5.
147 Voor de procesvrijstelling zie hoofdstuk 6, zie paragraaf 6.4 en 6.4.3.
148 Ten aanzien van accountants is de omvang van de bestaande vrijstelling niet duidelijk, zie hoofd-

stuk 5, paragraaf 5.2.5 en hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.3.
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repressief forensisch accountantsonderzoek slechts laat starten om een Wwft-
melding(en) te voorkomen en/of de leidinggevende(n) van de onderneming 
zelf betrokken is (zijn) bij ongebruikelijke transacties, dat zou dit mijns inziens 
een grond opleveren om de fraude-oogmerkuitzondering van toepassing te 
laten zijn (mits deze wordt geïmplementeerd in Nederland zoals aanbevolen 
in hoofdstuk 6) zodat de meldplicht weer ‘herleeft’.

7.4.4 Due diligence

Met due diligence wordt in Nederland over het algemeen het onderzoek aange-
duid dat plaatsvindt bij voorgenomen fusies, overnames, beursintroducties of 
bij het aangaan van financiële of juridische deelname of leningsarrangemen-
ten.149 Het heeft tot doel om zo veel mogelijk te weten te komen over de overna-
metarget en/of de partij waarmee de transactie wordt aangegaan, om de juiste 
prijs te kunnen bepalen en om kansen, maar ook om eventuele aansprakelijk-
heidsrisico’s in te schatten. Brink benadrukt dat een due-diligenceonderzoek 
veelal verschillende aspecten zal betreffen, zoals: financiële en accountancy-, 
fiscale, juridische, milieu-, technologie- en cultuuraspecten.150 

Due diligence maakt deel uit van ‘het adviseren en bijstaan bij het aan- en ver-
kopen van ondernemingen’, zoals omschreven in de Wwft.151 Brink acht een 
meldplicht aanwezig, wanneer de dienstverlener bij de uitvoering van het 
onderzoek kennis krijgt van een ongebruikelijke transactie.152 Dit is juist als 
het gaat om een due-diligenceonderzoek in opdracht van de potentiële verko-
per c.q. aanbieder. Dan is een waargenomen ongebruikelijke transactie in het 
due-diligenceonderzoeksobject immers een ongebruikelijke transactie waar de 
 cliënt bij betrokken is. Maar in de meeste gevallen zal een opdracht tot een 
due-diligenceonderzoek worden gegeven door een potentiële koper. In dat ge-
val zullen de transacties van de overnametarget in de regel geen verband hou-
den met de cliënt c.q. de potentiële koper.153 Wederom komt dan de vraag op of 
zich in een dergelijke situatie een meldplicht voor waargenomen ongebruike-
lijke transacties van de target kan voordoen. Er is immers geen direct verband 
tussen die waargenomen ongebruikelijke transactie bij een derde (waarbij de 
cliënt c.q. de potentiële koper meestal geen enkele rol zal spelen) en de dienst 
die wordt verleend.

149 Brink 2008, p. 16.
150 Brink 2008, p. 16.
151 Pheijffer 2010, p. 13; Brink 2008, p. 236. 
152 Brink 2008, p. 236.
153 Zie brief NIVRA 6 juli, bijlage 1. 
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In het C-Wwft wordt, zoals gezegd, de definitie van transactie verduidelijkt. 
Kennisname van een ongebruikelijke transactie in het kader van de dienst-
verlening aan de cliënt kan dan een meldplicht genereren. De ongebruikelijke 
transactie moet wel ‘van of ten behoeve van die cliënt’ zijn en daarvan moet 
zijn kennisgenomen bij de dienstverlening aan die cliënt. Dit betekent mijns 
inziens dat bij due-diligencewerkzaamheden voor een potentiële koper in be-
ginsel géén meldplicht bestaat voor kennisname van ongebruikelijke transac-
ties van de onderzoekstarget. Deze transacties zullen immers in de regel geen 
verband houden met de opdrachtgever tot het due-diligenceonderzoek (de po-
tentiële koper). Dat kan veranderen wanneer de cliënt naar aanleiding van het 
due-diligenceonderzoek besluit om een transactie met de target aan te gaan. 
Die transactie kan een ongebruikelijke transactie zijn doordat daarmee geld 
wordt witgewassen. Een voorbeeld:

Cliënt A is geïnteresseerd in onderneming B en geeft een advocatenkantoor 
opdracht om een due-diligenceonderzoek uit te voeren. Het advocatenkantoor 
signaleert onder meer dat er in onderneming B op alle mogelijke manieren is 
gesjoemeld met de boekhouding en dat er opzettelijk te weinig loonbelasting 
is afgedragen. Cliënt A is desondanks niet af te brengen van zijn voornemen 
om onderneming B te kopen en brengt een bod uit dat wordt geaccepteerd 
en vervolgens uitgevoerd. Het advocatenkantoor moet melding maken van de 
ongebruikelijke transactie tussen A en B, omdat met die transactie geld wordt 
witgewassen.154

Als A naar aanleiding van het due-diligenceonderzoek afziet van de overname, 
en dus geen sprake is van een ‘voorgenomen’ ongebruikelijke transactie (zie 
hieronder), dan behoeven de waargenomen ongebruikelijke transacties bij on-
derneming B niet gemeld te worden, omdat ze niet zijn uitgevoerd door of ten 
behoeve van cliënt A.

In verband met de rechtszekerheid, effectiviteit en gelijkwaardigheid is het 
van belang om te bepalen dat due-diligencewerkzaamheden door een advocaat 
niet onder de adviesvrijstelling vallen, mocht de wetgever de aanbeveling uit 
hoofdstuk 6 opvolgen dat de adviesvrijstelling van advocaten wordt uitgebreid.

Voorgenomen ongebruikelijke transacties

In het genoemde voorbeeld komt de ongebruikelijke transactie tot stand. De 
advocaat zal echter proberen om zijn cliënt te doen afzien van de transactie. 

154 Ervan uitgaande dat geen sprake is van dusdanige ‘vermenging’ dat niet meer gesproken kan 
worden van witwassen, zie de HR 23 november 2010, LJN BN0578; NJ 2011/44 m.nt. N. Keijzer 
(Vermengings- of Verwateringsarrest), zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2.
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Dat is toegestaan als uitzondering op het tipping-offverbod.155 Stel dat het na 
veel inspanning lukt om de cliënt te doen afzien van de overname van B, is er 
dan nog steeds sprake van een ‘voorgenomen’ ongebruikelijke transactie door 
A, zodat er gemeld moet worden? Volgens sommigen wel.156 Hiervoor zou dan 
als argument gelden dat niet alleen verrichte, maar ook voorgenomen onge-
bruikelijke transacties moeten worden gemeld. Maar is hiervan bij het afzien 
van een transactie nog wel sprake? Hiervoor is beslissend wat onder ‘voorge-
nomen’ moet worden verstaan en dat is niet geregeld in de wet. Er wordt wel 
voorgesteld om aan te sluiten bij het begrip ‘stellig voornemen’ zoals dat in de 
fiscale jurisprudentie bekend is.157 Het moet dan gaan om transacties waarover 
de besluitvorming is afgerond, terwijl de uitvoering (nog) niet heeft plaats-
gevonden. Er moet sprake zijn van een concreet voornemen tot uitvoering, 
blijkend uit feitelijke gedragingen. Uit alle feiten en omstandigheden moet het 
voor de instelling aannemelijk zijn dat er een plan met concrete inhoud zal 
worden uitgevoerd.
Een en ander moet mijns inziens tot de conclusie leiden dat, indien het lukt om 
de cliënt te doen afzien van de transactie, de besluitvoering hierover kennelijk 
toch niet was afgerond en er redelijkerwijs van uit moet worden gegaan dat de 
cliënt géén concreet voornemen had tot uitvoering.158

Als het voor de dienstverlener niet duidelijk is of hij zijn cliënt van zijn voor-
nemen af kan brengen, dan dient hij te melden.

7.4.5 Het eerste gesprek

In de Wwft is niet duidelijk in hoeverre er sprake moet zijn (geweest) van een 
cliëntrelatie alvorens een meldplicht kan ontstaan. Wat is rechtens indien je 
als dienstverlener wel een ongebruikelijke transactie herkent, maar in het ge-
heel geen cliëntrelatie aangaat? Deze problematiek speelt naar huidig recht niet 
bij het eerste verkennende gesprek, dat immers onder alle omstandigheden is 
vrijgesteld (tenzij tijdens dat gesprek al tot dienstverlening wordt overgegaan). 
Zo’n vertrouwelijk verkennend gesprek kan wellicht ook plaatsvinden bij een 
cliënt die men al langer kent, namelijk in het geval die cliënt voor een geheel 
andere zaak aanklopt.159

155 Art. 23 lid 3 Wwft; zie voor het tipping-offverbod ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.4 en hoofdstuk 5, 
paragraaf 5.2.4.

156 Zie bijvoorbeeld Van Almelo 2008a waarin wordt gesteld dat ook gemeld moet worden indien 
de cliënt de ongebruikelijke transactie uiteindelijk niet doorzet; Van Mens en Bouallough 2002, 
p. 84, die overwegen dat wanneer een advocaat een cliënt vaarwel zegt, hij moet melden.

157 Richtsnoeren Wwft, versie nov. 2008, p. 47.
158 Zie Van Mens en Bouallough 2002, p. 84, die opperen dat het trachten een cliënt te doen af-

zien van crimineel handelen weleens veel effectiever zou kunnen zijn dan het per ommegaande 
melden.

159 In gelijke zin: Van der Hoeven en Visser 2003, die terecht opmerken dat niet altijd duidelijk is wan-
neer sprake is van een nieuwe zaak.
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Maar wat te doen als de dienstverlening na het eerste gesprek wordt voort-
gezet, maar pas na meerdere ontmoetingen duidelijk wordt dat er een dienst 
wordt gevraagd waaraan je niet mag meewerken? Een advocaat zal dan moe-
ten aansturen op beëindiging van de relatie en hij zal dan in de praktijk meestal 
niet melden.160 Advocaten gaan er over het algemeen van uit dat wanneer een 
advocaat in ‘de verkennende fase’ van een opdracht twijfels krijgt over de aard 
van de dienstverlening en hij de cliënt vervolgens de deur wijst er nimmer 
sprake is geweest van een advocaat-cliëntrelatie en hij dan ook niet hoeft te 
melden.161 Ook bij notarissen werkt het in de praktijk zo dat zaken die niet 
worden aangenomen niet worden gemeld.162 Voor zover er na het eerste ver-
kennende gesprek nog dienstverlening heeft plaatsgevonden, is een dergelijke 
handelswijze waarschijnlijk niet juist.163

Voorzover ná het eerste gesprek – maar nog in de verkennende fase – duidelijk 
wordt wat de ‘ware’ intenties zijn van de cliënt, moet er van uit worden gegaan 
dat er een meldplicht bestaat, ook al wijst de dienstverlener de cliënt de deur. 
Immers, ook poging tot misbruik – een voorgenomen ongebruikelijke trans-
actie – moet worden gemeld.164

In het C-Wwft wordt een nieuw lid ingevoerd in artikel 5:

‘Een instelling overweegt een melding te doen indien het cliëntenonder-
zoek niet leidt tot het in eerste lid, onderdeel b, bedoelde resultaat.’

In de toelichting wordt hierover gezegd:

‘Het nieuwe vijfde lid, verplicht de instelling om, indien een cliëntenon-
derzoek niet leidt tot het in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, bedoelde re-
sultaat en er zodoende geen zakelijke relatie tot stand komt, te bezien of er 
een melding moet worden gedaan van een ongebruikelijke transactie. Er 
kan tijdens het cliëntenonderzoek informatie worden gevonden waaruit 
een mogelijke intentie blijkt om de zakelijke relatie aan te wenden voor 
witwassen dan wel het financieren van terrorisme, zelfs als er nog geen 
sprake is van een concreet voorgenomen transactie. Indien bij de instel-
ling het vermoeden bestaat van een verband met witwassen of het finan-
cieren van terrorisme moet een melding worden gedaan. Uiteraard kan 
het cliëntenonderzoek ook om andere redenen leiden tot het niet tot stand 
komen van een zakelijke relatie. Indien dit verband houdt met andere 
overwegingen bij de instelling is er uiteraard geen melding vereist.(…).’165

160 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 69.
161 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 69.
162 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 71.
163 Zie in deze zin: Van Mens en Bouallough 2002, p. 84.
164 Zie art. 22 lid 1 van de 3e Witwasrichtlijn en art. 16 lid 1 Wwft.
165 C-Wwft, p. 19-20.
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In de toelichting wordt niet ingegaan hoe deze melding zich verhoudt tot de 
legal privilegevrijstelling van artikel 1 lid 2 Wwft, op grond waarvan het eerste 
verkennende gesprek is vrijgesteld van de meldplicht.166 Als een eerste gesprek 
altijd vrijgesteld zou zijn, dan kan een cliënt rondvragen net zolang totdat hij 
een dienstverlener tegenkomt die met hem mee wil werken. Mijns inziens kan 
hier de fraude-oogmerkuitzondering weer nuttig zijn. Als de dienstverlener 
tijdens het eerste gesprek merkt dat het oogmerk van het advies op witwassen 
is gericht, dan staat dat een melding niet in de weg.167

7.5 conclusies

In de praktijk wordt de Wwft als moeilijk, ingewikkeld, vaag en zelfs als om-
streden ervaren, waardoor op vele punten onvoldoende rechtszekerheid be-
staat. De wetgever dient op het vlak waarbij de vertrouwensrelatie tussen 
dienstverleners en zijn cliënt wordt aangetast onduidelijkheden te vermijden, 
zodat de burger weet wanneer hij een inbreuk op die relatie kan verwachten. 

Onduidelijkheden met betrekking tot de normadressaten

Ten aanzien van accountants dient de wetgever het begrip ‘externe’ accountant 
in de Wwft bij voorkeur te vermijden, nu dit begrip verwarring oplevert met 
de definitie in de Wta en Wft. 
Het is niet helder of interne advocaten, in dienst bij hun cliënt, in Nederland 
wel of niet onder de Wwft vallen. De toelichting bij de introductie van de meld-
plicht voor advocaten lijkt daar wel op te wijzen. Op grond van de wettekst val-
len interne advocaten in dienst van hun cliënt echter niet onder de meldplicht. 
Als de toegevoegd notaris onder de reikwijdte van de Wwft wordt gebracht 
dan zal de gezagsverhouding en eindverantwoordelijkheid van de werkgever-
notaris tot gevolg hebben dat deze laatste mede aansprakelijk kan zijn voor 
niet-naleving van de Wwft door de toegevoegd notaris.
Ten aanzien van deurwaarders kan worden opgemerkt dat zij onder de wet-
telijke omschrijving van de Wwft vallen, maar in de praktijk worden zij niet als 
normadressaten van de Wwft gezien. De wetgever dient zich hierover nader 
uit te spreken. Dit kan vooral van belang worden als in Nederland de fraude-
uitzondering geïmplementeerd mocht gaan worden, zoals is bepleit in hoofd-
stuk 6.

166 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.5.
167 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4.
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Een meldplicht voor ongebruikelijke transacties is deels in strijd met het legal 
privilege

De richtlijn schrijft geen meldplicht voor ongebruikelijke transacties voor, zo-
dat Nederland met deze meldplicht een grotere inbreuk op het legal privilege 
maakt dan noodzakelijk is. Daarom zou de Wwft-meldplicht voor advocaten 
bij voorkeur moeten worden beperkt tot verdachte (een weten, vermoeden, of 
goede redenen hebben om te vermoeden) transacties. Het verdient tevens aan-
beveling dit op wetsniveau te verduidelijken en niet (zoals thans het geval is) 
in een AMvB, aangezien hiermee de kenbaarheid en voorzienbaarheid van de 
regeling wordt vergroot. Om redenen van een level playing field is deze beper-
king ook voor de overige juridische en fiscale dienstverleners aan te bevelen.

Sinds het CBb de witwasmeldplicht restrictief uitlegde, bestaat onzekerheid 
over de reikwijdte van de Wwft-meldplicht, die niet voldoende is weggenomen 
door de brief van de minister. Met een restrictieve uitleg wordt niet voldaan 
aan de 3e Witwasrichtlijn, die voorschrijft dat de instelling uit eigener bewe-
ging onmiddellijk meldt wanneer zij weet, vermoedt, of goede redenen heeft 
om te vermoeden dat geld wordt of werd witwasgewassen of dient of diende 
om terrorisme te financieren. Met de voorgestelde wijziging van het transac-
tiebegrip in het C-Wwft zal de onzekerheid grotendeels worden weggenomen. 

Enkele vormen van dienstverlening nader beschouwd 

Ten aanzien van de inkeerregeling, forensisch onderzoek en due diligence be-
staat onvoldoende duidelijkheid of deze diensten een meldplicht kunnen doen 
ontstaan. Het C-Wwft neemt deze onzekerheid deels weg, maar deels ook niet 
omdat niet duidelijk is in hoeverre deze dienstverlening weer onder de vrijstel-
ling van artikel 1 lid 2 Wwft valt. 
Uit het oogpunt van effectiviteit, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid, is het 
aan te bevelen om expliciet aan te geven dat de volgende diensten onder be-
paalde aan te duiden omstandigheden niet onder de vrijstelling vallen. 

Inkeerregeling
Ten aanzien van de inkeerregeling is het aanbevelenswaardig dat de wetge-
ver nader aangeeft dat de vrijstelling in beginsel niet van toepassing is op in-
keerverzoeken. Zou de wetgever dat niet doen, dan verwerft de inkeerder zo-
doende een gunstiger positie dan iemand die ‘eerlijk’ aangifte doet en zou het 
inkeren een witwasmethode op zichzelf kunnen worden.
Een uitzondering hierop ligt in de rede wanneer de Belastingdienst mogelijk 
al op de hoogte is of kan zijn van de belastingontduiking, omdat het dan gaat 
om bijstand in het kader van een dreigend rechtsgeding. De meldplicht kan 
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dan herleven op het moment dat het inkeerverzoek wordt toegewezen, omdat 
de dreiging van een rechtsgeding vanwege belastingontduiking dan niet langer 
bestaat. 

Forensische accountancywerkzaamheden
Naar bestaand recht is niet duidelijk of forensische accountancywerkzaamhe-
den een meldplicht kunnen opleveren. Het C-Wwft maakt duidelijk dat dit wel 
het geval is. Desondanks zullen deze werkzaamheden vaak onder de vrijstel-
ling van de Wwft vallen, zodat geen meldplicht aanwezig is. Het is in verband 
met de rechtszekerheid nodig nader aan te geven wanneer deze werkzaamhe-
den in ieder geval wel onder de meldplicht vallen, ongeacht door wie ze wor-
den uitgevoerd, zie de aanbevelingen.

Due diligence
Thans is niet duidelijk in welke gevallen een due-diligenceonderzoek een meld-
plicht kan opleveren. Er is betoogd dat het C-Wwft nader duidelijk maakt dat 
deze werkzaamheden meldplichtig zijn, zodra naar aanleiding van het due-
diligenceonderzoek een duidelijk voornemen van de cliënt (koper) bestaat om 
een ongebruikelijke transactie uit te voeren. Deze bijstand zou niet onder de 
adviesvrijstelling moeten vallen, mocht de adviesvrijstelling voor advocaten 
worden uitgebreid, zoals is betoogd in hoofdstuk 6.

Het eerste gesprek
Een eerste gesprek is vrijgesteld van de meldplicht. Het C-Wwft maakt duide-
lijk dat een meldplicht moet worden overwogen wanneer het klantenonder-
zoek niet leidt tot de resultaten zoals vastgesteld in de Wwft. Indien de fraude-
oogmerkuitzondering wordt opgenomen in de Wwft kan dit voor juridische 
en fiscale dienstverleners grond opleveren om de vrijstelling voor het eerste 
gesprek opzij te zetten indien het ze duidelijk is dat het oogmerk van het advies 
op witwassen is gericht.

7.6 Aanbevelingen 

•	 Vergroot de rechtszekerheid ten aanzien van het toepassingsbereik van de 
Wwft.

 –  Vermijd het begrip ‘externe’ accountant in de Wwft nu dit begrip ver-
warring oplevert met de definitie in de Wta en Wft. Verklaar de Wwft 
van toepassing op de openbaar accountant en de accountant in busi-
ness, maar niet op de interne accountant, de overheidsaccountant en 
de accountant in business die niet werkzaam is voor een cliënt.
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 –  Geef duidelijker aan dat deurwaarders onder de Wwft vallen. Dit dient 
eveneens de effectiviteit.

•	 Vermijd een inbreuk op het legal privilege.

 –  Beperk de meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners tot 
verdachte transacties in plaats van ongebruikelijke transacties (weten, 
vermoeden, of goede redenen om te vermoeden).

•	 Vergroot de effectiviteit, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid van de Wwft-
meldplicht door de volgende dienstverlening voor alle dienstverleners op 
gelijke wijze uit te sluiten van de vrijstelling, als:

 – een fraude-oogmerk aanwezig is (zie hoofdstuk 6); 
 –  het fiscaal advies betreft en de procesvrijstelling niet van toepassing is 

(zie hoofdstuk 6); 
 –  het forensische accountancy betreft in het kader van een jaarrekening-

controle, of preventieve forensische accountancy werkzaamheden;
 –  het due-diligencewerkzaamheden buiten een procedurele context 

betreft;
 –  bijstand in verband met een inkeerregeling wordt verleend (tenzij de 

Belastingdienst mogelijk al op de hoogte is of kan zijn van de belas-
tingontduiking; laat in dat geval de meldplicht herleven indien het in-
keerverzoek wordt ingewilligd).
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8 Wwft-toezicht in beweging

In dit deel van het onderzoek staat de handhaving van de Wwft centraal. Het 
deel bestaat uit zes hoofdstukken (8 tot en met 13). Hoofdstuk 8 is een inleidend 
hoofdstuk, in hoofdstuk 9 komt het externe Wwft-toezicht van het BFT aan de 
orde en in hoofdstuk 10 tot en met 12 wordt het interne toezicht op notarissen, 
advocaten, en fiscale dienstverleners behandeld. In hoofdstuk 13 passeert ten 
slotte de sanctionering de revue.

Hoofdstuk 8 is een inleidend hoofdstuk waarin een overzicht wordt gegeven van 
de huidige stelsels van toezicht op de beroepsgroepen, de visie van de regering 
hierop en de actuele ontwikkelingen hieromtrent in het notariaat en de advoca-
tuur.

8.1 Inleiding

Het Wwft-toezicht op de juridische en fiscale beroepsgroepen is uiterst divers 
ingericht. De gemene deler is dat zij alle in beginsel te maken hebben met 
één externe Wwft-toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (hierna: het 
BFT).1 Daarnaast wordt door de beroepsorganisaties van de advocaten, nota-
rissen en accountants intern toezicht uitgevoerd, ook wel zelftoezicht, of toe-
zicht op zelfregulering genoemd.2 Van zelfregulering is sprake als in een veld, 
domein of sector regels worden gemaakt, uitgevoerd en gehandhaafd door de 
direct betrokkenen of hun vertegenwoordigers.3 Bijna elke beroepsgroep in dit 
kader heeft zijn eigen intern toezichtsysteem en tuchtrecht.4 Dit maakt dat het 
Wwft-toezicht er voor elke beroepsgroep weer anders uitziet.5 Zoals gezegd 
komt tuchtrechtspraak in dit onderzoek aan de orde in het hoofdstuk over de 
sanctionering.6

Bovendien is het toezicht op de juridische beroepsgroepen nogal in beweging. 
Naar aanleiding van onder meer vastgoedfraudezaken en het ongeoorloofd 

1 Al kan het onder omstandigheden voorkomen dat een dienstverlener ook onder het toezicht 
van de AFM valt, namelijk als hij andere diensten verricht, zoals beschreven in art. 1 Wwft, bij-
voorbeeld als trustkantoor.

2 Zie Giesen 2007, p. 82 die de gedragsregels voor advocaten, notarissen en accountants be-
schouwt als alternatieve regelgeving.

3 Zie Witteveen 2007, p. 29 en Giesen 2007, p. 82.
4 Behalve de ‘ongereglementeerde’ juridische en fiscale dienstverleners.
5 Pheijffer noemt het Wwft-toezicht versnipperd: Interview met Pheijffer 2009, p. 5.
6 Zie hoofdstuk 13 (sanctionering) en hoofdstuk 1, paragraaf 1.6.
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gebruik van de derdengeldrekening van de notaris en de advocaat zijn diverse 
rapporten verschenen.7 Hieruit blijkt dat deze beroepsgroepen gemakkelijk 
gebruikt/misbruikt kunnen worden voor criminele doeleinden, zoals witwas-
sen. Daarnaast zijn kritische evaluaties verschenen over het toezicht.8 Zo is in 
het rapport van de Commissie-Hammerstein aangedrongen op het loskoppe-
len van toezicht en tuchtrecht in het notariaat en het toekennen van voldoende 
bevoegdheden aan de toezichthouder om het toezicht effectiever te doen zijn. 
De pakkans voor niet-naleving van de Wwft is bovendien uiterst gering.9 Uit al 
deze rapporten komt het beeld naar voren dat het toezicht op het notariaat en 
de advocatuur moet worden versterkt. 

Opbouw van dit hoofdstuk

Om het toezicht op advocaten en notarissen inderdaad te versterken, heeft de 
regering een visie gegeven op de toekomstige inrichting ervan. De uitgangs-
punten ‘volledigheid’, ‘transparantie’, ‘onafhankelijkheid’ en ‘daadkracht’ wor-
den uitgewerkt in acht punten voor de inrichting van dat toezicht. Deze visie 
en uitgangspunten komen aan de orde in paragraaf 8.2. 
Na dit overzicht volgt per beroepsgroep een schets van het huidige toezicht 
en de wetsvoorstellen en de ontwikkelingen die op dit gebied gaande zijn. 
Notarissen komen aan de orde in paragraaf 8.3. De kabinetsvisie heeft wat be-
treft de notarissen gestalte gekregen in de wijziging van de Wet op het nota-
risambt (hierna: de Wna-nieuw).10 Dit wetsvoorstel is op 27 september 2011 
aangenomen door de Eerste Kamer. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding 
per 1 juli 2012. In paragraaf 8.3.2 wordt kort ingegaan op de Wna-nieuw. 
De wetgever heeft mede naar aanleiding van de uitgangspunten in de Wna-
nieuw een visie vormgegeven op de herziening van het toezicht op de advo-
caten.11 De inrichting van het huidige toezicht en de stand van zaken rond 
de vormgeving van het toekomstige (Wwft-)toezicht op advocaten wordt ge-
schetst in paragraaf 8.4. 

7 Parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld 2008; Van Dijken, Berdowski 
en Eshuis 2006 (over de praktijk van derdenrekeningen); Rapport Algemene Rekenkamer 2008 
(over de effectiviteit van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering); Rapport 
Gemeente Rotterdam 2007 (over een voorstel tot integrale aanpak van vastgoed- en hypotheek-
fraude); Rapport Deloitte 2009 (over knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gege-
vens en informatie van de verwevenheid tussen boven- en onderwereld);

8 Evaluatiecommissie BFT 2009; Faure, Nelen en Philipsen 2009; Commissie-Hammerstein 2005; 
Commissie-Van Wijmen 2006; Docters van Leeuwen 2010.

9 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 43-45.
10 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 2. Het wetsvoorstel kwam in 2010 op de lijst met con-

troversiële onderwerpen, waardoor de behandeling van het wetsvoorstel vertraging opliep, zie 
Kamerstukken II 2009-2010, 32 333, nr. 35, p. 4. 

11 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 2, en zie de Brief van de Minister van Justitie d.d. 
5 maart 2010, Kamerstukken II 2009-2010 32 123-VI, nr. 87; consultatievoorstel tot herziening van 
het toezicht op de advocatuur, 6 juli 2011 (C-Advw).
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De overige juridische en fiscale dienstverleners inclusief accountants komen 
ten slotte in paragraaf 8.5 aan de orde.

8.2  kabinetsvisie op toezicht

Volgens het kabinet bieden beroepsethiek, toezicht en tuchtrecht onvoldoende 
bescherming tegen het risico van betrokkenheid bij criminele activiteiten. Van 
zelfregulering kan niet te veel worden verwacht, mede omdat er binnen deze 
beroepsgroepen een klimaat lijkt te bestaan waarbij men elkaar niet aanspreekt 
op ontoelaatbaar gedrag. Daarom heeft de Minister van Justitie begin 2010 een 
kabinetsvisie gegeven over de inrichting van het toezicht op het notariaat en de 
advocatuur.12 De specifieke regeling van het Wwft-toezicht op de advocatuur is 
niet in deze kabinetsvisie betrokken, omdat het kabinet wilde wachten op een 
advies van Docters van Leeuwen dat op uitnodiging van de Nederlandse Orde 
van Advocaten (NOvA) werd geschreven. Toch zijn de uitgangspunten in de 
visie van belang om te bespreken. Voor een volwaardig stelsel van toezicht op 
advocaten en notarissen noemt het kabinet de volgende uitgangspunten: volle-
digheid, transparantie, onafhankelijkheid en daadkracht. Het hierna volgende 
is een samenvatting van deze visie.

De minister benadrukt dat extern toezicht een duidelijk andere functie heeft 
dan tuchtrechtspraak of kwaliteitsbevordering door de beroepsgroepen. Een 
belangrijk verschil is dat dit toezicht al kan plaatsvinden zonder dat van een 
overtreding sprake is en het vooral een preventief karakter heeft; dit in tegen-
stelling tot tuchtrechtspraak die vooral reactief van aard is en pas aan de orde 
is als er geklaagd wordt over een beroepsbeoefenaar. Dit geldt ook voor in-
terne klachtenregelingen en geschillencommissies. Voor de uniformering van 
het tuchtprocesrecht is een apart wetsvoorstel in voorbereiding (de Kaderwet 
tuchtrecht).13 Ook de kwaliteitstoetsen (of peer reviews) hebben een ander doel 
en karakter dan het externe toezicht. Zij hebben vooral ten doel om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit en op basis daarvan, bijvoorbeeld door begeleiding, 
te proberen die kwaliteit te verbeteren, en niet als primair oogmerk om na te 
gaan of wettelijke voorschriften zijn overtreden. Vanuit de bovenstaande uit-
gangspunten schetst het kabinet het toezicht op de juridische beroepsgroepen 
in hoofdlijnen als volgt:14

12 Brief aan de Tweede Kamer van 5 maart 2010, zie Kamerstukken II 2009-2010 32 123-VI, nr. 87. Hier 
zijn ook de gerechtsdeurwaarders bij inbegrepen.

13 Met de te ontwerpen Kaderwet tuchtrecht wordt beoogd het tuchtprocesrecht te harmoniseren 
waar dat mogelijk is. Doordat deze wet door het kabinet Rutte lager is geprioriteerd, wordt het 
consultatievoorstel hiertoe niet voor 2012 verwacht.

14 In de visie richt de minister zich op de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ik beperk 
me hier tot advocaten en notarissen.
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Regeling bij wet (1)
De hoofdregeling van het toezicht moet in de wet worden opgenomen. Voor 
advocaten bijvoorbeeld is het toezicht thans slechts ten dele in de Advw op-
genomen en voor het overige in een aantal verordeningen van de NOvA. 
Hierdoor is het moeizaam kenbaar en dit komt de helderheid niet ten goede.

Integraal toezicht (2)
Een onderscheid tussen beroepsregels (afkomstig van zelfregulering) en ande-
re voorschriften (afkomstig van de overheid) waarop toezicht wordt gehouden, 
veronderstelt ten onrechte dat sommige voorschriften meer relevantie hebben 
dan andere als het gaat om het bewaken en bevorderen van de integriteit en 
kwaliteit. Verder wordt hiermee onvoldoende onderkend dat er dwarsverban-
den tussen het (niet) naleven van verschillende voorschriften kunnen bestaan. 
In de Wna-nieuw vervalt het onderscheid tussen financieel en niet-financieel 
toezicht bij de notarissen. Blijkens de nota zal bovendien de uitoefening van 
integraal toezicht ook ten aanzien van de advocaten wettelijk worden geregeld.

Preventief toezicht (3)
Om toezicht werkelijk toezicht te laten zijn, dient sprake te zijn van controle 
op de naleving van wettelijke voorschriften zonder dat van een overtreding 
hoeft te zijn gebleken. Een en ander laat onverlet dat ook naar aanleiding van 
een klacht (aanvullende) controles kunnen plaatsvinden, maar toezicht dient 
met name een preventieve functie te hebben en niet in hoofdzaak reactief van 
aard te zijn. Onder de Wna-nieuw wordt in het notariaat het huidige reac-
tieve model van het toezicht door de tuchtrechter ingewisseld voor een meer 
preventieve vorm van toezicht, door het onder te brengen bij het BFT en het 
onder de werking van afdeling 5.2. Awb te brengen. Het verdient aanbeveling 
het toezicht op de advocaten eveneens als toezicht als bedoeld in afdeling 5.2 
Awb aan te merken. Een wettelijke regeling van het toezicht dient te worden 
losgekoppeld van de tuchtrechtelijke procedure, waarmee de afhankelijkheid 
van een klacht voor het houden van toezicht wordt weggenomen. Uiteraard 
laat dat onverlet dat een klacht van de toezichthouder aanleiding kan zijn voor 
een tuchtrechtelijke procedure.

Onafhankelijk toezicht (4)
Met toezicht wordt mede een algemeen belang gediend, omdat dit het pu-
blieke vertrouwen in de integriteit en kwaliteit van de juridische beroepsgroe-
pen waarborgt. Daarom moet het toezicht zo onafhankelijk mogelijk worden 
vormgegeven en uitgeoefend. In de Wna-nieuw is in het notariaat hierin voor-
zien door ook het niet-financieel toezicht bij een externe toezichthouder (BFT) 
neer te leggen. Daarmee zal het toezicht op de naleving van alle voorschriften 
worden uitgevoerd door een buiten de beroepsgroep gepositioneerde instantie 
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en wordt aan de voorwaarde van onafhankelijk toezicht voldaan. Voor advo-
caten geldt dat zij een andere positie in het Nederlandse rechtsbestel innemen. 
Advocaten zijn geen publieke functionarissen, maar hebben als hoofdtaak 
in beginsel de belangen van de rechtzoekende te dienen. Mede in het licht 
van artikel 6 EVRM, moet een zwaarder gewicht worden toegekend aan de 
onafhankelijkheid en de vertrouwelijkheid waarmee zij ten opzichte van een 
 cliënt ter voorbereiding van diens juridische positie moeten kunnen opereren. 
Daarnaast is gelet op het draagvlak binnen de beroepsgroep van belang dat de 
advocatuur thans geen extern toezicht kent.15 Daarom wordt voorgesteld om 
het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften door advocaten neer 
te leggen bij een onafhankelijk toezichthoudend orgaan binnen de NOvA.16

Onderscheid toezicht – tuchtrechtspraak (5)
Er moet een einde komen aan de combinatie van toezicht en tuchtrechtspraak, 
door het toezicht voortaan te laten uitvoeren door een externe toezichthouder. 
In de Advw dient te worden opgenomen dat toezicht en tuchtrechtspraak ge-
scheiden zijn en toezicht niet afhankelijk is van een klacht.

Toezichtbevoegdheden (6)
In de Wna-nieuw is opgenomen dat op het externe toezicht de bevoegdheden 
van afdeling 5.2 Awb van toepassing zijn. In aanvulling op deze bevoegdheden 
is inzage in de persoonlijke financiële administratie van de notaris mogelijk, 
ten behoeve van het Wna-toezicht.17 Ook ten aanzien van advocaten dient af-
deling 5.2 Awb van toepassing te zijn.

Doorbreking van de geheimhoudingsplicht (7)
Om effectief toezicht te kunnen houden op de integriteit van een notaris en 
advocaat, kan het noodzakelijk zijn om als toezichthouder onbeperkt inzage te 
hebben in de dossiers van die notaris of advocaat en geen belemmering te on-
dervinden van artikel 5:20 lid 2 Awb. Met het oog hierop is in de Wna-nieuw 
voorzien in een uitzondering op de geheimhoudingsplicht ten behoeve van 
voormeld toezicht; een uitzondering die alleen geldt ten opzichte van degenen 
die met dat toezicht zijn belast. Op de toezichthouder rust een (van de advo-
caat of notaris) afgeleide geheimhoudingsplicht. 

15 De minister ziet hierbij over het hoofd dat het huidig Wwft-toezicht op advocaten formeel bezien 
door een externe toezichthouder wordt uitgeoefend, namelijk het BFT. Wel is het zo dat dit exter-
ne toezicht materieel gezien nauwelijks enige betekenis heeft omdat het BFT geen inzagerecht 
heeft. In die zin kent de advocatuur inderdaad geen extern toezicht.

16 Zie hieronder in paragraaf 8.4.2.
17 Art. 111a Wna-nieuw. Dit was ook al mogelijk op grond van de Wna-oud, zie art. 112 lid 2 

Wna-oud.
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Eenzelfde doorbreking dient in de Advw te worden geregeld. Thans is in een 
gedragsregel geregeld dat bij controles door de deken een advocaat verplicht 
is om inlichtingen te verstrekken en zich niet op zijn geheimhoudingsplicht te 
beroepen. Maar een regeling op wetsniveau doet meer recht aan het evidente 
belang van dit beginsel.
Er moet worden bezien in hoeverre aanpassing van de wet nodig is om te voor-
komen dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht ook betrekking 
hebben op werkzaamheden die niet als ‘advocatuurlijk’ kunnen worden aan-
gemerkt.18

Bestuurlijke afdoening door de toezichthouder (8)
De hoofdregel is dat de toezichthouder bij een gebleken overtreding een klacht 
indient bij de tuchtrechter en dat de tuchtrechter degene is die na beoorde-
ling daarvan eventueel sanctionerend optreedt. Om de effectiviteit van het toe-
zicht te verhogen, wordt in de Wna-nieuw opgenomen dat in het notariaat een 
beperkt aantal administratieve voorschriften ook bestuurlijk gesanctioneerd 
kunnen worden door het BFT. Hierdoor is sneller ingrijpen mogelijk als het 
gaat om overtredingen van voorschriften waarvan naleving van belang is voor 
het goed kunnen uitoefenen van toezicht en hoeft niet zonder meer de zware 
tuchtrechtelijke procedure te worden gevolgd bij bepaalde lichte overtredin-
gen. 

Een jaar later, na de hierboven samengevatte visie op het toezicht, heeft de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een beleidsvoornemen kenbaar 
gemaakt om bestuurlijke handhaving mogelijk te gaan maken voor Wwft-
overtredingen door advocaten, notarissen en accountants.19 Dit heeft in 
juli 2011 geresulteerd in een consultatievoorstel tot wijziging van de Wwft 
(C-Wwft), waarin wordt voorgesteld om bestuurlijke sanctionering tot uit-
gangspunt te maken voor alle dienstverleners.20

De bestuurlijke boete en de last onder dwangsom uit de Wwft zou dan ook 
ten aanzien van Wwft-overtredingen door een advocaat, notaris of accountant 
opgelegd kunnen worden. Daarnaast blijft ook tuchtrechtelijke sanctionering 
mogelijk voor gevallen waarin bijvoorbeeld een ontzetting uit het ambt aange-
wezen zou zijn. In hoofdstuk 13 wordt nader ingegaan op de sanctionering.21

18 Hier kan een verbinding worden gemaakt naar hoofdstuk 7, waarin is aanbevolen te overwe-
gen bepaalde diensten, zoals due diligence en forensische accountancywerkzaamheden, onder 
omstandigheden van de vrijstelling uit te sluiten, omdat deze dienstverlening, onder bepaalde 
omstandigheden, niet als ‘advocatuurlijk’ kan worden aangemerkt, zie paragraaf 7.4.3 en 7.4.4.

19 Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47 (hierna: beleidsreactie), onder punt 7.
20 Te raadplegen op de website van het Ministerie van Financiën.
21 Zie voor het C-Wwft, hoofdstuk 13, paragraaf 13.2.2.
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8.3 notarissen

8.3.1 Huidig Wwft-toezicht op notarissen

Tot aan de inwerkingtreding van de Wna-nieuw is het Wwft-toezicht op no-
tarissen verdeeld over drie toezichthouders: het BFT (extern toezicht), de 
kamers van toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 
(intern toezicht). Het BFT oefent naast het Wwft-toezicht ook het financieel 
toezicht uit op notarissen. 
Het BFT heeft op grond van de Wwft en de Awb thans geen inzagebevoegd-
heid in de zaaksdossiers van de notaris, omdat de notaris zijn geheimhou-
dingsplicht op grond van artikel 5:20 lid 2 Awb aan het BFT kan tegenwerpen. 
Daarom maakt het BFT in de praktijk vaak gebruik van de toezichtbevoegd-
heden van de notariële tuchtrechter, door bij de voorzitter van een kamer van 
toezicht om een onderzoek te verzoeken, de zogeheten ‘U-bocht’.22 Als het BFT 
of de KNB om een toezichtonderzoek verzoekt, dan is de voorzitter verplicht 
een dergelijk onderzoek te starten.23 Tijdens deze bijzondere onderzoeken kan 
de notaris zijn geheimhoudingsplicht niet tegenwerpen aan de tuchtrechter. 
Deze onderzoeken door de tuchtrechter worden in de praktijk vaak uitgevoerd 
door het BFT, waarbij het BFT dan optreedt namens en met de bevoegdheden 
van de tuchtrechter.24 Bij een dergelijk onderzoek is het BFT begrensd door de 
formulering van de opdracht van de tuchtrechter. Hoe dit in zijn werk gaat en 
hoe het externe Wwft-toezicht van het BFT is ingericht, komt verder aan de 
orde in hoofdstuk 9.

Het algemene toezicht op notarissen wordt uitgeoefend door de kamers van 
toezicht (uitgeoefend door de voorzitter van de kamers van toezicht) en deze 
kamers behandelen eveneens het tuchtrecht in eerste aanleg.25 Als de voorzit-
ter van een kamer van toezicht bezwarende signalen over een notaris krijgt, 
kan hij een toezichtonderzoek starten.
Het intern Wwft-toezicht namens de KNB vindt plaats door ‘toetsers’ via zoge-
heten kwaliteitsonderzoeken. Tussen het BFT en de KNB bestaat sinds 2007 een 
toezichtarrangement, op grond waarvan het BFT stelseltoezicht houdt op het 
toezicht door de KNB (tweedelijnstoezicht), maar daarnaast eveneens een zelf-
standige onderzoeksbevoegdheid heeft (eerstelijnstoezicht). Dit arrangement 

22 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708, en zie Jaarverslag BFT 2007, 
p 25. Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4 en 9.3.6. 

23 Art. 96 lid 2 Wna-oud (‘Wna-oud’ genoemd op elke plaats waar het artikel bij het uitkomen van 
dit proefschrift weliswaar nog geldend recht is, maar ofwel vervangen zal worden door een an-
dere tekst uit de Wna-nieuw, dan wel zal vervallen. Indien het artikel niet verandert onder de 
Wna-nieuw, zal worden volstaan met ‘Wna’).

24 Art. 96 lid 2 en lid 5 Wna-oud.
25 Art. 93 en 96 Wna-oud. Hoger beroep dient bij de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam.
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is tot op heden in werking. Het toezicht door de voorzitter en door de toetsers 
van de KNB komt aan de orde in hoofdstuk 10. Het sluitstuk van het toezicht is 
het tuchtrecht. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld als de dienstverlener zelf ook 
wordt verdacht van witwassen, is aangifte bij het OM mogelijk.26 Het notariële 
tuchtrecht komt aan de orde in de hoofdstukken 10 en 13.

8.3.2 De Wna-nieuw (en andere voorstellen met betrekking tot het notariaat)

De Wna-nieuw

In de Wna-nieuw wordt voorzien in een persoonlijke geschiktheidstoets voor 
aankomend notarissen, een strikte scheiding tussen toezicht en tuchtrecht, 
wordt het toezicht op de notaris versterkt en krijgt het BFT een nieuwe toe-
zichtrol. De scheiding tussen toezicht en tuchtrecht wordt gerealiseerd door-
dat de integrale toezichttaak van de tuchtrechter wordt overgeheveld naar het 
BFT, waardoor de toezichttaak van de tuchtrechter komt te vervallen. Het BFT 
krijgt er een toezichttaak bij – het algemene ‘integriteitstoezicht’ op de nota-
ris – en het BFT krijgt toereikende bevoegdheden om het toezicht op zelfstan-
dige wijze te kunnen uitoefenen.

De persoonlijke geschiktheidstoets houdt in dat een Commissie toegang no-
tariaat gaat toetsen of de verzoeker persoonlijk geschikt is voor het ambt van 
notaris.27 De toets is vergelijkbaar met de selectieprocedure die bestaat voor 
rechterlijke ambtenaren.28 Er zal speciaal worden gelet op eigenschappen als 
integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.29 De commissie adviseert de 
minister omtrent de benoeming. Het advies is geen besluit in de zin van de 
Awb. Naast de commissie zullen ook de KNB en het BFT de minister van ad-
vies mogen voorzien.
Het toezicht op notarissen wordt versterkt, doordat de Wna-nieuw voorziet in 
belangrijke beperkingen op de geheimhoudingsplicht van de notaris ten gun-
ste van het toezicht. Deze beperking geldt ten opzichte van het toezicht door 
het BFT, de KNB en de uitoefening van het tuchtrecht door de tuchtrechter. 
Hiermee samenhangend wordt een schakelbepaling in de Wwft opgenomen 
waardoor de beperking van de geheimhoudingsplicht ook van toepassing is bij 
het Wwft-toezicht door het BFT. Hierdoor zal het toezicht geïntegreerd uitge-
oefend kunnen worden.

26 Onder de Wna-oud zijn er echter problemen met de mogelijkheid tot strafrechtelijke afdoening, 
zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.6.

27 Art. 8 Wna-nieuw.
28 Zie MvT: Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 18.
29 Door de KNB wordt genoemd dat naast het ondernemingsplan voortaan ook de volgende kwa-

liteiten worden beoordeeld: ‘leidinggevende en organisatorische vaardigheden en assertiviteit, 
weerbaarheid en persoonlijke competenties als kritisch vermogen’, zie Jaarverslag KNB 2009-
2010, p. 45.
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Ook worden verbeteringen in het tuchtrecht doorgevoerd: er wordt een 
tuchtrechtelijke boete ingevoerd, de ruimte om tuchtmaatregelen te publice-
ren wordt vergroot en de KNB gaat een centraal register bijhouden, waarin 
de maatregelen ten aanzien van notarissen worden bijgehouden.30 Bovendien 
wordt de ministerieplicht afgezwakt: de notaris moet zijn diensten weigeren 
indien hij een redelijk vermoeden heeft dat deze een ongeoorloofd karakter 
hebben.31

Voor eenvoudige overtredingen, zoals het te laat aanleveren van de jaarstuk-
ken, wordt de mogelijkheid van een bestuurlijke boete (door het BFT) inge-
voerd. Vooralsnog behoort de Wwft niet tot de categorie eenvoudige over-
tredingen. Apart, namelijk via het C-Wwft, wordt echter alsnog bestuurlijke 
sanctionering voorgesteld voor Wwft-overtredingen.32

De Wna-nieuw is op 27 september 2011 aangenomen door de Eerste Kamer. 
Daarnaast is een motie aangehouden om een jaar na invoering van dit wets-
voorstel te onderzoeken of de capaciteit van het BFT afdoende is om zorg te 
dragen voor voldoende en zorgvuldig toezicht op het notariaat.33 Er wordt 
naar gestreefd om de Wna-nieuw op 1 juli 2012 in werking te laten treden.

Andere voorstellen 

In hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 is de spanning tussen het legal privilege en een 
effectieve handhaving beschreven. In Nederland kan het verschoningsrecht 
(buiten een wettelijke regeling) alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden 
worden doorbroken. De hoge mate van bescherming van het legal privilege in 
Nederland wordt beschouwd als een serieuze belemmering in de bestrijding 
van de economische misdaad. Daarom zijn er diverse voorstellen om meer 
ruimte te geven aan een effectieve handhaving. 

In april 2011 is een brief verschenen van de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid over een afweging omtrent de vraag of een nadere inperking van de 
geheimhoudingsplicht van de notaris gewenst is ten behoeve van de opsporing 

30 Zie hierover meer in hoofdstuk 13, paragraaf 13.3.2.
31 De notaris wordt verplicht zijn dienst te weigeren niet alleen bij een redelijke overtuiging, maar 

ook bij een redelijk vermoeden van twijfel aan de goede bedoelingen van zijn cliënt. Dit be-
tekent dat hij bij gerede twijfel zich eerst door nader onderzoek dient te overtuigen van het 
ongeoorloofde karakter ervan. De KNB zal hieromtrent een verordening opstellen teneinde deze 
plicht verdere invulling te geven, Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 20. Ook wordt het 
BFT onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen gebracht. Zie Kamerstukken II 2009-2010, 
32 250, nr. 6, p. 5 en NvW art. 105 lid 9 Wna-nieuw.

32 Zie hoofdstuk 13, paragraaf 13.2 en in het bijzonder paragraaf 13.2.2.
33 Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 11 (motie van het lid Rik Janssen). Zie de rectificatie op: 

www.novocatie.nl/page?177,919,1.
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van strafbare feiten.34 De staatssecretaris bespreekt daarin het voorstel van 
het OM tot een ‘verlofstelsel’ omtrent geheimhoudingsvraagstukken. Dat ver-
lofstelsel houdt in dat de notaris en/of de officier van justitie een verzoek tot 
doorbreking van de geheimhoudingsplicht indient bij de rechter.35

In diezelfde brief geeft de staatssecretaris aan dat hij de geheimhoudingsplicht 
voor een deel wil relativeren, ‘namelijk waar het objectieve gegevens – nota-
riële aktes, financiële afwikkeling – betreft inzake onroerendgoedtransacties’. 
Hij wil dit in het vervolg als ‘uitgangspunt’ hanteren. De staatssecretaris geeft 
in zijn brief eveneens aan dat hij zal zoeken naar een aparte beroepsprocedure 
voor snellere beoordeling van de toepassing van het verschoningsrecht.36

Een andere belangrijke stap om de problemen het hoofd te bieden, is een 
wetsvoorstel tot invoering van een informatieplicht ten aanzien van bepaal-
de gegevens van de derdengeldrekening, op verzoek te verschaffen aan de 
Belastingdienst en/of het OM.37

In het kader van de fraudebestrijding heeft de KNB sinds 1 januari 2008 een 
beleidsregel vastgesteld tot beperking van de uitbetaling van derdengelden bij 
onroerendgoedtransacties. Per 1 augustus 2011 is deze vervangen door het 
Reglement beperking uitbetaling derdengelden.38 Een verschil met de vervan-
gen beleidsregel is dat dit reglement niet alleen betrekking heeft op onroerend-
goedtransacties, maar op alle transacties. Kern van de regeling is dat de notaris 
alleen geld uitbetaalt aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak 
kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte 
is neergelegd.

Tot slot kan gewezen worden op de initiatiefnota over de invoering van een 
centraal aandeelhoudersregister voor BV’s en NV’s.39 Als er meerdere aan-
deelhouders zijn, dan worden de gegevens thans niet in enig openbaar regis-
ter vermeld. De notaris ondervindt dan vaak problemen om de uiteindelijk 
belanghebbende natuurlijke personen te vinden. Hierdoor zijn ondoorzich-
tige transacties en witwassen met onroerende zaken gemakkelijk mogelijk. 
Bovendien kan door de ontransparante handel in aandelen moeilijk aan de 
klantonderzoeksverplichtingen van de Wwft worden voldaan. Er worden in de 
initiatiefnota drie concrete voorstellen gedaan:

34 Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 12. 
35 Handelingen II 2011, nr. 44, item 5, p. 11; zie ook Lekkerkerker 2008, p. 16 die het voor discussie 

vatbaar acht of de geheimhouder niet meer vrijheid moet krijgen om zijn geheimhoudingsplicht 
in ‘redelijkheid af te wegen’.

36 Voor zo’n procedure wordt een aanbeveling gedaan in hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.6.
37 Kamerstukken II 2010-2011, 32 700, nr. 2 en nr. 3; zie hierover in hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.3.
38 Te vinden op de website van de KNB, onder: home/nieuws.
39 Kamerstukken II 2010-2011, 32 608, nr. 2.
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Het eerste is een (al dan niet voor iedereen toegankelijk) centraal aandeelhou-
dersregister voor BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s. In de tweede plaats dient 
overdracht van certificaten van aandelen voortaan bij notariële akte plaats te 
vinden. Het derde voorstel is dat aandelen van toonder bij niet-beursgenoteer-
de bedrijven moeten worden omgezet in aandelen op naam.
Bovengenoemde voorstellen dienen de bestrijding van de georganiseerde cri-
minaliteit te versterken.40

8.4 advocaten

8.4.1 Huidig Wwft-toezicht op advocaten

Ten aanzien van advocaten wordt het Wwft-toezicht uitgeoefend via twee we-
gen: extern toezicht door het BFT en sinds 1 januari 2006 intern toezicht door 
auditoren van de NOvA en door de dekens. Aanvankelijk was er een (begin 
van een) toezichtarrangement tussen het BFT en de NOvA, op grond waarvan 
de auditoren mede door het BFT zijn opgeleid. Onder invloed van opmerkin-
gen van het BFT zijn de zogenoemde Bruyninckx-richtlijnen (richtlijnen ter 
voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij criminele handelingen) 
samen met een aantal andere verordeningen herzien en opgenomen in één 
nieuwe Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafi).41 

Het toezichtarrangement tussen het BFT en de NOvA is in de loop van 2008 
feitelijk opgehouden te bestaan. Volgens het BFT bleek het niet mogelijk de 
bestaande afspraken te continueren en te formaliseren.42

Bij de constatering van een overtreding van de Wwft moet de deken een klacht 
indienen bij de tuchtrechter. In de Advw is geregeld dat klachten over een ad-
vocaat in beginsel pas in behandeling worden genomen door de tuchtrechter 
(in eerste aanleg: de Raad van Discipline) nadat zij zijn ingediend bij de deken 
en deze een onderzoek heeft verricht (de zeeffunctie van de deken).43 In zeer 
ernstige gevallen is ook aangifte mogelijk bij het OM. 

Er zijn meerdere problemen rond het Wwft-toezicht op advocaten waar te 
nemen. Een daarvan is dat het BFT (de formele Wwft-toezichthouder) geen 
inzicht heeft in de zaaksdossiers van de advocaat, doordat de advocaat zijn ge-
heimhoudingsplicht op grond van artikel 5:20 lid 2 Awb kan tegenwerpen aan 

40 Zie de brief van de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 14 februari 2011: 
Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 45.

41 In 2008 werden de resultaten van de eerste audits anoniem en op hoofdlijnen besproken met 
het BFT, Jaarverslag BFT 2008, p. 33.

42 Jaarverslag BFT 2008, p. 33.
43 Art. 46c Advw.
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het BFT.44 De noodzaak om de naleving van deze wetgeving te kunnen con-
troleren acht het Hof van Discipline ‘niet een zo’n zwaarwegend vereiste van 
algemeen belang dat reeds daarvoor, zonder uitdrukkelijke wettelijke grond-
slag, die ontbreekt, het beroepsgeheim kan worden beperkt’.45 De Algemene 
Rekenkamer heeft mede daardoor geconcludeerd dat advocaten materieel ge-
zien niet onder Wwft-toezicht staan.46 

8.4.2 Herziening toezicht op advocaten

Het toezicht op de advocatuur kan op dit moment rekenen op bijzondere be-
langstelling.47 De wetgever wil het Wwft-toezicht bij de advocatuur anders 
gaan vormgeven. 

Ten aanzien van advocaten wordt door de Evaluatiecommissie BFT voorge-
steld het eerstelijns Wwft-toezicht door het BFT over te hevelen naar (een or-
gaan van) de beroepsorganisatie NOvA of een andere instantie met voldoende 
mogelijkheden en bevoegdheden. Het BFT zou dan een tweedelijns toezicht-
houder kunnen worden.48 Docters van Leeuwen beveelt in zijn onderzoek naar 
verbeteringen in het toezicht op de advocatuur aan om het toezicht louter in-
tern in plaats van deels extern in te richten.49 Drie redenen zijn daarbij voor 
hem doorslaggevend: ten eerste verdraagt de onafhankelijke positie van de 
advocaat ten opzichte van de staat zich moeilijk met een toezichtorgaan van 
diezelfde staat; ten tweede is er volgens Docters van Leeuwen onvoldoende 
urgentie voor extern toezicht, aangezien er wel problemen, maar geen grove 
misstanden zijn gesignaleerd; de derde reden is dat de bemiddelende rol van 
de deken dermate goed werkt dat deze rol behouden moet blijven.50

De Orde heeft, in navolging van het rapport van Docters van Leeuwen, zelf een 
voorstel gedaan voor verbetering van het Wwft-toezicht.51 Kort en goed komen 
deze voorstellen er op neer de rol van de deken sterker maar vooral strenger 
te maken (als een strenge bovenmeester), eventueel zelfs met sanctiebevoegd-
heden. Daarnaast wordt systeemtoezicht voorgesteld door een onafhankelijke 
‘wijze persoon’. Deze persoon is geen advocaat, mag alles inzien wat de deken 

44 HvD 11 september 2009, LJN YA0028.
45 HvD 11 september 2009, LJN YA0028, r.o. 5.3.
46 De kans op een bezoek van het BFT is gemiddeld 0,6 %. Dit percentage geldt ook voor de andere 

meldplichtige instellingen die onder BFT-toezicht staan, behalve voor notarissen, waar de kans 
op een Wwft-bezoek 1,7 % is: Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 16.

47 Zie de brief van de Minister van Justitie van 5 maart 2010, Kamerstukken II 2009-2010, 32 123-VI, 
nr. 87, en Docters van Leeuwen 2010. 

48 Evalutatiecommisse BFT 2009, p. 61 en 63 (aanbeveling 3, 18 en 19).
49 Docters van Leeuwen 2010, p. 36.
50 Zie verder hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2.
51 Visiedocument van de Algemene Raad van de NOvA, inzake de organisatie van het toezicht in 

het algemeen en het Wwft toezicht in het bijzonder, 22 december 2010 en Docters van Leeuwen 
2010.
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doet, en dient jaarlijks te rapporteren over de kwaliteit van het interne toezicht. 
Deze systeemtoezichthouder mag aanbevelingen doen, waarop de Orde ver-
plicht moet reageren. 

In juli 2011 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een consultatie-
voorstel tot herziening van het toezicht op de advocaten openbaar gemaakt 
(C-Advw).52 Het voorstel gaat een stap verder dan het voorstel van Docters 
van Leeuwen en de Orde. Het Wwft-toezicht wordt formeel neergelegd bij 
een nieuw onafhankelijk toezichthoudend orgaan (het college van toezicht) 
binnen de Orde, dat eindverantwoordelijk wordt voor het toezicht op de ad-
vocaten.53 Het college bestaat uit drie leden, geen togadragers. Het eerstelijns 
toezicht namens het college wordt uitgevoerd door de plaatselijke deken en 
andere door het college aangewezen toezichthouders. Op hen zijn de bevoegd-
heden van afdeling 5.2 Awb van toepassing. De geheimhoudingsplicht wordt 
wettelijk geregeld en opzijgezet ten behoeve van het toezicht en het tuchtrecht 
(doelgebonden doorbreking van de geheimhoudingsplicht). De dekens be-
houden een hoge mate van zelfstandigheid bij de uitoefening van hun toezicht, 
maar het college heeft de eindverantwoordelijkheid doordat het de deken een 
‘aanwijzing’ kan geven, bijvoorbeeld om een toezichtonderzoek te starten. 
Het toezicht door het college wordt onafhankelijk van een klacht en integraal 
uitgeoefend. Met integraal toezicht wordt bedoeld dat het alle verplichtingen 
omvat die voor de advocaat gelden, zowel beroepsregels als wettelijke verplich-
tingen zoals de Wwft. Bestuurlijke afdoening door het college voor eenvou-
dige overtredingen als het niet halen van de opleidingspunten wordt mogelijk. 
In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op het voorstel, dat weliswaar goede 
doelstellingen heeft, maar mijns inziens op een aantal punten voor verbetering 
vatbaar is.
Zoals gezegd is bij het C-Wwft voorgesteld om bestuurlijke handhaving ook 
mogelijk te maken voor Wwft-overtredingen door advocaten, notarissen en 
accountants.54

8.5  Fiscale en overige juridische dienstverleners (die geen advocaat of 
notaris zijn)

Extern toezicht 

Het externe Wwft-toezicht op de bovengenoemde groep dienstverleners wordt 
uitgevoerd door het BFT. De Algemene Rekenkamer heeft ten aanzien van de 

52 Zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2 e.v.
53 Daarmee zal de rol van het BFT voor advocaten zijn uitgespeeld.
54 Hoofdstuk 13, paragraaf 13.2.2.
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fiscale dienstverleners geconcludeerd dat materieel gezien geen sprake is van 
toezicht, omdat de kans op een bezoek van het BFT onder de 0,6 % per jaar 
ligt.55 Dus ook hier is reden om het Wwft-toezicht kritisch te bezien. De staats-
secretaris heeft aangegeven dat het vanwege capaciteitsproblemen bij het BFT 
beter is als het toezicht op fiscale dienstverleners (behalve accountants) naar 
een andere toezichthouder gaat, maar hij weet nog niet welke.56 

Extern toezicht op ‘externe’ accountants zoals bedoeld in de Wta en Wft, wordt 
ook uitgevoerd door de AFM. Hier gaat het om het toezicht op de wettelijke 
controletaken van de accountant of accountantsorganisatie en niet om toezicht 
op naleving van de Wwft. 

Intern toezicht accountants

Bij accountants wordt het intern toezicht uitgevoerd door de verschillende be-
roepsorganisaties, het NIVRA en de NOvAA, die in de toekomst samengaan 
als de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Sinds eind 
2010 zijn de beide organisaties praktisch samengevoegd, in afwachting van 
de formele fusie door de nieuwe Wet op het accountantsberoep (WAb). Het 
wetsvoorstel daartoe is in september 2011 ingediend bij de Tweede Kamer.57 
De naleving van de Wwft heeft bij het interne toezicht geen speciale aandacht.
Het sluitstuk van de Wwft-handhaving is voor de accountants (net als bij ad-
vocaten en notarissen) gelegen in het tuchtrecht. Bij ernstige overtredingen 
speelt het strafrecht een aanvullende rol. Het eerder genoemde C-Wwft stelt 
voor om bestuurlijke handhaving van de Wwft tot uitgangspunt te maken voor 
alle dienstverleners.

Intern toezicht belastingadviseurs (niet zijnde accountant, advocaat of notaris)

Belastingadviseurs zijn niet wettelijk gereglementeerd, maar er zijn wel enkele 
beroepsverenigingen. De verenigingen kennen geen algemeen intern toezicht-
systeem met peer reviews zoals dat in het notariaat en de advocatuur aan de 
orde is.
Enkele beroepsverenigingen van belastingadviseurs (de NOAB en het CB, nu 
het RB) zijn in 2008 begonnen met peer reviews op grond van een toezichtar-
rangement met het BFT. Het BFT voert in ruil hiervoor geen reguliere on-
derzoeken meer uit bij de aangesloten leden, maar slechts risicogeoriënteerde 
onderzoeken.58 De fiscale dienstverleners worden bestuurlijk gesanctioneerd, 

55 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 16.
56 Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, onder punt 6. 
57 Kamerstukken II 2011-2012, 33 025, nr. 1-4.
58 Jaarverslag BFT 2007, p. 27; Jaarverslag BFT 2008, p. 33.
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omdat zij geen wettelijk gereglementeerd tuchtrecht kennen.59 Net als bij de 
overige dienstverleners kan ook strafrechtelijk worden gehandhaafd.

Overige juridische dienstverleners

Mij zijn geen juridische beroepsverenigingen bekend met een verenigings-
tuchtrecht.
Hier is dus geen sprake van enige vorm van ‘intern’ toezicht. Net als de belas-
tingadviseurs worden juridische dienstverleners bestuurlijk gesanctioneerd en 
kan het strafrecht als ultimum remedium worden ingezet.

8.6 resumé

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten van het kabinet voor de toekomstige 
inrichting van het toezicht op de juridische beroepsgroepen geschetst, alsme-
de de huidige stelsels van Wwft-toezicht en de actuele ontwikkelingen hierom-
trent. Het toezicht op advocaten en notarissen kan op dit moment rekenen op 
grote belangstelling, maar ook voor de andere beroepsgroepen is er reden om 
het Wwft-toezicht nader te bezien.

59 Vgl. art. 26 lid 2 en 27 lid 2 Wwft en Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 33-34.
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9 Wwft-toezicht door het BFT

In dit hoofdstuk wordt het Wwft-toezicht door het BFT getoetst aan de eisen van 
effectiviteit, rechtszekerheid, gelijkwaardigheid en legal privilege.

9.1 Inleiding

Het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT) is de toezichthouder aan wie in 
2003 de taak is gegeven het externe Wwft-toezicht op de juridische en fiscale 
dienstverleners vorm te geven. De daaropvolgende jaren bleek dat dit niet al-
tijd gemakkelijk was, soms zelfs onmogelijk. Bij de advocaten kon het BFT na 
‘een kop koffie’ heengaan, omdat hun de toegang tot de dossiers werd gewei-
gerd. Het BFT werd daarom wel een ‘waakhond zonder tanden’ genoemd. Ook 
in het notariaat moest het BFT roeien met de riemen die het had en ontbrak 
een zelfstandige inzagebevoegdheid in de dossiers van de notaris. Deze en an-
dere problemen waren voor het BFT aanleiding om meermaals in zijn jaarver-
slag de aandacht te vestigen op zijn tekort aan bevoegdheden.1 De Algemene 
Rekenkamer concludeerde in 2008 dat de juridische en fiscale beroepsgroepen 
materieel gezien niet onder Wwft-toezicht staan.2

Omdat vastgoedfraude de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen in de me-
dia en vele onderzoeken zijn gedaan op dit gebied, is de aanpak van financieel 
economische misdaad hoog op de politieke agenda gezet.3 Mede daardoor zijn 
wetsvoorstellen aanhangig waardoor het toezicht op het notariaat wordt ver-
sterkt.4 

Dit hoofdstuk gaat over de belemmeringen die aan een effectief en rechtszeker 
BFT-toezicht in de weg hebben gestaan en ten dele nog staan. 

Opbouw van het hoofdstuk

Na een inleiding op het BFT (in paragraaf 9.2) wordt gekeken naar het hand-
havingstekort bij het BFT-toezicht (paragraaf 9.3). De oorzaken voor dit tekort 
worden behandeld van algemeen naar bijzonder. Ten opzichte van nagenoeg 
alle ondertoezichtgestelden heeft het BFT een beperkte onderzoekscapaciteit 

1 Jaarverslag BFT 2006, p. 25; Jaarverslag BFT 2007, p. 25, Jaarverslag BFT 2008, p. 32; Jaarverslag 
BFT 2009, p. 6; Jaarverslag BFT 2010, p. 8-9.

2 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 16.
3 Zie de recente stand van maatregelen in het kader van de bestrijding van de georganiseerde 

criminaliteit in: Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 45.
4 Idem.
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(paragraaf 9.3.2) en een geringe informatiepositie (paragraaf 9.3.3). Vervolgens 
komt een belangrijke belemmering aan de orde bij het Wwft-toezicht op ad-
vocaten en notarissen, te weten het genoemde ontbreken van een zelfstandige 
inzagebevoegdheid (paragraaf 9.3.4). Daarna worden twee belemmeringen 
behandeld die de laatste jaren bij het Wwft-toezicht op het notariaat hebben 
bestaan: de onmogelijkheid om dit toezicht geïntegreerd uit te oefenen (pa-
ragraaf 9.3.5) en onduidelijkheden bij de bevoegdheidsafbakening tussen het 
BFT en de notariële tuchtrechter (paragraaf 9.3.6). Wat betreft het notariaat 
zullen deze problemen grotendeels worden opgelost door het voorstel tot wij-
ziging van de Wna en de Wwft.5 Dit voorstel, hierna Wna-nieuw genoemd, zal 
steeds worden betrokken bij de beschrijving van de belemmeringen. De Wna-
nieuw is in september 2011 aangenomen door de Eerste Kamer en er wordt 
gestreefd naar inwerkingtreding per 1 juli 2012.

In paragraaf 9.4 wordt aandacht besteed aan het legal privilege in relatie tot de 
Wna-nieuw en het consultatievoorstel tot herziening van het toezicht op de 
advocatuur (C-Advw).6 Paragraaf 9.4 is niet alleen van toepassing op het BFT 
in de Wna-nieuw, maar ook op het voorgestelde nieuwe toezichthoudende or-
gaan op de advocaten, het college van toezicht, in het C-Advw.7 Deze paragraaf 
strekt ertoe om te bezien hoe ver de afgeleide geheimhoudingsplicht van de 
toezichthouders reikt, wanneer een doorbreking van deze plicht aan de orde 
kan zijn, alsmede te bezien welke waarborgen in de wet moeten worden opge-
nomen om misbruik van de inzagebevoegdheid te voorkomen.
Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: de informatie-uitwisseling tus-
sen de toezichthouders; de Wwft-meldplicht van de toezichthouder aan de 
FIU; de aangifteplicht van de toezichthouder; de doorbreking van de afgeleide 
geheimhoudingsplicht in bijzondere omstandigheden; en de instelling van een 
speciale verschoningsrechtkamer om misbruik van de inzagebevoegdheid te 
voorkomen. Er wordt afgesloten met samenvattende conclusies en aanbevelin-
gen in paragraaf 9.5.

5 De wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsme-
de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal 
testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 
Hierna samen kortweg Wna-nieuw genoemd: Kamerstukken I 2010-2011, 32 250, A.

6 C-Advw, 6 juli 2011, in juli 2011 ingezien op de website van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie.

7 Zie daarover hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2 e.v.
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9.2 Het Bureau Financieel toezicht

9.2.1 Inleiding

Geschiedenis

Het BFT is in 1999 opgericht als opvolger van het Centraal Bureau voor 
Bijstand (CBvB) en houdt, met gewijzigde naam en rechtsvorm, sinds ruim 
75 jaar financieel toezicht op het notariaat. Dit financieel toezicht is in 1933 in 
het leven geroepen vanwege de beurskrach eind jaren 20 van de vorige eeuw.8 
De notaris fungeerde destijds op het platteland, naast zijn notariële werkzaam-
heden, tevens als een soort bank voor zijn cliënten. Door de slechte financiële 
situatie raakten een aantal notarissen destijds in de problemen. Het BFT is 
sinds 1999 belast met het financieel toezicht op de notarissen9 en sinds 2001 
met het financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders.10

Het externe Wwft-toezicht op de juridische en fiscale dienstverleners is sinds 
2003 toegewezen aan het BFT.11 Er is voor deze toezichthouder gekozen omdat 
deze ‘al langer ervaring had met geheimhouders’.12 Het BFT is een zelfstandig 
bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid krachtens publiekrecht, zie artikel 
110 Wna. In de Wna-nieuw wordt het BFT onder de werking van de Kaderwet 
Zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet ZBO) gebracht, waardoor het onder 
meer voor de minister mogelijk wordt om beleidsregels vast te stellen of beslui-
ten van het BFT te vernietigen.13 De Evaluatiecommissie BFT had aanbevolen 
naast de toepassing van de Kaderwet ZBO een verdergaande vorm van sturing 
toe te passen, door de minister de bevoegdheid te geven om in uitzonderlijke 
gevallen een aanwijzing aan het BFT te kunnen geven.14 Volgens de staats-
secretaris is een aanwijzigingsbevoegdheid in individuele gevallen echter niet 
nodig, omdat er voldoende mogelijkheden zijn voor sturing op hoofdlijnen en 
is een aanwijzingsbevoegheid in individuele zaken niet in overeenstemming  
met de gewenste zelfstandigheid van de toezichthouder.15

8 Zie Mooijekind en Winkel 2006, p. 5.
9 Art. 110 Wna-oud. 
10 Art. 30 Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw).
11 Zie art. 24 Wwft jo. art. 1 sub c Besluit aanwijzing toezichthouders Wwft. Voor overige instellingen 

onder de Wwft zijn DNB, de AFM en controleambtenaren van de Belastingdienst als toezichthou-
ders aangewezen.

12 Uitvoeringsregeling Wid en Wet Mot, Stcrt. 2003, 161, p. 10.
13 Art. 21 en 22 Kaderwet ZBO.
14 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 9.
15 Zie de beleidsreactie op het rapport 13 april 2011, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, p. 3 

en bijlage 1, onder aanbeveling 24.
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Aanwijzing BFT als Wwft-toezichthouder

In meerdere procedures is de vraag aan de orde geweest of de aanwijzing van 
het BFT (en diens werknemers) als toezichthouder onder de oude Wet Mot wel 
rechtsgeldig was. De (tucht)rechters achtten dit steeds het geval.16

Het huidige Aanwijzingsbesluit Wwft staat tot op heden niet ter discussie, al-
thans niet op formele gronden.17 Voor het huidige Wwft-toezicht zijn als toe-
zichthouders aangewezen:18 het Bureau Financieel Toezicht, de werknemers 
van het Bureau Financieel Toezicht met de functie van directeur BFT, toezicht-
houder, beleidsmedewerker, handhavingsfunctionaris of informatieanalist, en 
de personen die fungeren als waarnemer van een van de hiervoor genoemde 
werknemers.19 Door de huidige formulering is geen nader aanwijzingsbesluit 
van het BFT meer nodig. Een opvallend verschil met de voorgaande aanwijzin-
gen is dat thans alle toezichthouders van het BFT zijn aangewezen als Wwft-
toezichthouder en niet – zoals in de eerdere aanwijzingsbesluiten – slechts de 
toezichthouders van de sector Wwft-toezicht.20 

Met het aanwijzen van het BFT is ervoor gekozen om het Wwft-toezicht op 
de juridische en fiscale beroepsbeoefenaren bij een externe toezichthouder 
neer te leggen en niet bij een zelfregulerende instantie, zoals volgens de 3e 
Witwasrichtlijn ook mogelijk is.21 Ondanks de keuze van de wetgever voor ex-
tern toezicht is in de loop der tijd eveneens intern Wwft-toezicht (zelftoezicht) 
ontstaan. Dat interne toezicht wordt door de verschillende beroepsinstanties, 
bijvoorbeeld de KNB en de NOvA, op hun eigen leden uitgeoefend. Zij heb-
ben hiertoe het initiatief genomen, waarbij het BFT actief probeert om met 
de beroepsorganisaties tot zogenoemde ‘toezichtarrangementen’ te komen. 
Dit interne toezicht is aanvullend van aard en heeft een ander karakter (meer 

16 KvT Amsterdam 6 december 2007, LJN YC0079 en Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 no-
vember 2010, LJN BO5772, r.o. 5.2.1 en 6.2. In r.o. 6.2. overwoog het hof dat: ‘het de bedoeling 
van de wetgever is geweest om het BFT in het kader van de Wet Mot als toezichthouder over de 
(kandidaat-)notarissen aan te stellen, hoewel een expliciete aanwijzing van het BFT als toezicht-
houder in de uitvoeringsregeling ontbreekt. Naar het oordeel van het hof is de opdracht in de 
uitvoeringsregeling aan de werknemers van het BFT die daarmee door het BFT zijn belast een 
impliciete aanwijzing van het BFT als toezichthouder, welke aanwijzing ook na de wijziging van 
de Wet Mot per 1 mei 2006 van kracht is gebleven.’

17 Wel wat betreft het inhoudelijke bezwaar dat voor het Wna-toezicht weer andere toezichthou-
ders zijn aangewezen, zodat een weinig harmonieus beeld bestaat van aangewezen toezicht-
houders voor het notariaat en hun bevoegdheden, dat volgens Van den Haak niet verklaarbaar 
is uit de verschillende doelstellingen van de Wna en Wwft, zie Van den Haak 2008, p. 3; zie ook 
hierna in paragraaf 9.3.4 en 9.3.5.

18 Zie art. 24 lid 1 Wwft jo. art. 1 aanhef en onder c Besluit Aanwijzing toezichthouders Wwft, Stcrt. 
2008, 142. Dit besluit van de Minister van Financiën is mede namens de Minister van Justitie 
genomen. Het Aanwijzingsbesluit is tegelijkertijd met de Wwft in werking getreden. 

19 Zie art. 1 aanhef en onder c Besluit Aanwijzing toezichthouders Wwft, Stcrt. 2008, 142. 
20 Hiermee is vooruitgelopen op de Wna-nieuw, waardoor geïntegreerd toezicht mogelijk wordt, 

zie hierna in paragraaf 9.3.5.
21 Zie art. 37 lid 5 van de 3e Witwasrichtlijn.
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coöperatief en ondersteunend) dan het toezicht door een externe toezicht-
houder.22 Het kabinet onderschrijft het ter hand nemen van het preventieve 
zelftoezicht en gaat er inmiddels van uit dat een groot deel van het toezicht 
door de beroepsorganisaties zelf ter hand wordt genomen, waardoor volgens 
de regering het BFT met minder middelen toekan.23 Het intern toezicht en de 
toezichtarrangementen met het BFT komen in de volgende hoofdstukken aan 
de orde.

Capaciteit

De sector Wwft-toezicht van het BFT moet toezicht houden op ruim 30.000 
kantoren met circa 50.000 tot 60.000 vrije beroepsbeoefenaren. Anno 2010-
2011 heeft het BFT hiervoor zes registeraccountants, twee accountants-ad-
ministratieconsulenten en zes juristen in dienst.24 Ten aanzien van notarissen 
oefent het BFT – naast het Wwft-toezicht – ook het financieel toezicht uit.25 
Voor deze beide toezichttaken gelden verschillende bevoegdheden; ze moeten 
daarom gescheiden worden uitgeoefend. Binnen de organisatie van het BFT 
zijn hiervoor twee verschillende afdelingen ingericht, de sector Wwft-toezicht 
en de sector Financieel Toezicht, met elk een eigen directeur en eigen toezicht-
houders. Naast het Wwft- en het financieel toezicht op notarissen verricht het 
BFT ook ‘bijzondere’ onderzoeken op last en met de bevoegdheid van de nota-
riële tuchtrechter op grond van artikel 96 lid 2 en lid 5 Wna-oud.26

9.2.2 Instrumenten 

De Wwft kent de handhavingsbevoegdheden toe aan de minister. De mi-
nister heeft deze bevoegdheden overgedragen aan het BFT (en andere 
toezichthouders).27 Bij de constatering van een Wwft-overtreding staan het 
BFT de volgende instrumenten ter beschikking:28

 – het normoverdragende gesprek en de schriftelijke waarschuwing (infor-
mele instrumenten);

 – een aanwijzing;

22 Zie hieronder in paragraaf 9.2.3 en hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.1.
23 Zie Mvt bij Wna-nieuw: Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 5 en zie de regeringsreactie op 

het rapport van de Algemene Rekenkamer 2008, p. 26. Zie ook hieronder in paragraaf 9.3.2.
24 Zie uitgebreid over getallen en organisatie van het BFT: Evaluatiecommissie BFT 2009,  

p. 23 t/m 25. De sector Wwft bestaat in 2010-2011 uit 12 FTE, zie Jaarverslag BFT 2010, p. 27.
25 Naast deze taken is het BFT betrokken ook bij de ondersteuning van de ‘Commissie van des-

kundigen’ die adviezen uitbrengt over ondernemingsplannen van aanstaande notarissen en ge-
rechtsdeurwaarders met het oog op benoeming tot notaris c.q. gerechtsdeurwaarder; art 7 Wna 
en art. 6 Gdw.

26 Zie hierna in paragraaf 9.3.4 en 9.3.6.
27 Art. 31 Wwft jo. art. 5 Uitvoeringsbesluit.
28 Zie hoofdstuk 13.
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 – een last onder dwangsom (alleen voor dienstverleners die niet onder wet-
telijk gereglementeerd tuchtrecht staan);

 – een bestuurlijke boete (idem);
 – het indienen van een klacht bij een tuchtrechtelijke instantie (alleen voor 

advocaten, notarissen en accountants);29

 – aangifte doen bij het OM.

Op zaaksniveau doet het BFT er alles aan om bij een geconstateerde overtre-
ding alsnog een Wwft-melding door de ondertoezichtgestelde aan de FIU te 
laten plaatsvinden. Daarnaast wordt er eventueel een klacht ingediend bij de 
tuchtrechter. 
De aanwijzingsbevoegdheid geldt ten opzichte van alle ondertoezichtgestel-
den.30 Op grond van die bevoegdheid kan de toezichthouder een aanwijzing 
geven om binnen een bepaalde termijn interne procedures en controles te ont-
wikkelen ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, 
en te zorgen voor de opleiding van werknemers zodat zij bekend zijn met de 
verplichtingen uit de Wwft en het herkennen van ongebruikelijke transacties. 
De regering is voornemens bestuurlijke handhaving van de Wwft voor alle be-
roepsbeoefenaren tot uitgangspunt te maken.31 In hoofdstuk 13 wordt nader 
ingegaan op de sanctionering.

Handhavingsbeleid

Het handhavingsdoel van het BFT wordt niet expliciet geformuleerd in zijn 
jaarverslagen. Wel wordt het bevorderen van de naleving van de Wwft ge-
noemd. Een belangrijk doel van het BFT is het bevorderen van een correct 
meldgedrag.32 Afgemeten aan het groeiend aantal meldingen werpt het toe-
zicht op het notariaat en accountants wel vruchten af. Het aantal meldingen, 
de kwaliteit ervan en vooral de omvang van de betrokken bedragen zijn in 
de loop der jaren flink toegenomen.33 Bij advocaten wordt beduidend minder 
gemeld.34

29 Art. 26 lid 2 en 27 lid 2 Wwft jo. art. 99 Wna.
30 Art. 32 Wwft.
31 C-Wwft, zie hoofdstuk 13, paragraaf 13.2.2.
32 Evaluatiecommissie BFT 2009, bijlage p. 58 en zie Jaarverslag BFT 2008, p 31.
33 Het notariaat: van 26 meldingen in 2003 (Jaaroverzicht FIU 2007, p. 94), stapsgewijs oplopend 

naar 629 meldingen in 2008 en weer teruglopend naar 389 in 2009 (zie Jaaroverzicht FIU 2009,  
p. 61). Accountants meldden in 2009 opvallend meer dan de jaren ervoor: van 85 in 2007, tot 627 in 
2009 (Jaaroverzicht FIU 2007, p. 129 en Jaaroverzicht FIU 2009, p. 61), zie ook Evaluatiecommissie 
BFT 2009, bijlage op p. 59.

34 In 2009: 22 meldingen, het maximumaantal van de afgelopen jaren (Jaaroverzicht FIU 2009,  
p. 61); zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.6.5.
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Het BFT is transparant over zijn handhavingsbeleid; in de jaarverslagen wordt 
beschreven op welke wijze het BFT dat jaar aan zijn beleid invulling heeft ge-
geven. Het gebruikt drie wegen om zijn doelstelling te bereiken:
 
1. via beroepsorganisaties en -verenigingen de naleving bevorderen (zie 

hiervoor verder de paragrafen over samenwerking in hoofdstuk 10, pa-
ragraaf 10.4; hoofdstuk 11, paragraaf 11.3.5 en hoofdstuk 12, paragrafen 
12.2.3 en 12.3.3);

2. bewustwording verhogen (i.c. de regelgeving onder de aandacht brengen 
door middel van publicaties en voorlichtingsdagen);

3. via eigen reguliere en risicogerichte onderzoeken (bijzondere onderzoe-
ken) de naleving toetsen.35

In antwoord op de vraag van de auteur dezes of er een sanctioneringsbeleid 
is,36 meldt het BFT dat dit opnieuw tegen het licht wordt gehouden nu de Wwft 
nog niet zo lang in werking is en de eerste onderzoeken en rapportages over de 
handhaving van de Wwft en het BFT zijn afgerond. Er is weliswaar een afwe-
gingsmodel gemaakt, maar gegeven het beperkte aantal onderzoeken en echte 
probleemgevallen, zijn de afwegingen vaak individueel en casus afhankelijk. 
Dit ‘afwegingsmodel’ van het BFT is daarom (nog) niet openbaar gemaakt. 

Systeemtoezicht?

Door de Evaluatiecommissie BFT is aanbevolen nader te onderzoeken op wel-
ke wijze een vorm van systeemtoezicht (‘tweedelijnstoezicht’) op het intern 
toezicht van de beroepsgroepen mogelijk is.37 Ook beveelt zij aan dat er conve-
nanten worden gesloten tussen het BFT en de beroepsorganisaties met het oog 
op samenwerking bij integriteitschendingen.38

In de praktijk voert het BFT systeemtoezicht uit via de toezichtarrangemen-
ten die het met verschillende beroepsorganisaties heeft gesloten.39 Maar het 
kan daarbij niet de juistheid en volledigheid van de oordelen van de auditors 
toetsen, noch de wijze waarop de audits worden uitgevoerd, omdat het BFT tot 
dusver geen inzage krijgt in de auditrapporten van het notariaat en de advo-
catuur. De ‘taak’ van het BFT tot het houden van systeemtoezicht op de KNB 
is niet neergelegd in de Wna, noch in de Wna-nieuw. Wel is in de memorie 

35 Jaarverslag BFT 2008.
36 In februari 2010 werd door de auteur een vragenlijst voorgelegd aan het BFT. De antwoorden van 

het BFT volgden in mei 2010.
37 Evaluatiecommissie BFT 2009, aanbeveling 19.
38 Evaluatiecommissie BFT 2009, aanbeveling 32.
39 Zie hierover verder hoofdstuk 10, paragraaf 10.4, hoofdstuk 11, paragraaf 11.3.5 en hoofdstuk 12, 

paragraaf 12.2.2.4 en 12.3.2.3.
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van toelichting bij de Wna-nieuw de verhouding tussen het BFT en de KNB 
verduidelijkt.40

De staatssecretaris heeft aangegeven geen rol voor het BFT te zien als systeem-
toezichthouder in de advocatuur.41 De samenwerking tussen het BFT en de 
verschillende beroepsorganisaties wordt besproken in de hoofdstukken 10 tot 
en met 12 en kort hieronder in paragraaf 9.3.3 en 9.4.2.

9.2.3 Preventief procesgericht of risicogebaseerd toezicht

Het BFT is zijn toezicht in de loop der jaren steeds meer op risicogeoriënteerde 
wijze gaan invullen en ziet dit als een belangrijk uitgangspunt.42 Het toezicht 
wordt hierdoor meer repressief dan preventief van aard en richt zich vooral 
op de zwakke gelederen binnen de beroepsgroepen. In artikel 24 lid 2 Wwft 
wordt, conform de richtlijn, toegestaan dat de toezichthouders hun toezicht 
risicogeoriënteerd mogen uitoefenen. 

In de wetsgeschiedenis van zowel de Wid en Wet Mot als de Wwft is op meer-
dere plaatsen terug te vinden dat de regering vindt dat het toezicht gericht 
moet zijn op de aanwezigheid binnen de meldplichtige instelling van de juiste 
procedures en dat de toezichthouder niet te veel op de stoel van de meldplich-
tige moet gaan zitten, door de beslissing (wel of niet melden) opnieuw te wil-
len nemen.43 Met andere woorden: volgens de regering zou een toezichthou-
der vooral dienen te controleren of een instelling de juiste interne procedures 
hanteert om ongebruikelijke transacties te herkennen en tijdig actie te kun-
nen ondernemen (ik noem dat hier: preventief procesgericht toezicht). De 
toezichthouder zou zich aldus niet te veel moeten bemoeien met het interne 
afwegingsproces om wel of niet te melden. 
In hoofdstuk 8 kwam al naar voren dat de wetgever preventief toezicht als uit-
gangspunt neemt voor het toezicht op de juridische beroepsgroepen.44

Het is echter de vraag of preventief procesgericht toezicht nog steeds als uit-
gangspunt zou moeten gelden voor het Wwft-toezicht door het BFT. Preventief 
procesgericht toezicht wordt immers al uitgevoerd door de beroepsorganisa-
ties van advocaten en notarissen, door middel van intercollegiale toetsingen.45 
Deze peer reviews richten zich met name op de aanwezigheid en werking van 
interne procedures tot naleving van de Wwft. Dit heeft een positieve uitwer-
king op de naleving; het zorgt voor draagvlak binnen de beroepsgroep, geeft 
ondersteuning bij de ontwikkeling van de kwaliteit en de peer reviews zijn 

40 Zie hieronder in paragraaf 9.4.2 en hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.1.
41 Beleidsreactie, bijlage 1, onder aanbeveling 2.
42 Zie Laan 2011, p. 8.
43 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2004-2005, nr. 29 990, nr. 7, p. 21.
44 Zie brief van 5 maart 2010, Kamerstukken II 2009-2010, 32 123, IV, nr. 87.
45 Zie de hoofdstukken 10 en 11.
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meer op de dialoog ingesteld.46 De anti-witwasregelgeving is complex en is in 
de praktijk soms moeilijk toe te passen, daarom is de steun van een collega-
toetser voor de beroepsbeoefenaar welkom. 

Omdat het BFT een zeer beperkte onderzoekscapaciteit heeft en het preven-
tieve toezicht al door de beroepsorganisaties wordt uitgeoefend, is het voor 
het BFT effectiever om juist een meer op risico gebaseerd toezicht uit te oefe-
nen. Extern toezicht is vaak specifieker en gaat dieper dan het interne toezicht, 
doordat het vaak specifieke transacties op basis van een risicoselectie betreft. 
Het feit dat het interne toezicht zich richt op de preventieve en procedurele 
kant en het externe toezicht op de repressieve en zaaksgerichte kant, versterkt 
de positie van deze beide vormen van toezicht en benadrukt de aanvullende 
rol van het interne toezicht.47

Een risicogebaseerde invulling van het externe Wwft-toezicht is dus goed 
verdedigbaar. De Evaluatiecommissie BFT heeft aanbevolen om de analyse-
modellen te verbreden en te ontwikkelen.48 De staatssecretaris heeft in zijn 
beleidsreactie op het rapport van de commissie een risicogerichte benadering 
onderschreven met het oog op de beperkte middelen en menskracht van het 
BFT.49 

Soms is tussen de regels door te lezen dat het BFT wordt verweten een zoda-
nige neiging tot volledigheid te hebben, dat de handhaving daardoor minder 
effectief wordt.50

Het kost het BFT veel tijd om klachten over tientallen dossiers van één beroeps-
beoefenaar voor te bereiden, alsmede voor de tuchtrechter om deze klachten 
allemaal te moeten beoordelen. Voor de te nemen tuchtmaatregel maakt het 
weinig uit. Een tuchtrechter zou namelijk genoeg hebben aan enkele goede 
zaken om een tuchtrechtelijke maatregel op te kunnen leggen.51 Waaijer vindt 
ook dat het BFT te zeer het onderste uit de kan haalt in individuele gevallen en 
vraagt zich af of deze praktijk wel evenredig is.52

De jurisprudentie bevestigt het beeld dat het BFT per beroepsbeoefenaar zo 
veel mogelijk dossiers aan de tuchtrechter voorlegt. De tuchtrechter zoekt naar 
manieren om hiermee om te gaan. Illustratief in dit verband is een uitspraak 

46 Zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 6-7.
47 Zie ook hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.1. 
48 Aanbeveling 13. Deze aanbeveling betreft weliswaar het financieel toezicht, maar gaat mijns in-

ziens eveneens op voor het Wwft-toezicht.
49 Beleidsreactie 13 april 2011, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, onder punt 2; 

Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 5.
50 Zie bijvoorbeeld staatssecretaris Teeven bij de behandeling van de Wna-nieuw, Handelingen II  

22 januari 2011, 44, nr. 5, p. 11.
51 Zie Van Veen in: Congres 2009, p. 36.
52 Waaijer 2009, p. 3, die over BFT spreekt als ‘rupsje nooitgenoeg’; zie hierna ook in paragraaf 9.3.6.
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van de Kamer van Toezicht Rotterdam uit 2009, waarin van de tientallen Wet 
Mot-klachten er door de kamer slechts drie werden behandeld.53 Deze drie za-
ken werden daarbij als ‘richtinggevend’ aangemerkt voor het alsnog doen van 
Wet Mot-meldingen door de notaris in de andere zaken.54

Om de neiging van het BFT tot volledigheid te kanaliseren, heeft de 
Evaluatiecommissie BFT voorgesteld de voortgangsrapportage van het BFT 
aan de kamers van toezicht te verbeteren, waarbij de opdrachtgever (lees: de 
voorzitter van de kamer van toezicht) de kaders bepaalt. Hierdoor kan wor-
den voorkomen dat er door het BFT werkzaamheden worden verricht die ‘niet 
noodzakelijk zijn voor het kunnen oordelen door de kamer’.55 In overleg met 
het BFT en de kamers van toezicht zal worden bezien hoe deze voortgangsrap-
portages verbeterd kunnen worden.56

9.3 Het handhavingstekort

9.3.1 Inleiding

Bij alle ondertoezichtgestelden is er sprake van een handhavingstekort bij het 
BFT-toezicht.57 Van een handhavingstekort is sprake wanneer een handha-
vende instantie ‘rechtens moet handhaven doch hetzij wel wil, maar niet kan 
handhaven, hetzij wel kan, maar niet wil handhaven’.58 Bij het BFT lijkt voorna-
melijk sprake te zijn van het eerste: het BFT wil wel handhaven, maar kan het 
niet, of niet in voldoende mate.

Voor het bepalen van de omvang van het handhavingstekort is het noodzake-
lijk dat een ‘duidelijk, rechtens aanvaardbaar en na te streven handhavingsni-
veau’ wordt vastgesteld.59 Met zo’n handhavingsniveau geeft een toezichthou-
der het percentage aan waarbij het wenselijk wordt geacht dat daadwerkelijk 
wordt gecontroleerd of de regel juist wordt nageleefd.60 Het tekort wordt dan 
gevormd door het verschil tussen het vooraf vastgestelde handhavingsniveau 
en het daadwerkelijk gehaalde handhavingsniveau. Handhaving is in algemene 
zin effectief te noemen indien dat het – vooraf bepaalde – gewenste niveau 
haalt.61

53 KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309.
54 KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309, r.o. 6.12.
55 Aanbeveling 6 in Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 28.
56 Beleidsreactie 13 april 2011, bijlage 1 onder aanbeveling 6.
57 Rapport Algemene Rekenkamer, p. 16.
58 Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 20.
59 Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 19-29, 32 en 44-50.
60 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2 en Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 24.
61 Zie ook Blomberg 2000, p. 24-27.
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Nalevingsniveaus

Voor het vaststellen van het gewenste handhavingsniveau moet zo nauwkeurig 
mogelijk worden vastgesteld wat het nalevingsniveau is. Is het nalevingsniveau 
heel hoog, dan hoeft er wellicht minder gehandhaafd te worden en andersom.

Het BFT heeft maar een beperkt inzicht in de nalevingsniveaus van de be-
trokken beroepsgroepen. Alleen met betrekking tot het notariaat kan het BFT 
hierover een grove inschatting maken. Het percentage van de notarissen dat 
de meldplicht correct naleeft zou schommelen tussen de 16 en 33 %.62 Deze 
gegevens zijn echter grotendeels gebaseerd op risicogerichte onderzoeken, 
waardoor het aannemelijk is dat het werkelijke nalevingspercentage hoger 
ligt. Bovendien zijn deze cijfers gebaseerd op een kleine steekproef, namelijk 
slechts 2 tot 7 % van de notarissen.63 Deze nalevingscijfers zijn dus niet echt 
representatief. Bij reguliere onderzoeken uit 2004 en 2005 door het BFT blijkt 
dat slechts in 4 % van de onderzochte dossiers een aanvullende melding nodig 
was. Bij bijzondere onderzoeken bleek dit percentage in 2006 en 2007 op 80 % 
en respectievelijk 50 % te liggen.64 Het BFT heeft de indruk dat bij notaris-
sen de naleving sinds 2003 steeds beter wordt, omdat het aantal meldingen en 
de omvang van de doorgemelde bedragen in de loop van de jaren sterk zijn 
toegenomen.65

In 2008 zijn 38 reguliere onderzoeken uitgevoerd bij accountants-, belasting-
advies- en administratiekantoren. Deze onderzoeken leverden vijf extra mel-
dingen op.66 Maar of deze bij één dienstverlener voorkwamen of bij vijf wordt 
niet vermeld. Op basis van deze beperkte gegevens kunnen absoluut geen be-
trouwbare nalevingsniveaus ten aanzien van fiscale dienstverleners worden 
vastgesteld. Het BFT merkt desgevraagd wel op dat met name door accoun-
tants de naleving sinds 2003 steeds beter wordt, hetgeen het BFT onder meer 
afleidt uit het toegenomen aantal meldingen bij de FIU. 
Over het nalevingsniveau van de advocaten is vanuit BFT perspectief weinig 
concreets te zeggen.67 Het beperkte aantal meldingen lijkt te duiden op een ge-
ringe naleving.68 Maar volgens de NOvA verricht slechts 30 % van de advoca-
ten Wwft-diensten, waarvan een groot percentage maar heel af en toe. De FIU 
en het BFT komen wel eens ongebruikelijke transacties tegen waarbij advoca-
ten betrokken waren en die volgens hen ook door die advocaten gemeld had-

62 Evaluatiecommissie BFT 2009, Bijlage, p. 60.
63 Dat zijn tussen de 30 en 100 notarissen per jaar (van de 1.400).
64 Zie Jaarverslag BFT 2008, p. 35, voetnoot 29.
65 Schriftelijk antwoord in mei 2010 van het BFT op vragen van de auteur.
66 Jaarverslag BFT 2008, p. 35.
67 Zie over het nalevingsniveau van advocaten dat volgens het interne toezicht hoog is, zie hoofd-

stuk 11, paragraaf 11.3.3.
68 Zie de inleiding van hoofdstuk 11, paragraaf 11.1 en 11.3.3.
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den moeten worden.69 Deze casus noch het aantal zijn naar buiten gebracht, 
zodat niet te zeggen is of de betrokken advocaten een meldplicht hadden.70 
De slotsom is dat het BFT geen betrouwbaar inzicht heeft in de nalevingsni-
veaus van de betrokken beroepsgroepen, maar dat de indruk bestaat dat het 
nalevingsniveau is verbeterd binnen het notariaat en de accountancy. 

Geen vooraf vastgesteld handhavingsniveau

Omdat de nalevingsniveaus niet exact bekend zijn, is het vooraf vaststellen van 
een handhavingsniveau niet gemakkelijk. Het BFT is in zijn jaarverslagen niet 
duidelijk over het gewenste en haalbaar geachte handhavingsniveau. Het BFT 
hanteert een kader waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere en ri-
sicogerichte onderzoeken, en waar gemotiveerd en in overleg van kan worden 
afgeweken. In de eerste jaren is er bewust gekozen voor veel meer reguliere dan 
risicogerichte onderzoeken en later is juist de nadruk komen te liggen op de 
risicogerichte onderzoeken. Gezien de beperkte capaciteit van het BFT moeten 
dit soort keuzes gemaakt worden. 

De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2008 dat de verantwoordelijke mi-
nisters onvoldoende doelgericht aansturen en nauwelijks prestatieafspraken 
maken en dat het vaak ontbreekt aan heldere en meetbare doelstellingen ter 
zake van het Wwft-toezicht.71 Hij beval de ministers aan een duidelijker regie-
rol op zich te nemen. Als reactie hierop hebben de ministers in 2008 toegezegd 
prestatie-indicatoren op te stellen en nadere afspraken te maken met de toe-
zichthouders over doelstellingen en capaciteitsinzet. Het is mij niet bekend in 
hoeverre hier gevolg aan is gegeven. In de beleidsreactie in 2011 op het rapport 
van de Evaluatiecommissie BFT stelt de staatssecretaris dat hij samen met het 
BFT gaat bezien op welke wijze effectieve en doelmatige keuzen kunnen wor-
den gemaakt, zodat effectief toezicht mogelijk is.72

Wel een handhavingstekort

Vanwege het ontbreken van een vooraf vastgesteld handhavingsniveau bestaat 
ook geen inzicht in de omvang van het mogelijke handhavingstekort bij het 
Wwft-toezicht.73 Desondanks kan gesproken worden van een handhavingste-
kort. 
De daadwerkelijk gehaalde toezichtniveaus zijn namelijk wél bekend. De 
Algemene Rekenkamer heeft becijferd dat de jaarlijkse kans van een notaris op 

69 Algemene Raad NOvA, Discussienotitie inzake toezicht, p. 5.
70 Stouten 2011, p. 9.
71 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 23.
72 Beleidsreactie, bijlage 1, onder aanbeveling 31; zie ook hieronder in paragraaf 9.3.2. 
73 Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 32.
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een Wwft-controle door het BFT slechts 1,7 % bedraagt. Voor de andere groe-
pen die onder BFT-toezicht staan is de kans op een Wwft-bezoek door het BFT 
zelfs nóg kleiner (gemiddeld 0,6 %). Deze overige instellingen staan materieel 
niet onder toezicht, zo concludeert de Algemene Rekenkamer.74 Op grond van 
deze cijfers kan gesteld worden dat sprake is van een handhavingstekort in 
het externe toezicht, maar hoe groot dat tekort is, daar is – zoals al meermaals 
opgemerkt – weinig over te zeggen. 

Oorzaken handhavingstekort

Een aantal oorzaken voor het handhavingstekort aan de zijde van het BFT is 
al bekend:

 – een geringe capaciteit van het BFT (paragraaf 9.3.2);75 
 – een geringe informatiepositie van het BFT (paragraaf 9.3.3);76 
 – een ontoereikende bevoegdheid tot inzage (paragraaf 9.3.4);77 
 – de onmogelijkheid om het Wwft-toezicht te integreren in het reguliere 

financiële toezicht op notarissen (paragraaf 9.3.5).78 

Hiernaast signaleer ik nog onduidelijkheden rondom de Wwft-bevoegdheden 
van het BFT in het notariaat:

 – onduidelijkheden in de bevoegdheidsafbakening tussen het BFT en de 
notariële tuchtrechter (paragraaf 9.3.6).

Deze oorzaken zullen hieronder worden besproken.

9.3.2 Capaciteitsprobleem

Tot anno 2011 heeft het BFT zijn beschikbare capaciteit voor het overgrote 
deel ingezet in het notariaat. In 2009 ging meer aandacht uit naar de forensisch 
accountants,79 maar onduidelijkheden rondom de inhoud van de meldplicht 
hebben tot gevolg gehad dat deze onderzoeken werden stilgelegd.80 De redenen 

74 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 43-44.
75 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 16, 20; zie aanbeveling 26 van de Evaluatiecommissie 

BFT 2009; Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 77-78.
76 Zie de vele aanbevelingen die de Evaluatiecommissie BFT heeft gegeven om de informatiepo-

sitie van het BFT te versterken: aanbeveling 4, 7, 10, 13 en 14; Rapport Algemene Rekenkamer 
2008, p. 22.

77 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 21; Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 80-81, 104, 111.
78 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 20; Brief van 5 maart 2010, Kamerstukken II 2009-2010, 

32 123-VI, nr. 87.
79 Jaarverslag BFT 2008, p. 39.
80 Jaarverslag BFT 2009, p. 24; zie ook hoofdstuk 7, paragraaf 7.3 en 7.4.3.
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om zich vooral op het notariaat te richten waren de volgende. Het BFT heeft 
bij notarissen de beste informatiepositie en er was reden om naar notarissen te 
kijken, omdat zich bij bepaalde notarissen problemen voordeden. Bovendien 
was het BFT ondanks een tekort aan bevoegdheden toch in staat om Wwft-
toezicht uit te voeren via de voorzitter van de kamer van toezicht.
Het BFT heeft niet voldoende capaciteit en informatie gehad om het toezicht 
op andere dienstverleners op eenzelfde niveau uit te oefenen.

In 2008 werd het capaciteitsprobleem nog niet onderkend door de regering. Er 
werd door de regering gesteld dat bij de berekening hiervan als uitgangspunt 
wordt genomen dat de beroepsorganisaties zelf aanzienlijke inspanningen ple-
gen om de naleving van de Wwft te bevorderen.81 
Het is juist dat door de meeste beroepsorganisaties wordt voorzien in een vorm 
van regulier Wwft-toezicht. Het Wwft-toezichtpercentage door de beroepsor-
ganisaties is echter over het algemeen erg laag, nog afgezien van de vraag of 
het toezicht inhoudelijk van voldoende niveau is. In de hoofdstukken hierna, 
over het intern Wwft-toezicht, zal blijken dat alleen in het notariaat door de 
KNB een heel behoorlijk toezichtniveau wordt gehaald. Ruim 30 % van alle 
notarissen wordt jaarlijks door toetsers van de KNB bezocht.82 Zo er al intern 
Wwft-toezicht is, is het toezichtpercentage bij de overige dienstverleners veel 
lager tot verwaarloosbaar. Namelijk circa 10 % van de leden van het Register 
Belastingadviseurs (RB) die onder het toezichtarrangement vallen,83 en tussen 
de 1 en 3 % van de advocaten.84 Bij de overige belastingadviseurs en de accoun-
tants is nauwelijks sprake van intern Wwft-toezicht.

Bovendien speelt dit interne toezicht slechts een aanvullende rol op het ex-
terne toezicht, omdat het niet op risicogebaseerde wijze is ingericht en zachter 
van karakter is, zoals overigens ook door de regering wordt benadrukt.85 Juist 
omdat het interne en externe toezicht ieder hun eigen rol spelen,86 gaat het te 
ver om te stellen dat er van een capaciteitsprobleem bij het BFT geen sprake 
is. Integendeel. Het is onmogelijk om een voldoende hoge toezichtintensiteit 
te halen met 14 toezichthouders op ruim 30.000 kantoren, zélfs als dat toe-
zicht risicogeoriënteerd en repressief is ingericht en zelfs als door de betrokken 

81 Zie de reactie van de ministers op het rapport in: Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 26.
82 Hoofdstuk 10.
83 Het RB is ontstaan door een fusie van het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse 

Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Het CB had een toezichtarrangement met het BFT, maar 
het CB niet. Na de fusie is het toezichtarrangement anno voorjaar 2011 (nog) niet van toepassing 
op de voormalige CB-leden. Zie ook hoofdstuk 12, paragraaf 12.3.2.2.

84 Hoofdstuk 11, paragraaf 11.3.3.
85 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 5. 
86 Zie hierboven paragraaf 9.2.3 en hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.1.
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beroepsorganisatie een voldoende hoog handhavingsniveau zou worden ge-
haald, hetgeen, zoals gezegd, alleen bij het notariaat in voldoende mate het 
geval is. 

In 2009 heeft de Evaluatiecommissie BFT dan ook gesteld dat het BFT vanwe-
ge zijn beperkte capaciteit niet daadwerkelijk in staat is om adequaat toezicht 
te houden op ‘deze omvangrijke en voor een deel in wisselende graad van geor-
ganiseerdheid verkerende beroepsbeoefenaren, waardoor er slechts de schijn 
van toezicht wordt gewekt’.87 

Vanwege het capaciteitsprobleem is door de evaluatiecommissie aanbevolen 
om het Wwft-toezicht door het BFT te beperken tot notarissen en advocaten.88 
In de beleidsreactie onderschrijft de staatssecretaris deze aanbeveling, maar hij 
vraagt zich af welke toezichthouder het Wwft-toezicht op de fiscale dienstver-
leners moet overnemen.89 Voor accountants lijkt de staatssecretaris het BFT 
als toezichthouder te willen behouden.90 Hij gaat (nog) niet in op de suggestie 
van de commissie om het toezicht op de fiscale dienstverleners over te hevelen 
naar de AFM.91 De ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën zullen in 
overleg treden om voor de gestelde vraag ‘een zo effectief mogelijke oplossing 
te vinden’. Het Wwft-toezicht op de advocatuur zal worden belegd bij een on-
afhankelijk orgaan van de NOvA, waarbij voor het BFT geen rol als tweedelijns 
toezichthouder is voorzien.92 Het lijkt er dus op dat de toezichthoudende rol 
van het BFT voor de advocatuur is uitgespeeld.

Ook los van het bovenstaande heeft de commissie aanbevolen dat het BFT over 
voldoende mensen en middelen dient te beschikken om zijn wettelijke taken 
op effectieve wijze te kunnen vervullen.93 In de beleidsreactie wordt, vanwege 
de financiële positie van het Rijk, niet gekozen voor meer middelen maar voor 
een beperkter takenpakket van het BFT. Het takenpakket zal geconcentreerd 
gaan worden op gerechtsdeurwaarders en notarissen, maar wel worden uit-
gebreid tot het algehele integriteitstoezicht, reden waarom het BFT met acht 
formatieplaatsen zal worden uitgebreid.94 De staatssecretaris geeft aan dat hij 
gezamenlijk met het BFT keuzen zal gaan maken ten aanzien van de omvang 

87 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 37. Zie ook Plaggemars 2011, p. 379, die stelt dat voor het Wwft-
toezicht de financiën dermate krap zijn dat het Wwft-toezicht op een ‘veel te laag pitje staat, dan 
wel ontbreekt’. 

88 Aanbeveling 18.
89 Zie de Beleidsreactie, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, onder punt 6.
90 Zie hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.2.4.
91 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 37.
92 Zie de Beleidsreactie, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, bijlage 1, onder aanbeveling 2, 18 

en 19; C-Advw, zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2 e.v.
93 Evaluatiecommissie BFT 2009, aanbeveling 26.
94 Beleidsreactie, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, bijlage 1, onder aanbeveling 26.
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en diepgang van de werkzaamheden.95 De kosten voor het toezicht zullen naar 
verwachting in de toekomst worden doorberekend aan de ondertoezichtge-
stelden, maar een uitwerking van deze plannen is nog niet gereed.96

De uitbreiding tot integriteitstoezicht betekent een aanzienlijke taakuitbrei-
ding voor het BFT. Aanvankelijk bestond enige bezorgdheid of het BFT de 
juiste competenties op korte termijn in huis kon halen om deze veelomvat-
tende taak naar behoren uit te oefenen.97 Uit het Jaaroverzicht uit 2010 blijkt 
dat het BFT zich op allerlei manieren terdege op deze taak voorbereidt.98 Zo 
is er veel overleg tussen het BFT en de voorzitters van de kamers van toezicht, 
maar ook met andere externe deskundigen. Daarnaast zijn nieuwe medewer-
kers aangesteld en is een werkgroep versterking Wna-toezicht opgezet.99 

In het kader van de Wna-nieuw is een motie aangehouden om een jaar na in-
voering van dit wetsvoorstel te onderzoeken of de capaciteit van het BFT vol-
doende is.100 Het is mijns inziens belangrijk om daarbij ook het Wwft-toezicht 
op de andere juridische en fiscale dienstverleners te betrekken.

9.3.3 Geringe samenwerking en informatie-uitwisseling met externe 
handhavingsinstanties

Samenwerking met andere handhavingspartners kan een bron zijn om aan 
voldoende informatie te komen en is daarom van essentieel belang voor een 
goede handhaving.101 Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wwft moet het BFT 
bijdragen aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking 
tot de handhaving tussen de Wwft-toezichthouders en de betrokken ministe-
ries en andere overheidsinstellingen. Ook moet het BFT afspraken maken met 
andere personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet, 
over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van 
hun handhavingsbevoegdheden.102 Dit geldt zowel voor samenwerking met 
interne handhavers (de beroepsorganisaties) als met externe handhavingsin-
stanties. De samenwerking met de beroepsorganisaties van de juridische en 
fiscale dienstverleners komt in de hoofdstukken over het interne toezicht aan 

95 Beleidsreactie, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, bijlage 1, zie onder aanbeveling 31.
96 Beleidsreactie, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, bijlage 1, onder aanbeveling 25.
97 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 55, maar ook door Van der Kolk, voorzitter van de Kamer van 

Toezicht Leeuwarden, tijdens zijn lezing op de Landelijke themadag tuchtrecht op 22 oktober 
2009. Plaggemars 2011, p. 380, wijst erop dat voor de overheveling van deze taken ook voldoen-
de middelen beschikbaar moeten worden gesteld.

98 Zie het BFT Jaaroverzicht 2010, p. 25-26.
99 Tilleman en Kolkman 2010, p. 13; zie ook in Laan 2011, p. 9.
100 Motie Rik Janssen, Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 11, die niet is aangenomen, maar aan-

gehouden, zie Agenda Tweede Kamer, opgesteld op 28 januari 2011, p. 2. 
101 Rapport Commissie-Michiels 2001, p. 51 e.v.
102 Art. 5 lid 2 sub b en c Uitvoeringsbesluit Wwft.
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de orde, alsmede hieronder in paragraaf 9.4. De onderhavige paragraaf be-
perkt zich tot de samenwerking met externe handhavers.

Het is duidelijk dat voor een goed en effectief risicogeoriënteerd toezicht een 
gedegen risicoanalyse nodig is.103 Een risicoanalyse kan het BFT, tot op zekere 
hoogte, alleen maken ten opzichte van de notarissen, op basis van kadastrale 
gegevens. Men let daarbij op witwas gevoelige ABC-transacties en de oprich-
ting van verschillende vennootschappen.104 Voor de overige ondertoezicht-
gestelden heeft het BFT maar een zeer beperkt zicht op risico’s en gedrag.105 
Hierdoor is het moeilijk om ten aanzien van anderen dan notarissen het toe-
zicht op risicogebaseerde wijze in te vullen. Het BFT zet 90 % van zijn capa-
citeit dan ook in voor risicogerichte onderzoeken in het notariaat en slechts 
10 % voor reguliere onderzoeken bij accountants, belastingadviseurs en admi-
nistratiekantoren.106 Deze ongelijkmatige verdeling biedt een indicatie dat het 
BFT over onvoldoende informatie beschikt om voor alle ondertoezichtgestel-
den een goede risicoanalyse te maken. 

Het BFT maakt sinds 25 maart 2009 echter wel deel uit van de Nationale 
Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed (ingesteld onder voorzitterschap 
van de ministeries van Justitie en Financiën). Hierin zijn ook de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en VROM, het OM, de politie, de AFM en DNB in 
vertegenwoordigd. In deze regiegroep worden landelijke kaders gesteld voor 
een evenwichtige inzet van het beschikbare handhavingsinstrumentarium en 
daarnaast heeft de Regiegroep tot taak eventuele uitvoeringsproblemen bij de 
geïntegreerde aanpak van fraude en criminaliteit in de vastgoedsector op te 
lossen. 

Verbeteringen informatiepositie BFT ten aanzien van notariaat

In de Wna-nieuw zijn verbeteringen opgenomen ten aanzien van de infor-
matiepositie van het BFT en de samenwerking met de KNB. De volgende 
verbeteringen worden genoemd in een beleidsreactie:107 de zelfstandige inza-

103 Volgens de Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 34, dient eerst duidelijkheid over de omvang van 
de verplichtingen te ontstaan voor de betrokken beroepsgroepen, omdat dit een positief ef-
fect heeft op het draagvlak en de naleving. Pas daarna zou de focus moeten komen te liggen 
op een risicoanalyse van de beroepsgroepen. Eerst moet dus de bewustwording bij de andere 
beroepsgroepen worden vergroot door voorlichting en dergelijke. Pas daarna kan een effectieve 
controleaanpak worden opgesteld. De Wwft-plichten mogen als bekend worden verondersteld, 
nu deze wetgeving al sinds medio 2003 van toepassing is.

104 Volgens onderzoekers van het Rapport Arena is dit echter een beperkte strategie: Rapport Arena 
2009, p. 62 en 83. 

105 Rapport Arena 2009, p. 62 en 83.
106 Jaarverslag BFT 2008, p. 35.
107 Zie de beleidsreactie op de kritische rapporten van de Evaluatiecommissie BFT en het rap-

port inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft: Beleidsreactie van 13 april 2011, 
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gebevoegdheid van het BFT, de invoering van een landelijk register dat door 
het BFT kan worden geraadpleegd, en de ‘incidentenmelding’ van de notaris 
om bijzondere omstandigheden met financiële gevolgen voor zijn praktijk te 
melden aan het BFT. Overigens is deze incidentenmelding niet van bijzonder 
belang voor het Wwft-toezicht, maar vooral voor het financieel toezicht op de 
notaris. 
Ook wordt erop gewezen dat in de memorie van toelichting bij de Wna-nieuw 
wordt verduidelijkt dat de KNB bevoegd is om informatie, die zij heeft verkre-
gen bij de kwaliteitstoetsen en die onder de notariële geheimhoudingsplicht 
valt, over te dragen aan het BFT.108 Zie over deze informatie-uitwisseling met 
interne toezichthouders verder in paragraaf 9.4.
Van belang is eveneens de nieuwe informatieplicht van de Belastingdienst aan 
het BFT. Onder de Wna-nieuw moet de Belastingdienst aan het BFT melding 
doen van elk handelen of nalaten van een notaris dat zou kunnen leiden tot het 
indienen van een tuchtklacht, zie artikel 111c Wna-nieuw.109 
Daarnaast is de initiatiefnota tot het invoeren van een centraal aandeelhou-
dersregister van belang. Dat centraal aandeelhoudersregister voor BV’s en 
niet-beursgenoteerde ondernemingen moet leiden tot een inzichtelijke aande-
lenhandel.110 Als het BFT toegang tot dit in te voeren register krijgt, dan zal dit 
diens informatiepositie zeker verbeteren.111

In een apart wetsvoorstel tot wijziging van de Wna, wordt voorgesteld dat de 
notaris onder bepaalde omstandigheden gegevens moet verstrekken over zijn 
derdengeldrekening aan de Belastingdienst en aan het OM.112 Hiermee wordt 
beoogd een correcte belastingheffing en -inning mogelijk te maken en financi-
eel-economische criminaliteit te bestrijden. De barrière van het verschonings-
recht wordt hier geslecht ten gunste van de bestrijding van het misbruik er-
van.113 Deze informatieplicht van de notaris aan de Belastingdienst, is ook van 
belang voor het BFT. De Belastingdienst wordt immers verplicht om bezwaren 
betreffende notarissen aan het BFT te melden, indien deze zouden kunnen 
leiden tot het indienen van een tuchtklacht, zie artikel 111c Wna-nieuw. 

De informatieplicht ten opzichte van de Belastingdienst is er alleen als een 
concreet verzoek daartoe van de Belastingdienst de notaris bereikt. Voor 

Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, bijlage onder aanbeveling 10 en 4.
108 Zie ook hoofdstuk 10, paragraaf 10.4.
109 Zie ook hierna.
110 Kamerstukken II 2010-2011, 32 608, nr. 2; zie ook hoofdstuk 8, paragraaf 8.3.2, waarin deze nota 

kort is samengevat.
111 Zie ook directeur Vermeulen in: Laan 2011, p. 8.
112 Kamerstukken II 2010-2011, 32 700, nr. 2 (Informatieplicht derdengeldenrekening notariaat).
113 Zie over de spanning tussen het legal privilege/het verschoningsrecht en een effectief toezicht/

effectieve opsporing, hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.3.
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het uitgaan van een dergelijk verzoek is de machtiging van de Minister van 
Financiën nodig. Het verzoek om informatie dient betrekking te hebben op 
een zeer specifiek omschreven transactie, handeling of betaling. Ten aanzien 
van een dergelijk verzoek kunnen alleen een aantal beperkt in de wet omschre-
ven gegevens door de notaris worden verstrekt (waaronder de omvang, her-
komst en bestemming van de gelden).
De informatieplicht ten behoeve van de Belastingdienst is meer uitgewerkt en 
restrictief dan de informatieplicht naar het OM, gezien het ‘verschil in aard 
en gewicht van het maatschappelijk belang dat is gemoeid met fiscale controle 
ten behoeve van de heffing en inning van belastingen enerzijds en dat met op-
sporingsonderzoeken naar financieel-economische criminaliteit anderzijds’.114 
Een punt waar de toelichting over zwijgt, is de vraag hoe een verzoek tot in-
formatie van de Belastingdienst of van het OM, zich verhoudt tot de Wwft-
meldplicht. Heeft een dergelijk verzoek tot gevolg dat de transactie of han-
deling, waarover informatie wordt gevraagd, als ongebruikelijk kan (of moet) 
worden gekwalificeerd? Omdat een dergelijk verzoek een indicatie kan zijn dat 
mogelijk belasting is ontdoken, is het voorstelbaar dat de transactie hierdoor 
als verdachte witwastransactie kan worden aangemerkt. 
Het College van procureurs-generaal heeft de zorg geuit dat malafide geldstro-
men zich na invoering van dit wetsvoorstel zouden kunnen verplaatsen naar 
de derdengeldrekening van advocaten. Vooral wanneer sprake is van samen-
werkingsverbanden tussen advocaten en notarissen is dit niet ondenkbaar. Als 
er voor de derdengeldrekening van de advocaten geen soortgelijke informatie-
plicht wordt geïntroduceerd, of er geen andere oplossing wordt gevonden, dan 
kan volgens het College de werking van dit wetsvoorstel voor een belangrijk 
deel teniet worden gedaan.115 De NOvA is van mening dat de zorgen van het 
College vergezocht en ongegrond zijn en adviseert het voorstel niet uit te brei-
den tot advocaten.116 Volgens de NOvA bieden de huidige gronden voor door-
breking van het beroepsgeheim in uitzonderlijke omstandigheden, voldoende 
mogelijkheden voor de opsporing en vervolging.117 De regering meent echter 
dat de vrees van het College niet ongegrond is. De regering heeft al eerder aan-
gegeven dat moet worden voorkomen dat versterking van het toezicht op der-
dengeldrekeningen bij notarissen, leidt tot een verschuiving van het probleem 
naar andere juridische dienstverleners.118 
Indien dit risico op verschuiving dermate groot wordt geacht dat de informa-
tieplicht ook voor advocaten zal worden ingevoerd, dan zal mijns inziens een 

114 Zie de reactie van de staatssecretaris op het advies van de Raad van State: Kamerstukken II 2010-
2011, 32 700, nr. 4, p. 5.

115 Kamerstukken II 2010-2011, 32 700, nr. 3, p. 8.
116 Kamerstukken II 2010-2011, 32 700, nr. 3, p. 8-9.
117 Voor die gronden, zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.3.
118 Kamerstukken II 2008-2009, 29 911, nr. 16, p. 7.
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rechterlijke toets om de verzoeken van de Belastingdienst of het OM te beoor-
delen, noodzakelijk zijn, om te waarborgen dat deze bevoegdheid niet wordt 
misbruikt, zie hieronder in paragraaf 9.4.

Informatiepositie ten aanzien van andere ondertoezichtgestelden

De subconclusie is dat de informatiepositie van het BFT ten aanzien van no-
tarissen het sterkst is en nog verder zal worden verbeterd. Ten aanzien van de 
overige ondertoezichtgestelden is dit nog niet het geval. De Evaluatiecommissie 
BFT heeft aanbevolen om de wettelijke informatiepositie van het BFT te ver-
sterken.119 De commissie is kritisch over de samenwerking van het BFT met 
andere externe handhavingspartners zoals de FIOD-ECD, omdat die slechts 
incidenteel is.120 Zij beveelt daarom aan te onderzoeken of nauwere samen-
werking tussen het BFT en de AFM gerealiseerd kan worden, alsmede de mo-
gelijkheid voor structureel overleg met de FIOD-ECD en het FEC.121 Het FEC 
richt zich op het versterken van de financiële integriteit, door samen te werken, 
informatie uit te wisselen en inzichten en kennis met elkaar te delen.122

In zijn beleidsreactie op het rapport van de commissie benoemt de staatsse-
cretaris uitgebreid de verbeteringen ten aanzien van het notariaat, maar is hij 
zwijgzaam ten aanzien van het punt hoe de informatiepositie van het BFT nu 
juist ten opzichte van andere ondertoezichtgestelden, zoals accountants en 
belastingadviseurs, verbeterd kan worden. Terwijl uit de capaciteitsverdeling 
afgeleid kan worden dat de informatiepositie van het BFT daar juist te wensen 
overlaat. Wel stelt de staatssecretaris dat hij, in overleg met het BFT, zal bezien 
op welke wijze samenwerking met andere toezichthouders kan worden bevor-
derd.123 Er zijn eerste stappen gezet door middel van periodieke overleggen 
tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de KNB, de KBvG124 en het 
BFT. Weer betreft het hier de notariële hoek.

De staatssecretaris gaat eveneens niet in op de vraag hoe de juridische belem-
meringen die informatie-uitwisseling in de weg staan, weggenomen kunnen 

119 Evaluatiecommissie BFT 2009, over informatie-uitwisseling, zie met name aanbeveling 10, maar 
ook 4, 7 en 14. In de Wna-nieuw is de aanbeveling opgevolgd om tot een incidentenmelding aan 
het BFT te komen, maar dit is vooral van belang voor het financieel toezicht op de notaris en niet 
de naleving van de Wwft.

120 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 28.
121 Aanbeveling 7. Maar zie over samenwerking ook aanbeveling 8, 9, 12 en 32. Het FEC is een 

samenwerkingsverband tussen de AIgemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de 
Belastingdienst, de FIOD-ECD, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), het Regiokorps 
Amsterdam-Amstelland, de Raad van Hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie (OM), de 
AFM en de DNB.

122 http://www.fec-partners.nl/nl.
123 Beleidsreactie 13 april 2011, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, onder punt 4.
124 Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders.
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worden. Als er bij de samenwerking geen juridische mogelijkheden zijn tot het 
ontvangen of uitwisselen van informatie, dan heeft samenwerking weinig zin. 
Daarom is het van belang te bezien of, en hoe, die juridische problemen kun-
nen worden opgelost.125 

Ten aanzien van accountants betekent dit mijns inziens dat ten minste de ju-
ridische belemmeringen om informatie uit te wisselen in de Wet RA en Wet 
AA weggenomen moeten worden.126 De beroepsorganisaties van accountants 
(NIVRA en NOvAA) hebben op grond van de Wet RA en Wet AA ruimte 
om tot informatie-uitwisseling met de AFM te komen, maar niet met het 
BFT.127 Indien het BFT in de toekomst de formele Wwft-toezichthouder op 
accountants blijft, dan dient voor het BFT eenzelfde grondslag tot informatie-
uitwisseling te worden opgenomen in de Wet RA en de Wet AA dan wel in de 
toekomstige Wet op het accountantsberoep.128 In het conceptwetsvoorstel is 
een dergelijke grondslag nog niet opgenomen. Hierbij moet ook informatie-
uitwisseling tussen het BFT en de AFM mogelijk worden gemaakt.
Voor deelname aan het FEC dient te worden bezien in hoeverre aanpassing 
van de wettelijke regimes nodig is. Complicatie hierbij is dat de juridische 
kaders waarbinnen informatie-uitwisseling tussen de partners van het FEC 
plaatsvinden enorm divers zijn en niet helder op elkaar zijn afgestemd.129

Hierbij is eveneens van belang dat bij een samenwerkingsverband tussen het 
BFT en andere externe handhavingsorganisaties, het BFT gebonden is aan zijn 
eigen geheimhoudingsregimes (artikel 2.5 Awb, artikel 22 Wwft en de van de 
notaris of tuchtrechter afgeleide geheimhoudingsplicht). Het BFT kan dus wel 
informatie ontvangen maar zal, zonder wettelijke aanpassingen, niet of nauwe-
lijks informatie kunnen verstrekken. 
Organisaties als het FEC zullen er niet veel voor voelen om het BFT in hun ver-
band op te nemen, omdat de informatiestroom voornamelijk eenzijdig zal zijn. 
Als wordt overwogen dat het BFT onder bijzondere omstandigheden toch in-
formatie kan verstrekken aan andere handhavingsinstanties (de aangifteplicht 
tegen de notaris buiten beschouwing gelaten), dan dient hierbij geen informa-
tie te worden verstrekt die onder de geheimhoudingsplicht van de notaris valt 
en dienen waarborgen aanwezig te zijn tegen misbruik, zie paragraaf 9.4.
Ook kan worden gedacht aan een informatieplicht van de Belastingdienst aan 
het BFT voor elk handelen of nalaten van een accountant of belastingadviseur 

125 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 22; Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 32. Het Deloitte-
rapport over informatie-uitwisseling geeft voor het BFT onvoldoende inzicht in deze problemen, 
omdat uitwisseling van informatie met tuchtrecht nu juist was uitgesloten van het onderzoek, 
zie Rapport Deloitte 2009, p. 11.

126 Zie hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.2.4.
127 Zie art. 22 a t/m 22 c Wet RA en 3a t/m 3c Wet AA.
128 Wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep (WAb): Kamerstukken II 2011-2012, 33 025, nr. 1-4.
129 Luchtman, Vervaele en Jansen 2002; Van den Broek 2011a.
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dat zou kunnen leiden tot het indienen van een tuchtklacht of een bestuurlijke 
sanctie op grond van de Wwft, analoog aan de regeling die thans in de Wna-
nieuw is opgenomen voor notarissen, zie hierboven.

Ten aanzien van advocaten is het belangrijk dat het nieuwe toezichthoudend 
orgaan (het college van toezicht) een goede informatiepositie krijgt om het toe-
zicht mede op risicogebaseerde wijze uit te kunnen oefenen. In de eerste plaats 
dient een wettelijke regeling aanwezig te zijn voor informatie-uitwisseling met 
de andere interne toezichthouders, zie paragraaf 9.4. Ook zou gedacht kunnen 
worden aan een informatieplicht van andere handhavers aan het in te voeren 
toezichthoudend orgaan, indien zij signalen tegenkomen dat een advocaat be-
trokken zou zijn bij ontoelaatbare praktijken. Voor deze nieuwe toezichthou-
der op de advocaten geldt eveneens dat hij zelf in beginsel geen informatie zal 
kunnen verstrekken,130 waardoor deelname aan samenwerkingsverbanden als 
het FEC niet in de rede ligt. 

9.3.4 Geen inzagebevoegdheid bij advocaten en notarissen

Vanaf de invoering van de Wwft in 2003 heeft gedurende een aantal jaren on-
zekerheid bestaan of de notaris en de advocaat hun geheimhoudingsplicht aan 
het BFT kunnen tegenwerpen.131 Om de reikwijdte van zijn bevoegdheden 
helder te krijgen heeft het BFT twee proefprocedures doorlopen. In 2007 res-
pectievelijk 2009 hebben de hoogste notariële en de hoogste advocatuurlijke 
tuchtrechtelijke instantie geoordeeld dat zonder specifieke wettelijke grond-
slag (die ontbreekt) de notaris en advocaat geen inzage in hun cliëntendossiers 
hoeven te geven.132 

Notarissen

Het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer) overwoog hiertoe dat een be-
langenafweging dient plaats te vinden tussen enerzijds het maatschappelijke 
belang dat eenieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking om 
bijstand en advies tot een notaris moet kunnen wenden, en anderzijds het 
–  eveneens – maatschappelijke belang dat aan de Wet Mot en de Wid ten 
grondslag is gelegd. Het beroepsgeheim wint het vanwege: 

‘het vertrouwen dat men in het algemeen mag hebben in het notariaat, 
alsmede de mogelijkheid om achteraf op te treden als een transactie in de 
openbaarheid komt en blijkt dat die – ten onrechte – niet is gemeld. De 

130 In paragraaf 9.4 wordt hier nader op ingegaan.
131 Van Es 2008, p. 3.
132 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708; Hof van Discipline 11 sep-

tember 2009, LJN YA0028.
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vorderingen betreffen bovendien niet noodzakelijkerwijs ongebruikelijke 
transacties. Voorts is de noodzaak om de naleving van de Wet MOT en de 
WID door het notariaat te kunnen controleren, niet een zo zwaarwegend 
vereiste van algemeen belang dat daarvoor zonder wettelijke grondslag het 
beroepsgeheim kan worden beperkt. Aldus wordt immers aan het wezen 
van het beroepsgeheim zoals dat hiervoor is omschreven, afbreuk gedaan, 
terwijl niet is gebleken dat vorderingen als de onderhavige de enige mo-
gelijkheid bieden om de juiste naleving van de Wet MOT en de WID te 
verzekeren.’133 

Het hof wijst in zijn uitspraak op de mogelijkheid om op te treden als ach-
teraf blijkt dat een transactie ten onrechte niet is gemeld.134 Van Es gaat in 
op de overige alternatieven voor het BFT, te weten: afzonderlijke dossiervor-
ming, waarin Wwft-gegevens los van de overige gegevens worden bewaard; 
samenwerking met de KNB die intercollegiale kwaliteitstoetsen uitvoert; en 
tot slot het toezicht via de voorzitter van de kamer van toezicht (de ‘U-bocht’, 
zie hieronder).135

Dit ‘pakket’ aan alternatieve mogelijkheden in het notariaat is mijns inziens 
onvoldoende. Immers, bij een optreden achteraf hangt de handhaving louter 
af van het toevallige feit of een ontoelaatbare transactie in de openbaarheid 
komt. Bij afzonderlijke dossiervorming bestaat het bezwaar dat inhoudelijk 
niet te beoordelen is of de Wwft is nageleefd. Intercollegiale kwaliteitstoetsing 
is weliswaar waardevol, maar vooral aanvullend van aard en kan niet worden 
beschouwd als een volwaardig alternatief voor extern toezicht op de naleving 
van regelgeving (in de zin van afdeling 5.2. Awb).136 En tot slot biedt het toe-
zicht via de voorzitter wel mogelijkheden, maar hier zitten eveneens veel ha-
ken en ogen aan die een doeltreffende handhaving hinderen.137

133 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708, r.o. 6.7. Zie voor een uitge-
breide weergave en bespreking: Van den Haak 2009, p. 229 e.v.

134 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708, r.o. 6.7.
135 Van Es 2008. p. 6. Van Es heeft overigens kritiek op de gemaakte belangenafweging door het 

hof, omdat het hof niet de gebruikelijke benadering van de Hoge Raad volgt. Zoals in hoofd-
stuk 3, paragraaf 3.5.3. aan de orde kwam, hanteert de Hoge Raad voor een afweging of het 
verschoningsrecht doorbroken kan worden geen ‘gewone’ belangenafweging, maar een bijzon-
dere: voor doorbreking van het verschoningsrecht is volgens de Hoge Raad alleen ruimte in ‘zeer 
uitzonderlijke omstandigheden’, zie bijvoorbeeld HR 2 maart 2010, LJN BJ9262, r.o. 3.3.

136 Zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.1 en 10.5.
137 Zie hieronder paragraaf 9.3.6.
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Advocaten

Het Hof van Discipline overwoog:

‘(…) De noodzaak om de naleving van de Wid en de Wet Mot door de 
advocatuur te kunnen controleren is niet een zo’n zwaarwegend vereiste 
van algemeen belang dat reeds daarvoor, zonder uitdrukkelijke wettelijke 
grondslag, die ontbreekt, het beroepsgeheim kan worden beperkt, in zo 
ingrijpende zin als door het BFT bepleit.’138

Met deze uitspraak is komen vast te staan dat het BFT ook bij advocaten niet 
over toereikende bevoegdheden beschikt om het toezicht op verschoningsge-
rechtigden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.
Een wettelijke basis voor een doorbreking van het beroepsgeheim werd ook 
niet in de Wwft opgenomen. In diverse rapporten en via jaarverslagen van het 
BFT, maar ook in de literatuur is het tekort aan inzagebevoegdheid onder de 
aandacht van de wetgever gebracht.139 

Fiscale dienstverleners

In hoofdstuk 6 is het informeel verschoningsrecht op grond van het fair-
playbeginsel van de accountants en belastingadviseurs aan de orde gekomen. 
Aangezien fair play wordt aangemerkt als een onderdeel van het zorgvuldig-
heidsbeginsel, zou het eveneens een rol kunnen spelen in het overig bestuurs-
recht, bijvoorbeeld bij het Wwft-toezicht door het BFT dat plaatsvindt op 
grond van afdeling 5.2. van de Awb. De algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur werken immers door in het gehele bestuursrecht. 
De toezichtbevoegdheden in de AWR en de Awb lijken bovendien op elkaar. 
De AWR is explicieter dan de Awb over de vraag wie zich aan de informa-
tieverplichtingen ten behoeve van het toezicht kan ontrekken, zie artikel 53a 
AWR. In de Awb zijn de toezichtbevoegdheden algemener verwoord. Bij toe-
zichtbevoegdheden op grond van de Awb mag van eenieder medewerking 
worden gevorderd, indien van deze bevoegdheid maar evenredig en proporti-
oneel gebruik wordt gemaakt (artikel 5:13 Awb). Eenieder is verplicht hieraan 
medewerking te verlenen, maar zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van mede-
werking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit 
(artikel 5:20 lid 2 Awb). 

138 Hof van Discipline 11 september 2009, LJN YA0028.
139 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 16 en 20, 43, 48, 49; Jaarverslag BFT 2008, p. 32;  

Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 21 en 54; Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 104; Visser en Van 
Breukelen 2008, p. 4. Commissie-Hammerstein 2005 rapporteerde in verband met het toezicht 
op het notariaat ook over het tekort aan inzagebevoegdheid van het BFT, zie aanbeveling 6.9 en 
toelichting op p. 56; zo ook Van den Haak 2008, p. 9.
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Tot dusver wordt er echter algemeen van uitgegaan dat het informele verscho-
ningsrecht niet werkt ten opzichte van het BFT, omdat het zijn basis kent in 
beleid en in jurisprudentie in het kader van de belastingwetgeving.140 Uit de 
gedragsregels van accountants blijkt eveneens dat de geheimhoudingsplicht 
ten aanzien van toezichthouders kan worden doorbroken. In de Verordening 
Gedragscode voor registeraccountants (VGC) zijn in artikel A-140.7 enkele 
voorbeelden genoemd die als uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht 
gelden. Eén daarvan luidt:

‘bekendmaking van vertrouwelijke gegevens aan onder meer rechters en 
toezichthouders bepaald bij of krachtens ondermeer de Wet toezicht ac-
countantsorganisaties, dan wel aan bij wet ingestelde tuchtrechtorganen’. 

Het BFT ondervindt, kortom, geen belemmering met betrekking tot de inzage 
van dossiers bij fiscale dienstverleners.

Notariaat: U-bocht via tuchtrechter

Vanwege het feit dat het BFT over onvoldoende zelfstandige bevoegdheden 
beschikte, heeft het de laatste jaren bij het notariaat volop gebruikgemaakt van 
een omweg via de tuchtrechter, de zogenoemde U-bocht. Hiermee kon het 
BFT zicht krijgen op de Wwft-naleving door notarissen.141 Deze niet geheel 
onomstreden methode werkt als volgt.142 Het BFT verzoekt de tuchtrechter om 
een onderzoek ex artikel 96 Wna. Als het BFT (of de KNB) om een dergelijk 
onderzoek verzoekt, dan is de voorzitter van de kamer van toezicht verplicht 
hieraan uitvoering te geven.143 Het BFT kan vervolgens door de voorzitter als 
onderzoeksdeskundige worden aangesteld en in de praktijk gebeurt dit nage-
noeg altijd als het BFT daarom verzoekt.144 Het BFT opereert dan niet via zijn 
eigen externe toezichtbevoegdheid maar via die van de tuchtrechter.145 Bij een 
dergelijk toezichtonderzoek zijn geen beperkingen aan de inzagebevoegdheid 
verbonden, waardoor het BFT wél inzage kan verkrijgen in de zaaksdossiers 
van de notaris om de naleving van de Wwft te controleren.146 De notaris kan 
daarbij zijn geheimhoudingsplicht niet aan het BFT, als representant van de 
tuchtrechter, tegenwerpen.147

140 Zie bijvoorbeeld de Richtsnoeren NOB, versie 2.3 november 2006, p. 13.
141 Zie ook in het Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 81.
142 Zie paragraaf 9.3.6, waarin aan de orde komt dat meermaals is aangevoerd dat een onderzoek 

door de tuchtrechter geen Wwft-toezicht kan omvatten.
143 Art. 96 lid 2 Wna-oud.
144 Art. 96 lid 5 Wna-oud; Waaijer 2009, p. 1; Van Es 2009, p. 14.
145 Zie art. 96 lid 3 en 4 Wna-oud; zie KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0129, r.o. 6.2.
146 Art. 96 lid 3 en 4 Wna-oud.
147 Zie bijvoorbeeld: KvT Arnhem 15 mei 2010, LJN YC0473, r.o. 3.5 en 3.7.
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Handhaving van de Wwft bleek echter lang niet altijd mogelijk, omdat de 
U-bocht allerlei onduidelijkheden met zich brengt over de bevoegdheidsafba-
kening tussen het BFT en de voorzitter van de kamer van toezicht (zie hieron-
der in paragraaf 9.3.6).

Wna-nieuw

Onder de Wna-nieuw krijgt het BFT een zelfstandige inzagebevoegdheid bij 
notarissen en wordt de U-bocht-constructie geschrapt.
Er is in de Wna-nieuw voorzien in een versterking van het toezicht op de no-
taris, doordat de geheimhoudingsplicht van de notaris opzij wordt gezet ten 
behoeve van het toezicht.148 In artikel 111a Wna-nieuw is opgenomen dat de 
notaris en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen ten op-
zichte van de aangewezen personen van het BFT niet gehouden zijn aan de 
geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 22 Wna. Eenzelfde doorbreking van 
de geheimhouding is voorzien ten aanzien van het vooronderzoek door de 
tuchtrechter,149 de toetsers van de KNB150 en het Wwft-toezicht op notarissen.151 

Bij de indiening van het wetsvoorstel was deze uitzondering op de ge-
heimhoudingsplicht nog niet van toepassing op het Wwft-toezicht, met 
als argument dat naleving van de Wwft niet onder het ‘integriteitsbegrip’ 
van de Wna valt. Onbegrijpelijk, want naleving van de Wwft is uiteraard 
ook een vorm van integriteitsbewaking en voor de Wwft is eveneens ef-
fectief toezicht noodzakelijk.152 Mede naar aanleiding van vragen over dit 
verschil in benadering, door de vaste commissie van Justitie, is de regering 
‘omgegaan’.153

In een nota van wijziging is een schakelbepaling in artikel 24 lid 4 Wwft-
nieuw opgenomen die de Wna-uitzondering op de geheimhoudingsplicht 
van overeenkomstige toepassing verklaart.154 De regering acht ‘toekom-
stige divergentie tussen het algemeen toezicht en het Wwft-toezicht op het 
punt van de geheimhoudingplicht onwenselijk’. Voortschrijdend inzicht 
dus. 

148 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 7 en 8.
149 Zie art. 99a Wna-nieuw.
150 Zie art. 61a lid 3 Wna-nieuw.
151 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 5 en zie art. 24 lid 4 Wwft-nieuw, zie NvW, Kamerstukken 

II 2009-2010, 32 250, nr. 7, p. 1 en 14.
152 Zie ook Van Es 2009, p. 15 die terecht noemt dat naleving van de Wwft onder de tuchtnorm van 

betamelijkheid valt en Van den Haak 2008, p. 4 en 9, die eveneens van mening is dat het wen-
selijk is de aangewezen toezichthouders van het BFT en hun bevoegdheden te harmoniseren, 
omdat er een nauwe samenhang bestaat tussen de normen van de Wna en de Wwft.

153 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 5 en nr. 7.
154 Zie art. 24 lid 4 Wwft-nieuw, in NvW, Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 7, p. 1 en 14.
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Om de doorbreking niet verder te laten gaan dan noodzakelijk, geldt als waar-
borg dat de uitzondering alleen van toepassing is ten opzichte van degenen 
die zijn belast met de uitoefening van het toezicht, het tuchtrechtelijk voor-
onderzoek, de tuchtrechtspraak en de intercollegiale kwaliteitstoetsen. In de 
memorie van toelichting wordt verduidelijkt dat deze ‘doelbinding’ betekent 
dat indien een toezichthouder, onderzoeker, tuchtrechter of kwaliteitstoetser 
kennisneemt van een cliëntdossier, op deze persoon ‘voor al hetgeen buiten 
deze doeleinden valt, een afgeleide geheimhoudingsplicht rust, waaraan het 
verschoningsrecht is verbonden’.155

Hiermee moet worden voorkomen dat vertrouwelijke informatie die valt on-
der het beroeps- of ambtsgeheim, via anderen dan de oorspronkelijke geheim-
houder alsnog openbaar wordt. In de memorie van toelichting staat:156

‘De afgeleide geheimhoudingsplicht is analoog aan en van dezelfde om-
vang als de oorspronkelijke. Eventuele uitzonderingen op de oorspronke-
lijke geheimhoudingsplicht werken daarom door in de reikwijdte van de 
afgeleide geheimhoudingsplicht’. 

De afgeleide geheimhoudingsplicht is echter niet in de wet opgenomen. Of 
dit in overeenstemming is met de eisen die aan de bescherming van het legal 
privilege kunnen worden gesteld, wordt besproken in paragraaf 9.4.

Advocaten

Een zogenaamde U-bocht bestaat niet bij de advocaten, zodat de advocatuur 
zich tot op heden geheel aan extern toezicht heeft kunnen onttrekken.157

De regering is, zoals gezegd, voornemens om voor de advocatuur ten behoeve 
van het toezicht een wettelijke uitzondering op het beroepsgeheim voor te stel-
len.158 In juni 2011 is het C-Advw gepubliceerd. Hierin is geen rol meer weg-
gelegd voor het BFT, ook niet als tweedelijns toezichthouder. Er wordt voor-
gesteld een nieuw ‘onafhankelijk’ toezichthoudend orgaan binnen de NOvA 
te plaatsen, dat eindverantwoordelijk wordt voor het toezicht op advocaten, 
inclusief de Wwft.159 Op dezelfde wijze als bij notarissen is voorzien in een 
doorbreking van de geheimhoudingsplicht ten behoeve van het toezicht. De 
afgeleide geheimhoudingsplicht is eveneens slechts in de memorie van toelich-
ting opgenomen. Zoals gezegd komt dit aan de orde in paragraaf 9.4.

155 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 8.
156 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 7.
157 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 82 en 104. Tilleman heeft wel gesuggereerd dat de deken bij 

het uitvoeren van een derdengeldenonderzoek van de expertise van het BFT gebruik zou kun-
nen maken, zie Tilleman 2009, p. 17.

158 Zie brief van 5 maart 2010, kenmerk 564269/10/6 en Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, 
p. 10; Beleidsreactie 13 april 2011 onder punt 5.

159 Zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2 e.v. en zie hieronder in paragraaf 9.4.
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9.3.5 Geen geïntegreerd toezicht mogelijk in het notariaat

In het notariaat voert het BFT twee verschillende vormen van toezicht uit: 
het Wwft-toezicht en het financieel toezicht op grond van de Wna (en in de 
toekomst het algehele integriteitstoezicht). Dit toezicht kan thans niet geïnte-
greerd worden uitgeoefend, omdat de toezichtsbevoegdheden voor beide ta-
ken verschillend zijn. Om misbruik van de toegekende bevoegdheden te voor-
komen, mogen bevoegdheden slechts worden ingezet voor het doel waarvoor 
ze zijn gegeven.
Op het Wwft-toezicht is afdeling 5.2. Awb van (overeenkomstige) toepassing,160 
met als gevolg dat de notaris, als verschoningsgerechtigde, zich op grond van 
artikel 5:20 lid 2 Awb op zijn geheimhoudingsplicht kan beroepen en inzage 
in cliëntdossiers aan het BFT mag weigeren. Voor het financieel toezicht door 
het BFT is afdeling 5.2 van de Awb expliciet niet van toepassing verklaard.161 
In plaats daarvan gelden de bevoegdheden van artikel 112 lid 2 Wna: het in-
zagerecht en het recht op het verkrijgen van afschriften. De toezichtbevoegd-
heden lijken dus beperkter dan die van afdeling 5.2 Awb, maar dat is slechts 
schijn want bij het financieel toezicht op grond van de Wna kan de notaris zijn 
geheimhoudingsplicht niet aan het BFT tegenwerpen en dat kan hij wel, zoals 
gezegd, bij het Wwft-toezicht.162

Door deze verschillende bevoegdheden is binnen het BFT een scheiding no-
dig van toezichttaken. Aan deze eis komt het BFT tegemoet door een schei-
ding in de organisatie te maken tussen een sector Wwft-toezicht en een sector 
Financieel Toezicht. 

Integraal toezicht wordt mogelijk

In de Wna-nieuw en via een wijziging van de Wwft worden de toezichtbevoegd-
heden op het toekomstige integriteitstoezicht op grond van de Wna en het 
Wwft-toezicht grotendeels gelijkgetrokken.163 Op beide vormen van toezicht 
wordt afdeling 5.2 Awb van toepassing en is in beginsel voorzien in dezelfde 
uitzondering op de geheimhoudingsplicht ten behoeve van het toezicht.164

Hierdoor zal er in beginsel geen verschil meer zijn tussen deze bevoegd-
heden en wordt het mogelijk om het Wwft-toezicht en het Wna-toezicht te 
integreren.165

160 Zie art. 24 lid 4 Wwft. 
161 Art. 110 lid 1 laatste zin Wna.
162 Van den Haak 2008, p. 3-4, die pleit voor een harmonisering van de verschillende vormen van 

toezicht.
163 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 4 en 5 en nr. 7, p. 1 en 14; en zie art. 24 lid 4 Wwft-

nieuw; zie hierboven in paragraaf 9.3.4.
164 In de vorige paragraaf onder het kopje ‘Wna-nieuw’. 
165 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 5 en zie art. 24 lid 4 Wwft-voorstel, zie NvW, 

Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 7, p. 1 en 14 en zie art. 111a lid 3 Wna-nieuw.
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De functionele scheiding tussen de beide vormen van toezicht is dan niet lan-
ger noodzakelijk, hetgeen een grote verbetering kan betekenen voor de doel-
matigheid ervan. Integraal toezicht zal immers betekenen dat tegelijkertijd 
met een regulier integriteitsonderzoek of financieel onderzoek ook een regu-
lier preventief Wwft-toezichtonderzoek kan plaatsvinden, hetgeen praktische 
en juridische voordelen heeft. Maar ook bij risicogeoriënteerd toezicht is het 
wenselijk om beide vormen van toezicht tegelijkertijd te kunnen uitoefenen.

Op 30 november 2010 oordeelde de Notariskamer van het Gerechtshof 
Amsterdam dat de door het BFT bij het Wet Mot-toezicht verkregen gegevens 
niet gebruikt mogen worden voor andere doeleinden dan door de Wet Mot 
beoogd.166 In casu werden deze gegevens mede gebruikt voor een klacht die be-
trekking had op de Wna. Het BFT werd hiervoor niet-ontvankelijk verklaard. 
Artikel 18 Wet Mot zou hieraan in de weg staan. Dit artikel is in de Wwft blij-
ven bestaan als artikel 22 en luidt: 

‘het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van 
krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld 
verboden van gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze wet zijn ver-
strekt of ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder 
of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of 
door deze wet wordt geëist.’

Maar zodra de toezichtbevoegdheden op grond van de Wna en de Wwft wor-
den gelijkgetrokken in de Wna-nieuw, zal artikel 22 Wwft geen obstakel meer 
zijn voor een integraal toezicht.167 

Inzage in de privéadministratie

De toezichtbevoegdheden in Wwft en Wna worden gelijkgetrokken, maar niet 
helemaal. Het verschil dat blijft, is de inzagebevoegdheid van de privéadminis-
tratie van de notaris. Deze bevoegdheid wordt wel op het Wna-toezicht, maar 
niet op het Wwft-toezicht van toepassing.168 Hier dient de toezichthouder zich 
rekenschap van te geven. Persoonlijke financiële gegevens van de notaris mo-
gen niet gebruikt worden voor het toezicht op naleving van de Wwft. 

166 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 november 2010, LJN BO5772. Het hof kwam hiermee 
terug op zijn uitspraak van 21 augustus 2008, LJN BE9100.

167 Het artikel zou mogelijkerwijs een rol kunnen spelen als het BFT alleen ten behoeve van de Wwft 
een toezichtonderzoek uitvoert. Maar ook in dat geval is mijns inziens een voortgezette toepas-
sing van bevoegdheden mogelijk, indien het BFT zou stuiten op andere overtredingen dan de 
Wwft. Bovendien volgt uit art. 22 Wwft dat de gegevens wel gebruikt mogen worden als dat voor 
de uitoefening van de taak van de toezichthouder is vereist. 

168 Art. 111a lid 2 Wna-nieuw.
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9.3.6  Onduidelijkheden tussen het toezicht op last van de voorzitter en het 
toezicht door BFT 

Het BFT speelt binnen het notariaat vele rollen: toezichthouder voor de Wwft, 
financieel toezichthouder op grond van de Wna, en toezichthouder namens de 
voorzitter. En straks krijgt het BFT ook nog het integriteitstoezicht op notaris-
sen toebedeeld. Elke rol kent zijn eigen wettelijk kader. Het wekt dan ook geen 
verbazing dat dit verwarring en discussie oplevert over de reikwijdte van de 
bevoegdheden van het BFT.169 Deze verwarring komt het meest tot uitdruk-
king in het toezicht op last van de voorzitter (de U-bocht).170 Onder de Wna-
nieuw behoort deze methode van toezicht tot het verleden. De toezichthou-
dende taken van de voorzitter worden overgeheveld naar het BFT en dit zal 
voor het uitoefenen van zijn Wwft-toezicht niet langer afhankelijk zijn van de 
voorzitter, maar over voldoende bevoegdheden beschikken om dit zelfstandig 
uit te oefenen.171 

Om te benadrukken dat een heldere bevoegdheidsafbakening gewenst is tus-
sen toezichthouders die deels hetzelfde toezicht uitvoeren,172 wordt hieronder 
inzicht gegeven in de onduidelijkheden die bij de U-bocht een rol speelden. De 
laatste jaren heeft het BFT vele malen gebruik gemaakt van deze methode. Dat 
is niet verwonderlijk, omdat dit voor het BFT de enige mogelijkheid was om 
daadwerkelijk zicht te krijgen op naleving van de Wwft door een notaris.173 Er 
bestaan bij een dergelijk onderzoek vele bevoegdheidsvragen, met als gevolg 
dat handhaving van de Wwft vaak niet mogelijk bleek.

Kan de U-bocht-constructie ook het Wwft-toezicht omvatten?

Het is lang onduidelijk geweest of het toezicht door of namens de voorzit-
ter ook het Wid-Wet Mot/Wwft-onderzoek kon omvatten.174 Dit vanwege het 
feit dat de Wwft niet wordt genoemd in artikel 96 Wna, dat de onderwerpen 
noemt waarover het toezichtonderzoek van de voorzitter zich kan uitstrekken: 

169 Visser en Van Breukelen 2008, p. 5.
170 Dit toezicht op last van de voorzitter is hierboven in paragraaf 9.3.4 beschreven. 
171 Hiervoor in de plaats komt het ‘vooronderzoek’ door de tuchtrechter, zie hoofdstuk 10, paragraaf 

10.3.2.
172 Zie mijn opmerkingen bij het consultatievoorstel herziening toezicht op advocaten, hoofdstuk 

11, paragraaf 11.4.3.
173 Zie Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 81. Visser en Van Breukelen 2008, p. 4, noemen daarnaast 

nog de mogelijkheid van repressief onderzoek op grond van de jurisprudentie in geval van ‘uit-
zonderlijke omstandigheden’, dan wel de mogelijkheid om toezicht te houden op grond van ge-
scheiden dossiers waarin alleen Wwft-informatie is opgenomen. In beide gevallen biedt dit naar 
mijn mening onvoldoende mogelijkheden tot daadwerkelijk effectief toezicht, zie hoofdstuk 3, 
paragraaf 3.5.3.

174 Visser en Van Breukelen 2008, p. 3. 
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‘Het toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen omvat het toezicht 
op de naleving van de bepalingen van deze wet, van de op grond daarvan 
uitgevaardigde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelin-
gen, alsmede van de verordeningen en andere besluiten van de KNB, in 
het bijzonder die betreffende de goede uitoefening en de eer en het aan-
zien van het notarisambt. Afdeling 5.2 van de Awb is niet van toepassing.’

Echter, in het systeem van de wet zijn wel degelijk aanwijzingen te vinden 
waaruit blijkt dat de voorzitter een Wet Mot/Wwft-onderzoek kan (laten) uit-
voeren. In artikel 96 Wna wordt verwezen naar ‘toezicht op de bepalingen van 
deze wet’. In artikel 98 lid 1 Wna wordt de tuchtnorm voor notarissen om-
schreven als: 

‘enig handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze 
wet gegeven bepaling of een op deze wet berustende verordening, hetzij 
met de zorg die zij als notarissen of kandidaat-notarissen behoren te be-
trachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake 
van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris of kandidaat-notaris 
niet betaamt.’[cursivering M.S.]

Dat de naleving van de Wwft onder de tuchtnorm van betamelijkheid valt, is 
algemeen geaccepteerd.175 Via artikel 98 valt de naleving van de Wwft dan ook 
onder de reikwijdte van artikel 96 lid 1 Wna.

Gedurende lange tijd was alleen impliciet uit de uitspraken van het hof af 
te leiden dat het toezicht van de tuchtrechter ook de Wwft kan betreffen.176 
Recentelijk heeft het hof een uitspraak gedaan waarin dit uitdrukkelijk werd 
bevestigd.177 Het hof sluit zich aan bij de uitspraak in eerste aanleg waarin word 
overwogen dat het toezicht van de kamer betrekking heeft op de beroepsuit-
oefening in brede zin en dat daaronder ook de Wwft (toen nog Wid/Wet Mot) 
valt.178

175 Kamerstukken II 2004-2005, 29 990, nr. 3. p. 8 en 9. Hier is opgemerkt dat de anti-witwasvoor-
schriften deel uitmaken van het beroepshandelen van advocaten, notarissen en accountants. Zie 
voor een vroeg voorbeeld; KvT Amsterdam 6 december 2007, LJN YC0079, r.o. 4.2. en recentelijk: 
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 november 2010, LJN BO5772.

176 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2010, LJN BN7316; Notariskamer Gerechtshof 
Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0677; maar ook uit KvT ’s-Gravenhage 14 mei 2008, LJN YC0060, 
alsmede uit KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309 blijkt dat een onderzoek ex art. 96 
Wna de Wid-Mot/Wwft kan omvatten. De KvT Arnhem 15 mei 2010, LJN YC0473 beantwoordt wel 
expliciet bevestigend dat het toezicht door de tuchtrechter de Wwft kan omvatten.

177 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2011, LJN BP1083.
178 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2011, LJN BP1083, r.o. 11.1 verwijst naar r.o. 5.1 

van de KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309.
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Door lagere rechters wordt nog weleens het tegendeel beweerd. De Kamer 
van Toezicht Amsterdam van 14 september 2010 concludeerde dat een 
opdracht tot onderzoek van de voorzitter geen betrekking kan hebben op 
de naleving van de Wid en Wet Mot.179

De kamer overwoog hiertoe dat de wetgever heeft gekozen voor een ver-
deling van de toezichtbevoegdheden, waarbij het Wid/Wet Mot-toezicht 
is toebedeeld aan het BFT, en dus voor een procedure waarbij het verscho-
ningsrecht van toepassing is (aangezien artikel 5:20 lid 2 Awb daarop van 
toepassing is). Volgens de kamer is niet aannemelijk dat de wetgever heeft 
beoogd het aan de notaris in dit kader gegeven verschoningsrecht via de 
omweg van een door de voorzitter van de kamer gelast onderzoek illusoir 
te maken.180 
Deze uitspraak laat goed zien dat het Wwft-toezicht door het BFT via de 
tuchtrechter niet geheel onomstreden is. Opmerkelijk is dat de kamer 
niet laat blijken weet te hebben van de andersluidende lijn van het hof dat 
Wwft-toezicht via de voorzitter mogelijk is.

Zelfstandige klachtbevoegdheid? 

Een tweede onduidelijkheid betreft de reikwijdte van het klachtrecht van het 
BFT.
Bij het optreden van het BFT via de U-bocht van de voorzitter is meermaals 
de vraag aan de orde geweest of het BFT, na het uitvoeren van een dergelijk 
onderzoek, een zelfstandige klachtbevoegdheid heeft.181 Een dergelijke rolver-
menging wordt door sommigen als onwenselijk gezien, omdat tijdens het on-
derzoek dan een kokervisie zou kunnen ontstaan.182

Het mag inmiddels als vaste rechtspraak worden beschouwd dat het BFT 
een zelfstandig klachtrecht toekomt (op grond van artikel 99 lid 1 Wna), óók 
als het een Wwft-onderzoek op last van de tuchtrechter heeft uitgevoerd.183 
Recentelijk nog nam de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam de 
overweging van de kamer over, waarin werd vastgesteld dat het BFT in het 

179 KvT Amsterdam 14 september 2010, LJN YC0514.
180 KvT Amsterdam 14 september 2010, LJN YC0514, r.o. 2.1, vierde en vijfde alinea.
181 Als het BFT op grond van zijn eigen bevoegdheden optreedt dan is het Wwft-klachtrecht van het 

BFT gebaseerd op diens aanwijzing als toezichthouder, hetgeen de bevoegdheid impliceert om 
gebruik te maken van het klachtrecht, zie Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 november 
2010, LJN BO5772. Handelen in strijd met de Wwft is tuchtrechtelijk laakbaar o.g.v. art. 98 lid 1 
Wna (handelen dat een behoorlijk notaris of kandidaat-notaris niet betaamt). Klachten kunnen 
worden ingediend op grond van art. 99 Wna, zie r.o. 6.3.

182 Visser en Van Breukelen 2008, p. 7.
183 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 13 april 2010, LJN BM0984, r.o. 10.2 verwijzend naar  

r.o. 5.8 in eerste aanleg, maar zie ook bijvoorbeeld Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 juni 
2009, LJN BJ0677, r.o. 11.2 verwijzend naar r.o. 5.9 in eerste aanleg. Zie ook KvT ’s-Gravenhage  
14 mei 2008, LJN YC0060, r.o. 8.2.
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algemeen bevoegd is tot het zelfstandig indienen van klachten op de voet van 
artikel 99 lid 1 Wna:184 

‘Er zijn onvoldoende redenen om een uitzondering te maken op de be-
voegdheid van het BFT een klacht in te dienen in het geval het BFT (eerst) 
als onderzoeker op de voet van artikel 96 lid 5 Wna is opgetreden. De hoe-
danigheden van onderzoeker en klager zijn blijkens artikel 107 lid 1 Wna 
niet onverenigbaar. Deze bepaling houdt immers in dat het BFT voor wat 
betreft de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep als klager wordt 
aangemerkt, indien de zaak door de voorzitter van de kamer van toezicht 
ter behandeling is voorgelegd na een onderzoek op grond van artikel 96 
lid 2 Wna. Bij dit alles is voorts van belang dat, welke taken het BFT ook 
vervult in een en dezelfde zaak, de beslissing steeds is voorbehouden aan 
de (onafhankelijke) Kamer.’185

Opdracht beperkter geformuleerd dan door het BFT verzocht

In de derde plaats kan worden gewezen op het feit dat in een aantal omvang-
rijke zaken het onderzoek door de voorzitter beperkter werd geformuleerd dan 
door het BFT was verzocht.186 Ondanks het verzoek van BFT daartoe werd 
naleving in die zaken van de Wid/Wet Mot niet inbegrepen in het onderzoek. 
Die uitsluiting was overigens impliciet geformuleerd aangezien een onderzoek 
werd bevolen naar ‘mogelijke ongeoorloofde ABC-transacties en mogelijke 
betrokkenheid van de notaris bij hypotheekfraude’.187

Interessant is de vraag of de voorzitter gerechtigd is het onderzoek beperkter 
te formuleren dan expliciet door het BFT is verzocht. De voorzitter is immers 
verplicht een onderzoek in te stellen wanneer het BFT daarom verzoekt. Er 
staat niet in de wet dat de voorzitter op enigerlei wijze een afweging moet ma-
ken om dat verzoek geheel of gedeeltelijk niet toe te staan.

184 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2011, LJN BP1083, r.o. 11.1, verwijzend naar 
r.o. 5.1 in eerste aanleg; zie ook Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 13 april 2010, LJN BM0984, 
r.o. 10.2 verwijzend naar r.o. 5.8 in eerste aanleg. 

185 Anders: zie de KvT Amsterdam 14 september 2010, LJN YC0514. Deze kamer beantwoordde deze 
vraag negatief (hoger beroep is ingesteld). Volgens de kamer zou het in strijd zijn met het sys-
teem van de wet, indien het BFT zou kunnen klagen over handelingen waarvan het, buiten de 
bevoegdheden van de voorzitter om, geen kennis zou hebben kunnen krijgen. Dit zou volgens 
de kamer mogelijk anders kunnen liggen indien de voorzitter geen aanleiding had gevonden de 
zaak aan de kamer voor te leggen, maar daarvan is in casu geen sprake, zie r.o. 2.2. In de uitspraak 
wordt niet gerefereerd aan de vaste rechtspraak van de Notariskamer van het Gerechtshof. 

186 Zie Notariskamer Gerechtshof Amsterdam: 17 november 2009, LJN BK3931; 30 juni 2009, LJN 
BJ0677; 30 juni 2009, LJN BJ0700; KvT Rotterdam 26 juni 2008, LJN YC0022.

187 Het voorwerp van onderzoek betrof dus slechts een onderwerp en niet de naleving van de Wna 
dan wel de naleving van de Wwft. Bewuste betrokkenheid bij ongeoorloofde ABC-transacties, 
zonder te melden, is in strijd met beide wetten. Dat de Wid/Wet Mot was uitgesloten van het 
onderzoek kan aldus niet uit de taalkundige omschrijving worden afgeleid.
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Het is gissen naar de reden voor de afwijzing van een Wid/Wet Mot-onderzoek. 
Hoe dan ook heeft de uitsluiting tot gevolg gehad, dat het BFT in een groot 
aantal Wid/Wet Mot-klachten niet-ontvankelijk werd verklaard en er feitelijk 
geen Wwft-handhaving mogelijk bleek. 

Bijvangst wordt niet toegestaan in U-bocht

Een vierde knelpunt in de U-bocht betreft het uitsluiten van ‘bijvangst’. Van 
bijvangst is sprake als de toezichthouder tijdens zijn toezicht overtredingen of 
klachtwaardige gedragingen tegenkomt waarop het toezicht niet specifiek is 
gericht.188 Het hof heeft geoordeeld dat bij een onderzoek op last van de tucht-
rechter geen ‘bijvangst’ is toegestaan.189 Het overweegt dat het BFT op de mo-
gelijke Wid/Wet Mot-overtredingen niet is gestuit in het kader van het hem bij 
de wet opgedragen toezicht, doch in het kader van het onderzoek opgedragen 
door de voorzitter van de kamer.190 
Bij een onderzoek op last van de tuchtrechter is het BFT strikt gebonden aan 
de onderzoeksopdracht en is het BFT niet-ontvankelijk voor zover de klachten 
betrekking hebben op handelen waarop het onderzoek zich niet specifiek had 
gericht.191 Met andere woorden: bij een onderzoek op last van de tuchtrechter 
wordt ‘bijvangst’ niet toegestaan. In casu richtte de onderzoeksopdracht zich 
op ‘betrokkenheid bij ongeoorloofde ABC-transacties’ en had het BFT mede 
onderzocht of ten aanzien van die transacties de Wet Mot was nageleefd. Naar 
het oordeel van het Hof had het BFT zich hiermee buiten de onderzoeksop-
dracht begeven.192

‘Bijvangst’ wordt in het notariële tuchtrecht over het algemeen wel toe-
gestaan als het BFT op grond van zijn eigen wettelijke toezichttaken ope-
reert. Het BFT is dan op voet van artikel 112 lid 3 Wna bevoegd om in be-
ginsel álle klachtwaardige gedragingen van een notaris aan de tuchtrechter 
voor te leggen. Bijvoorbeeld wanneer het BFT op grond van de Wna zelf-
standig een financieel toezichtonderzoek uitvoert (dus niet op last van de 
tuchtrechter) en het daarbij stuit op Wwft-overtredingen, dan kunnen die 

188 De grenzen voor ontvankelijkheid liggen mijns inziens bij het verbod van misbruik van bevoegd-
heid. De bevoegdheden mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor deze 
zijn gegeven (doelgebondenheid).

189 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0677.
190 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0677, r.o. 11.5.
191 Hierbij ervan uitgaande van de fictie dat de Wid/Wet Mot-overtredingen niet waren inbegrepen 

in de onderzoeksopdracht.
192 Hierover kan, zoals gezegd, worden getwist, omdat met de onderzoeksopdracht slechts een 

onderwerp was gegeven (ABC-transacties) en niet was gegeven of slechts Wna- of ook Wid/
Wet Mot-overtredingen onderzocht mogen worden. Daarbij komt dat het BFT uitdrukkelijk had 
verzocht om een onderzoek met betrekking tot de naleving van de Wid/Wet Mot.
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Wwft-klachten eveneens worden voorgelegd aan de tuchtrechter.193 De 
spiegelbeeldige situatie is overigens niet toegestaan.194 Gegevens verkregen 
tijdens een regulier Wid/Wet Mot/Wwft-onderzoek, mogen niet gebruikt 
worden voor Wna-klachten. Artikel 18 Wet Mot (22 Wwft) staat hieraan 
in de weg. Ook is het BFT niet-ontvankelijk indien de klacht is gericht op 
een overtreding waarvan het toezicht op de naleving niet is opgedragen 
aan het BFT, omdat het dan geen belang zou hebben bij de klacht.195

De Evaluatiecommissie BFT merkt op dat indien een ernstig feit als ‘bijvangst’ 
bij een toezichtonderzoek op last van de tuchtrechter wordt ontdekt, het BFT 
opnieuw een onderbouwd verzoek of klacht daartoe bij de voorzitter moet in-
dienen, hetgeen veel tijd kost en het BFT afhankelijk maakt.196

BFT zoekt grenzen van bevoegdheidsuitoefening op

Als vijfde punt moet erop worden gewezen dat, los van het bovenstaande, het 
BFT soms bewust de grenzen van de U-bocht heeft willen oprekken. In ver-
schillende zaken heeft het BFT in de opdrachtbevestiging aan de tuchtrechter 
de volgende passage laten opnemen:197

‘Voorts behoudt het BFT zich incidenteel het recht voor, om specifieke 
transacties die niet als zodanig zijn aan te duiden als ABC-transacties, 
maar wellicht wel een verhoogd risico met zich brengen, in dit onderzoek 
te betrekken.’

Hiervoor is overwogen dat de voorzitter verplicht is een onderzoek in te stellen 
wanneer het BFT daarom verzoekt. Maar hier is geen sprake van een verzoek 
van het BFT tot het instellen van een onderzoek. Hier is sprake van een een-
zijdig voorbehoud van het BFT tot uitbreiding van het onderzoek wanneer dat 
incidenteel zo uitkomt. Het is dan ook begrijpelijk dat de tuchtrechter hier niet 
mee akkoord gaat. De tuchtrechter geeft immers de opdracht tot onderzoek 
en bepaalt daarmee ook de omvang ervan. Waaijer heeft in dit verband wel 
gesproken over het BFT als ‘rupsje nooitgenoeg’ en vindt dat er sprake is van 
een onevenredige uitoefening van bevoegdheden.198

193 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 1 november 2007, LJN BB8704. Zie ook Van den Haak 
2009, p. 406.

194 Zie Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 november 2010, LJN BO5772, waarin het terug-
kwam van zijn eerdere beslissing van 21 augustus 2008, LJN BE9100, r.o. 7.1. Het huidige art. 22 
Wwft zou hieraan in de weg staan.

195 KvT Amsterdam 28 juni 2007, LJN BE9100. In casu ging het om het niet naleven van de informa-
tieplicht van de notaris jegens een verkoper.

196 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 19.
197 Bijvoorbeeld in: Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0700, r.o. 3.5; 30 juni 

2009, LJN BJ0677, r.o. 3.6; 13 april 2010, LJN BM0984, r.o. 3.6 en 10.5.
198 Waaijer 2009, p. 2.
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De laatste drie punten (opdracht beperkter geformuleerd, bijvangst niet toege-
staan, en het opzoeken van de grenzen van bevoegdheidsuitoefening door het 
BFT) kunnen mijns inziens worden gezien als een juridisch steekspel om de 
macht, waarvan de bron ligt in het tekort aan bevoegdheden van het BFT ten 
aanzien van het Wwft-toezicht.

Strafrechtelijke handhaving niet mogelijk bij de U-bocht

Als zesde en laatste punt is van belang dat bij een onderzoek door het BFT via 
de U-bocht de weg tot strafrechtelijke handhaving is afgesloten. Dit omdat het 
rechterlijk beroepsgeheim daaraan in de weg staat.199 Sommige normschendin-
gen die het BFT tegenkwam, waren echter dusdanig ernstig dat BFT aangifte 
had willen doen, om zo strafrechtelijke handhaving mogelijk te maken.200

Als het BFT op grond van eigen bevoegdheid had kunnen optreden, dan had 
het BFT zelfstandig kunnen besluiten om aangifte te doen ex artikel 162 Sr.
Zo heeft het tekort aan inzagebevoegdheid van het BFT gedurende langere tijd 
negatieve gevolgen gehad voor de wijze van afdoening. Zelfs de meest ernstige 
gevallen konden in beginsel slechts tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden en 
niet strafrechtelijk. 

Aangifteplicht in Wna-nieuw verduidelijkt

De bovenstaande belemmeringen worden zoals gezegd opgelost door de Wna-
nieuw. Het BFT krijgt immers een zelfstandige inzagebevoegdheid. In de me-
morie van toelichting van de Wna-nieuw wordt de aangifteplicht van het BFT 
verduidelijkt, waarover hierna meer in paragraaf 9.4.201 De aangifteplicht van 
het BFT geldt alleen voor zover het toezicht wordt uitgeoefend op basis van 
zijn eigen toezichtbevoegdheden. Voor zover BFT een tuchtrechtelijk (voor)
onderzoek namens de notariële tuchtrechter uitoefent, handelt het in opdracht 
van de tuchtrechter en niet op grond van zijn eigen bevoegdheden. De in-
formatie valt dan ook onder de geheimhoudingsplicht van de tuchtrechter en 
mag door het BFT niet gebruikt worden voor andere doeleinden.202 Het BFT 
kan dan geen aangifte doen.
Juridisch gezien komen er voor het BFT voldoende mogelijkheden om de 
meest ernstige zaken bij het OM te kunnen aanbrengen omdat het toereikende 
zelfstandige bevoegdheden krijgt. Strafrechtelijke naast tuchtrechtelijke hand-
having wordt dan mogelijk.

199 Kamerstukken II 2008-2009, 29 911, nr. 23, p. 16. Zie ook Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 81.
200 Zie over de keuze tussen verschillende sanctiestelsels, Kamerstukken II 2005-2006, 29 849, nr. 30, 

p. 4. Zie ook Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 81 en zie Jaarrapport BFT 2006, p. 25.
201 Zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 8 en 9.
202 Kamerstukken II 2008-2009, 29 911, nr. 23, p. 16.
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Tot slot

Deze retrospectieve schets van de problemen tussen het BFT en de voorzitter 
is van belang om duidelijk te maken dat een heldere bevoegdheidsafbakening 
gewenst is als er meerdere toezichthouders zijn, die voor het toezicht op el-
kaar zijn aangewezen. In het hoofdstuk over het Wwft-toezicht op advocaten, 
hoofdstuk 11, zal dit punt terugkomen. In het C-Advw wordt namelijk een 
nieuw toezichthoudend orgaan voorgesteld (het college van toezicht) dat eind-
verantwoordelijk wordt voor het toezicht. Dit toezicht door het college wordt 
uitgevoerd door de dekens, die echter niet als een verlengstuk van het college 
mogen worden beschouwd en een ruime mate van zelfstandigheid behouden. 
Het voorstel hinkt naar mijn mening op verschillende gedachten en biedt zo 
een voedingsbodem voor conflicten omdat de bevoegdheidsverdeling tussen 
het college en de dekens niet helder is gedefinieerd.203

9.4 toezicht, legal privilege en doorbreking van de afgeleide 
geheimhoudingsplicht 

9.4.1 Inleiding

In de Wna-nieuw en in het C-Advw en de daarmee samenhangende wijzigin-
gen van de Wwft is voorzien in een doorbreking van de geheimhoudingsplicht 
van de notaris en de advocaat, ten gunste van het Wwft-toezicht door het 
BFT, respectievelijk het college van toezicht, de interne toezichthouders en de 
tuchtrechters. In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat extern toezicht kan worden 
toegestaan als er een maatschappelijke noodzaak aanwezig is, er voldoende 
waarborgen tegen misbruik aanwezig zijn en het toezicht proportioneel is. 
Deze inmenging is noodzakelijk in het notariaat, omdat de huidige toezicht-
bevoegdheden niet toereikend zijn om effectief toezicht te kunnen uitoefenen 
en het notariaat zeer gevoelig is gebleken voor vastgoedfraude en witwassen. 
In hoofdstuk 11 zal worden betoogd dat de inmenging ook noodzakelijk is in 
de advocatuur, waarnaar hier wordt verwezen.204

Met deze maatregelen wordt mijns inziens voorzien in een versterking 
van de effectiviteit van het toezicht, terwijl de maatregelen ook proportio-
neel zijn.205 De maatregelen gaan immers niet verder dan noodzakelijk: de 

203 Zie verder hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.3 e.v.
204 Hoofdstuk 11, paragraaf 11.3.6 en 11.4.
205 Ten aanzien van de Wna-nieuw ook: Tilleman en Kolkman 2010, p. 12; interview met Van den 

Haak 2010, p. 5; Kolkman en Wisse 2010, p. 10. Anders: Van Es 2009, die zich afvraagt of de uitzon-
dering niet te ruim is ten aanzien van de tuchtrechtprocedure, zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.3.3. 
Ten aanzien van het C-Advw zijn tijdens dit schrijven in juli 2011 nog geen reacties bekend. Zie 
voor het C-Advw en een beschouwing daarop hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2 e.v.
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toezichthouders krijgen een van de notaris en advocaat afgeleide en doelge-
bonden geheimhoudingsplicht.
Deze inmenging, die noodzakelijk is om effectief toezicht uit te kunnen oefe-
nen, zal invloed hebben op de relatie tussen de dienstverlener en zijn cliënt. 
Er zijn immers derden (toezichthouders) die kennis kunnen nemen van wat 
de cliënt aan de notaris of advocaat heeft toevertrouwd. Daarom dienen de 
waarborgen om misbruik van inzagebevoegdheid te voorkomen eveneens zo 
veel mogelijk in de formele wet (de Wna-nieuw en het C-Advw) te worden 
geregeld. Dit dient eveneens de rechtszekerheid. Naar mijn mening volgt uit 
de waarborging van het legal privilege door het EHRM dat de afgeleide ge-
heimhoudingsplicht, alsmede gronden voor doorbreking ervan in bijzondere 
omstandigheden, in alle gevallen moeten worden opgenomen in de grond-
rechtbeperkende wet. Daarnaast geldt dat er toereikende waarborgen aanwe-
zig moeten zijn tegen misbruik daarvan. Een waarborg wordt gevormd door 
de strafbaarstelling van een opzettelijke schending van de afgeleide geheim-
houdingsplicht, via artikel 272 Sr. Met Van den Haak ben ik het eens dat de af-
geleide geheimhoudingsplicht en eventuele uitzonderingen daarop bij formele 
wet dienen te worden geregeld en niet alleen in de memorie van toelichting, 
zoals thans het geval is in de Wna-nieuw en het C-Advw.206

Hieronder wordt ingegaan op de uitzonderingen op de afgeleide geheimhou-
dingsplicht die opgenomen zouden moeten worden in de Wna-nieuw en de 
C-Advw.

9.4.2 Informatie-uitwisseling met interne toezichthouders 

In de Wna-nieuw en de C-Advw dient te worden beschreven in hoeverre in-
formatie-uitwisseling met andere toezichthouders mogelijk is. Het is immers 
onvoldoende helder of de ‘afgeleide geheimhoudingsplicht’ van de KNB en de 
NOvA de informatieverstrekking aan het BFT respectievelijk het voorgestelde 
college van toezicht toestaat, en het voorkomt nodeloze procedures over de 
verschillende opvattingen omtrent deze vraag.207 Bij deze uitwisseling gaat het 
om informatie die de toezichthouders ook op grond van hun eigen bevoegd-
heden hadden kunnen verkrijgen. 

Notariaat
De Evaluatiecommisse BFT is van mening dat het voor de beroepsorganisaties 
mogelijk moet zijn om informatie te delen met het BFT en beveelt daartoe 
een wettelijke regeling aan.208 In de memorie van toelichting bij de Wna-nieuw 
licht de wetgever toe dat uit het verschillende karakter van de interne toezicht-

206 Van den Haak 2011; zie C-Advw, toelichting p. 17-19, 21.
207 Interview met Van den Haak 2010, p. 6 en 7.
208 Evaluatiecommissie BFT 2009, aanbeveling 4, p. 27 en 28.
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houder en het externe toezicht door het BFT volgt, dat beide taken autonoom 
van elkaar worden uitgeoefend en dat het BFT geen inzage kan eisen in indi-
viduele kwaliteitstoetsen door de beroepsorganisatie.209 Maar de KNB is wel 
bevoegd om deze informatie te delen:

‘De KNB is wel bevoegd om dergelijke informatie met het Bureau te delen, 
zonder daarbij beperkt te worden door de afgeleide geheimhoudingsplicht 
(…). Het is van belang dat er tussen de KNB en het Bureau afspraken 
worden gemaakt over een goede onderlinge samenwerking, zodat er een 
wisselwerking kan plaatsvinden tussen de kwaliteitstoetsing door de KNB 
en de inzichten die daarbij worden opgedaan, en het toezichtsbeleid van 
het Bureau.’ 

Met deze toelichting wordt verduidelijkt dat de KNB bevoegd is om informa-
tie, die zij heeft verkregen bij de kwaliteitstoetsen en die onder de notariële 
geheimhoudingsplicht valt, over te dragen aan het BFT. Deze bevoegdheid tot 
informatieverstrekking zou, zoals gezegd, niet slechts in de memorie van toe-
lichting, maar in de eerste plaats wettelijk geregeld moeten worden. Het is im-
mers onvoldoende helder of de ‘afgeleide geheimhoudingsplicht’ van de KNB 
in de weg staat aan de informatieverstrekking aan het BFT.210

De KNB is het eens met de gekozen middenweg in de Wna-nieuw. Volgens 
Kortlang kan de intercollegiale toetsing niet anders bestaan dan bij de gra-
tie van het goede gesprek en het vertrouwen dat de beroepsgenoot die wordt 
onderzocht er in mag hebben dat de collega-toetser hem aanspreekt op de ei-
gen verantwoordelijkheid en dat de toetser met zijn collega ‘het goede voor 
heeft’.211 Wat betreft de samenwerking met het BFT bepleit zij een tussenposi-
tie. De twee andere, uiterste, mogelijkheden – geen enkele informatie delen die 
tot een notaris herleidbaar is of juist álle informatie delen – verwerpt zij. In dat 
laatste geval fungeert de KNB feitelijk als verlengstuk van het BFT.212 
Het BFT heeft zich op het standpunt gesteld dat het als aangewezen toezicht-
houder impliciet ook is belast met het stelseltoezicht op de inrichting en func-
tioneren van het interne toezicht. Het BFT vindt het daarmee onwenselijk dat 
elke toegang op casusniveau voor hen tot op heden taboe is.213 Het BFT bepleit 
absolute helderheid met betrekking tot het punt van bevoegdheden en verant-
woordelijkheden en zou meer informatie willen die vanuit het interne toezicht 
naar boven komt. Als er duidelijk sprake is van een overtreding dan wil het 

209 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 5-6. Zie hierboven in paragraaf 10.3.1. Ook later in de 
wetsgeschiedenis wordt nog ingegaan op de verhouding tussen beide vormen van toezicht, zie 
bijvoorbeeld: Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 4, 7-8.

210 Van den Haak 2011, p. 445.
211 Kortlang, in: Congres 2009, p 31.
212 Congres 2009, p. 32; Zie ook Oldenburg, in: Laan 2011, p. 9. 
213 Zie Van der Weij, in: Congres 2009, p. 11 en 12.
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BFT dat graag weten.214 Een tussenoplossing acht het BFT ook goed denkbaar, 
bijvoorbeeld dat slechts bij uitzondering informatie uit het interne toezicht 
voor het BFT beschikbaar komt.215 
Volgens Van den Haak dient de mogelijkheid van de KNB tot informatiever-
strekking aan het BFT in de wet geregeld te worden en strikt beperkt te worden 
tot ‘gegevens die het redelijk vermoeden van ernstige misstanden inhouden’.216 
Een dergelijke beperkte uitleg is mijns inziens niet te lezen in de toelichting, 
waarin juist staat dat de KNB bevoegd is om informatie die zij heeft verkre-
gen bij de kwaliteitstoetsen te delen met het BFT zonder beperkt te worden 
door de afgeleide geheimhoudingsplicht. De wetgever heeft het daarbij aan 
de beide partijen over willen laten daarover nadere afspraken te maken en dit 
niet bij voorbaat willen beperken tot ernstige misstanden, zoals Van den Haak 
betoogt. Bovendien beperkt een dergelijke beperkte uitleg de mogelijkheden 
tot een effectief toezicht te veel. Het legal-privilegebezwaar gaat ook niet op, 
omdat het bij de uitwisseling van informatie tussen deze partijen gaat om in-
formatie die ieder van hen ook op basis van zijn eigen bevoegdheden had kun-
nen verkrijgen. 
Plaggemars is van mening dat de KNB en het BFT een vergaand inzicht in el-
kaars toetsingsresultaten zouden moeten hebben.217 De voordelen hiervan zijn 
groot. Men kan op elkaars tekortkomingen wijzen, de ander kan tot ‘versnelde 
actie’ overgaan en onnodig dubbel toezicht kan worden voorkomen. Hij acht 
het verschil tussen intern kwaliteitstoezicht en extern toezicht op de naleving 
niet dusdanig groot dat het een dergelijke scheiding als voorgesteld in de toe-
lichting bij de Wna-nieuw rechtvaardigt. De voorgestelde regeling is naar zijn 
idee te weinig dwingend, gezien de stagnatie die de laatste jaren is opgetreden 
in het overleg omtrent dit punt tussen het BFT en de KNB. Plaggemars stelt 
voor dwingender in de wet te formuleren dat een convenant wordt gemaakt 
met de mogelijkheid dat de minister hieromtrent voorschriften oplegt, indien 
zo’n convenant achterwege blijft.218

Volgens Lekkerkerker zijn de besprekingen over een convenant inzake infor-
matie-uitwisseling tussen beide partijen gaande.219 Hij is het eens met de lijn 
van de wetgever, die vasthoudt aan gescheiden vormen van toezicht, maar 
vindt eveneens dat informatie-uitwisseling mogelijk moet zijn. Bijvoorbeeld 
als het beeld bij de peer review verontrustend is en een nadere toetsing en ver-

214 Directeur BFT Vermeulen, in: Laan 2011, p. 11.
215 Zie Van der Weij, in: Congres 2009, p. 11 en 12.
216 Van den Haak 2011, p. 443.
217 Plaggemars 2011, p. 376-379.
218 Om zo’n convenant te bevorderen stelt hij voor hiertoe een werkgroep op te richten onder leiding 

van oud-president van de Notariskamer Gerechtshof Amsterdam Van den Haak, zie Plaggemars 
2011, p. 378. Een opmerkelijke keuze van Plaggemars, die juist een veel ruimere mogelijkheid tot 
informatie-uitwisseling voorstaat dan Van den Haak.

219 Lekkerkerker 2011.
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betertraject geen verbetering bieden. Maar ook bij generieke trends waarvan 
het zinvol is dat de KNB die deelt met het BFT of omgekeerd.

De rechtszekerheid en het legal privilege vereisen dat in de wet in plaats van 
in de wetstoelichting wordt opgenomen dat de interne toezichthouders en het 
BFT bevoegd zijn om informatie uit te wisselen die onder hun afgeleide ge-
heimhoudingsplicht valt. Een beperking dient immers bij of krachtens de wet 
opgenomen te worden, gezien de eisen die de Grondwet stelt, zie hoofdstuk 3, 
paragraaf 3.3.4.
Ter uitvoering van informatie-uitwisseling dienen het BFT en de KNB een 
convenant sluiten. Als in de loop van 2011 nog steeds geen helder convenant 
inzake informatie-uitwisseling wordt gesloten, dan doet de wetgever er goed 
aan de aanbeveling van Plaggemars over te nemen: een wetsartikel dat moge-
lijk maakt dat de minister bij AMvB een regeling omtrent informatie-uitwisse-
ling oplegt, indien partijen niet tot afspraken hebben kunnen komen. 

Advocatuur
In hoofdstuk 11 zal blijken dat in de toelichting bij het C-Advw niet wordt 
gesproken over algemene informatie-uitwisseling op grond van een convenant 
tussen het interne toezicht door de NOvA en het toezicht op de naleving door 
het voorgestelde college van toezicht. Mijns inziens is het net zo belangrijk 
als in het notariaat dat hiervoor een heldere wettelijke regeling in de C-Advw 
wordt gemaakt, waaruit duidelijk wordt dat informatie-uitwisseling ten behoe-
ve van het toezicht mogelijk is.220

9.4.3 Wwft-meldplicht voor toezichthouder

De formele Wwft-toezichthouders zijn op grond van artikel 25 Wwft verplicht 
om in voorkomende gevallen zelf een melding te doen aan de FIU.221 Ook deze 
‘uitzondering’ op de afgeleide geheimhoudingsplicht moet worden geregeld in 
de Wna-nieuw en het C-Advw. Het betreft geen echte doorbreking van de ge-
heimhoudingsplicht, omdat het bij de melding aan de FIU alleen zou moeten 
gaan om transacties die de geheimhouder zelf al had moeten melden, zoals ik 
hieronder zal betogen, zodat er niet langer sprake is van een geheimhoudings-
plicht of afgeleide geheimhoudingsplicht. 

In artikel 25 Wwft is bepaald:

‘Indien personen die met het wettelijk Wwft-toezicht zijn belast bij de uit-
oefening van hun taak feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen 

220 Zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.3.
221 Daarbij moeten uiteraard wel cliëntgegevens worden verstrekt. 
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of financieren van terrorisme, lichten zij, zo nodig in afwijking van de 
toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen, het meldpunt in’. 

Dit artikel vormt de implementatie van artikel 25 van de 3e Witwasrichtlijn, 
waarin overigens staat dat deze inlichting ‘onmiddellijk’ dient te gebeuren, het-
geen niet in de Nederlandse wettekst is opgenomen.
Onder het C-Advw en het C-Wwft moet het toekomstige college van toezicht 
in voorkomende gevallen ook deze melding gaan doen.222

Deze zelfstandige meldplicht van toezichthouders is zowel in de richtlijn als in 
de Wwft onvoldoende begrensd. Door de open omschrijving is niet duidelijk 
of de toezichthouder elk omschreven feit moeten melden, of alleen wanneer de 
onder toezichtgestelde dat niet zelf heeft gedaan, terwijl dit ‘overduidelijk’ wel 
had moeten plaatsvinden en de meldplichtige weigert alsnog te melden. Deze 
zelfstandige meldplicht moet met meer waarborgen worden omgeven, zodat de 
toezichthouder niet meldt waar de advocaat en notaris geen meldplicht heeft, 
zodat het legal privilege niet onnodig wordt geschonden. De richtlijn mag im-
mers niet in strijd met het EVRM worden uitgelegd of uitgevoerd.223 Dit heeft 
mijns inziens als consequentie dat de toezichthouder een van de meldplichtige 
afgeleide geheimhoudingsplicht en meldplicht heeft. De toezichthouder mag 
alleen melden als de meldplichtige had moeten melden maar dat desondanks 
heeft nagelaten en dat na aanmaning blijft weigeren. Deze beperking moet dui-
delijker in de wettekst naar voren komen om het legal privilege niet te schen-
den. Dit dient eveneens de rechtszekerheid.

9.4.4 Aangifteplicht tegen ondertoezichtgestelde

Een derde punt dat in de Wna-nieuw en het C-Advw moet worden geregeld 
bij de afgeleide geheimhoudingsplicht, is de aangifteplicht bij het OM van de 
toezichthouder jegens de ondertoezichtgestelde advocaat of notaris. Bij de 
aangifteplicht mogen geen gegevens worden doorgespeeld die herleidbaar zijn 
tot cliënten. Het is dan ook aanvaardbaar om te stellen dat in al deze gevallen 
geen ‘echte’ doorbreking van de afgeleide geheimhoudingsplicht aan de orde is.
Het BFT, en het college van toezicht onder het C-Advw, zijn verplicht tot het 
doen van aangifte tegen een notaris, respectievelijk advocaat, indien deze een 
misdrijf heeft gepleegd.224 In de memorie van toelichting bij de Wna-nieuw en 
het C-Advw is deze bestaande aangifteplicht verduidelijkt en is aangegeven 

222 Art. 25 Wwft jo. art. 31 lid 3 C-Wwft.
223 Zie ook overweging 48 van de 3e Witwasrichtlijn.
224 Zie art. 162 lid 1, sub b Sv en MvT bij de Wna-nieuw: Kamerstukken II 2009-2010, 32 350, nr. 3, p. 8 

en 9 (voor de notaris als hij zijn bijzondere ambtsplicht heeft geschonden, of daarbij gebruik 
heeft gemaakt van zijn ambt). Voor advocaten: zie de toelichting bij C-Advw, p. 29-30.
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welke informatie de toezichthouder daarbij wel en niet mag geven.225 Bij de 
aangifteplicht ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering (Sv) rust op de toe-
zichthouders een afgeleide geheimhoudingsplicht, voor zover de toezichthou-
ders van het BFT, c.q. het college van toezicht kennisnemen van informatie die 
valt onder de geheimhoudingsplicht van de notaris of advocaat.226 Dit betekent 
dat:

‘ingevolge de afgeleide geheimhoudingsplicht er bij de aangifte tegen de 
notaris geen informatie mag worden verschaft die herleidbaar is tot indi-
viduele cliënten.(…) Concreet betekent dit dat het Bureau bij het doen van 
aangifte tegen een individuele notaris kan aangeven aan welke strafbare 
feiten deze zich heeft schuldig gemaakt en een beschrijving mag geven van 
de specifieke handelingen van de notaris die daaraan ten grondslag liggen. 
Bijzonderheden die herleidbaar zijn tot individuele cliënten dienen echter 
achterwege te worden gelaten.’227

Eenzelfde overweging is in de toelichting bij het C-Advw opgenomen ten aan-
zien van de aangifteplicht van het college van toezicht voor advocaten.228 Het 
zou aanbevelingswaardig zijn in zowel de Wna-nieuw als het C-Advw te ver-
wijzen naar de aangifteplicht van artikel 162 Sv. 

9.4.5 Doorbreking in bijzondere omstandigheden: aangifte tegen cliënt van 
ondertoezichtgestelde?

Een échte uitzondering op de afgeleide geheimhoudingsplicht wordt gevormd 
door gegevensverstrekking van Wwft-toezichthouders aan andere externe 
handhavingsinstanties, als daarbij informatie die onder de afgeleide geheim-
houdingsplicht valt, wordt doorgegeven. In dat geval zijn de strenge eisen die 
het EHRM stelt aan een inperking van het legal privilege onverkort van toe-
passing. Van een doorbreking kan alleen sprake zijn in bijzondere omstandig-
heden. Bijvoorbeeld om aangifte te doen jegens een cliënt van een advocaat of 
notaris, indien sprake is van de bijzondere omstandigheid dat misbruik van 
diens privileges is gemaakt, ongeacht of de dienstverlener te goeder trouw is. 

225 Aanvankelijk was in het voorontwerp van de Wna-nieuw gekozen voor de explicitering van een 
aangiftemogelijkheid in de Wna zelf. Die regeling was niet duidelijk. Daarom is gekozen voor de 
explicitering van de al bestaande mogelijkheid om aangifte te doen op grond van art. 162 Sv.

226 Kamerstukken II 2009-2010, 32 350, nr. 3, p. 8 en 9; C-Advw, toelichting p. 30.
227 Het OM kan op grond van zijn eigen strafvorderlijke bevoegdheden, zoals doorzoeking en inbe-

slagneming, vervolgens alsnog de beschikking krijgen over de gegevens die nodig zijn voor de 
vervolging (van cliënten). Hiervoor zal een machtiging van de rechter-commissaris nodig zijn, 
die moet oordelen of sprake is van dermate uitzonderlijke omstandigheden dat de geheimhou-
dingsplicht moet wijken voor de waarheidsvinding, zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, 
p. 9. Voor deze gevallen zal de verschoningsrechtkamer zoals hierna wordt voorgesteld in para-
graaf 9.4.6 een goede rol kunnen vervullen.

228 C-Advw, toelichting p. 30.
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In dat geval moeten adequate waarborgen aanwezig zijn om misbruik van de 
inzagebevoegdheid te voorkomen. 

In de toelichting bij de Wna-nieuw wordt gesteld dat een algemene wettelijke 
uitzondering op de afgeleide geheimhoudingsplicht van de toezichthouder ten 
behoeve van het doen van aangifte tegen cliënten buitenproportioneel is, om-
dat het afbreuk zou doen aan het wezenlijke element van de geheimhoudings-
plicht. Dat zou immers neerkomen op het afschaffen van de geheimhoudings-
plicht en het verschoningsrecht van de notaris.229 In een brief van de staats-
secretaris van 8 april 2011 over de positie van bijzondere geheimhouders in 
het Wetboek van Strafvordering wordt verduidelijkt dat de aangifteplicht niet 
van toepassing is ten opzichte van cliënten van de notaris omdat het toezicht 
gericht is op de notaris.230 
Gezien de bescherming die het EHRM biedt aan het legal privilege, is het 
terecht te stellen dat een algemene uitzondering voor aangifte tegen cliënten 
ontoelaatbaar is, omdat daarmee de kern van het legal privilege wordt aange-
tast. Er is binnen het EVRM echter wel ruimte om hierop een uitzondering te 
maken onder bijzondere omstandigheden. Bescherming van het legal privilege 
vindt zijn einde waar het legal privilege wordt misbruikt.231 

Naar mijn mening zou dan ook overwogen kunnen worden om het verscho-
ningsrecht te doorbreken bij de bijzondere omstandigheid dat er sterke aanwij-
zingen zijn die een objectieve buitenstaander zouden overtuigen dat het legal 
privilege wordt misbruikt. 
Als voorbeeld kan worden genoemd de situatie dat een cliënt een vordering 
voorwendt, die helemaal niet bestaat, en die voorgewend wordt om gelden te 
kunnen witwassen.232 Uiteraard dient er dan ook een melding op grond van 
artikel 25 Wwft te worden gedaan bij de FIU, maar dat neemt niet weg dat 
een aangifte bij het OM opportuun kan zijn. Bij een melding aan de FIU is het 
immers niet zeker of de melding uiteindelijk bij de opsporende autoriteiten 
terechtkomt.233 

229 Zie de antwoorden door de minister op Kamervragen hieromtrent: Kamerstukken II 2009-2010, 
32 250, nr. 6, p. 10-11.

230 Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 12, p. 4.
231 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.6: EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland).
232 Van Leijen vermoedt dat de overgrote meerderheid van notarissen en civilisten zich oprecht vol-

strekt niet realiseren dat zij een wezenlijke schakel vormen bij het investeren van misdaadgeld 
en niet in staat zijn om te goeder trouw verleende dienstverlening te plaatsen als een schakel in 
het criminele gedrag. In dergelijke gevallen zal de verschoningsgerechtigde niet snel geneigd 
zijn om bij een confrontatie met een verzoek tot inzage/inbeslagneming zijn verschoningsrecht 
te laten varen, omdat hij niet op hoogte is van zijn deelname in het witwasproces en uitgaat van 
zijn eigen integer handelen. Het is in die gevallen vaak onmogelijk om de aannemelijkheid van 
het oordeel van de verschoningsgerechtigde aan te vechten, zie Van Leijen 2010.

233 Bovendien zijn er ook andere situaties voorstelbaar, waarbij art. 25 Wwft niet van toepassing is, maar 
wel sprake is van ernstig misbruik van de vertrouwenspositie van de verschonings gerechtigde.
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Het doet er voor deze doorbreking niet toe of de dienstverlener te goeder 
trouw is of niet. Voor zover de cliënt de vertrouwenspositie van de geheimhou-
der misbruikt, kan geen gerechtvaardigd beroep op de geheimhoudingsplicht 
bestaan.
In dit geval kunnen documenten ook beschouwd worden als ‘voorwerpen die 
deel uitmaken van het strafbare feit of die tot het begaan daarvan hebben ge-
diend’ en vallen zij ook op die grond niet langer onder het verschoningsrecht, 
vergelijk artikel 98 Sv.
Wanneer de toezichthouder stuit op feiten die een objectieve buitenstaander 
zouden overtuigen dat de vertrouwensrelatie is misbruikt, dan is een doorbre-
king van de afgeleide geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd. Hierdoor wordt 
naar mijn overtuiging een betere balans bereikt tussen legal privilege en een 
effectieve handhaving. Het legal privilege is immers niet bedoeld om onwet-
tige activiteiten af te schermen, ongeacht of de verschoningsgerechtigde zich 
daarvan bewust is of niet. 

9.4.6 Waarborgen tegen misbruik van de afgeleide geheimhoudingsplicht

In hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.3, is aan de orde gekomen dat het in Nederland 
de advocaat of notaris is die in beginsel bepaalt of de informatie onder diens 
geheimhoudingsplicht valt, met als gevolg dat de geheimhoudingsplicht zel-
den wordt doorbroken, omdat op schending ervan een strafsanctie staat en het 
oordeel van de verschoningsgerechtigde niet anders dan marginaal door de 
rechter wordt getoetst: 

‘De aard van de bevoegdheid tot verschoning van een advocaat, brengt 
mee dat het oordeel omtrent de vraag of brieven of geschriften object van 
de bevoegdheid tot verschoning uitmaken in beginsel toekomt aan die ad-
vocaat. Indien deze zich op het standpunt stelt dat het gaat om brieven en 
geschriften die noch voorwerp van het strafbare feit uitmaken noch tot het 
begaan daarvan gediend hebben en waarvan kennisneming zou leiden tot 
schending van het beroepsgeheim, dient dit standpunt door de organen 
van politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij redelijkerwijze geen 
twijfel erover kan bestaan dat dit standpunt onjuist is. (…)’.234

Er kan betoogd worden dat deze marginale toets te ver doorschiet in de be-
scherming van het legal privilege ten koste van een effectieve handhaving.235 
Ook de politiek is voorstander van een meer evenwichtige afweging tussen de 
beide belangen, zie de hierboven genoemde brief van de staatssecretaris van 
8 april 2011 over de positie van bijzondere geheimhouders in het Wetboek van 

234 HR 2 maart 2010, LJN BJ9262, r.o. 3.3.
235 Van Leijen 2010, zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.3.
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Strafvordering.236 De staatssecretaris geeft daarin aan dat hij zal zoeken naar 
een aparte beroepsprocedure voor een snellere beoordeling van de toepassing 
van het verschoningsrecht.237 

Indien de toezichthouder BFT of het toekomstige college van toezicht zijn 
afgeleide geheimhoudingsplicht wil doorbreken om jegens een cliënt van de 
notaris, respectievelijk advocaat aangifte te doen, dan dienen adequate waar-
borgen in de wet te worden opgenomen tegen misbruik daarvan. Mijns inziens 
zou dit, om bovengenoemde reden, niet overgelaten moeten worden aan de 
notaris of advocaat op wie het toezicht wordt uitgeoefend, met een marginale 
toets van de rechter. Er moet mijns inziens een andere effectieve waarborg 
worden gevonden tegen misbruik van de inzagebevoegdheid en de doorbre-
king van de afgeleide geheimhoudingsplicht.
In hoofdstuk 3 is aan de orde gekomen dat indien er een meningsverschil be-
staat over de vraag of een document wel of niet onder de bescherming van de 
geheimhoudingsplicht valt, de énige manier om dit vast te stellen is om een 
onafhankelijke instantie daadwerkelijk de stukken te laten inzien.238 Het ligt 
voor de hand dat dit een rechter is die niet betrokken is bij de zaak. Deze waar-
borg kan aldus worden gevonden in de instelling van een speciale ‘verscho-
ningsrechtkamer’ die binnen korte termijn uitspraak doet over een dergelijk 
verzoek.

Op diverse plaatsen in ons recht komt het voor dat een rechter kennisneemt 
van ‘geheime’ stukken om te beoordelen of de claim op geheimhouding in een 
bepaalde procedure wel terecht is.239 In de eerste plaats kan gewezen worden 
op de procedure die het Gerecht van Eerste Aanleg hanteert in de Akzo Nobel-
zaak, om te beoordelen of het beroep op legal privilege terecht is.240 Ook op 
andere plaatsen kijkt een onafhankelijke derde daadwerkelijk naar de inhoud 
om een beroep op geheimhouding te beoordelen. Voorbeelden daarvan zijn 
te vinden in uitspraken van de Hoge Raad uit 2002 en 2008.241 In deze za-
ken werd door de Hoge Raad bepaald dat het beroep op het recht op geheim-
houding in die procedures, waar het verschoningsrecht niet speelde, door de 

236 Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 12.
237 Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 12.
238 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.5.
239 Zie bijvoorbeeld voor het bestuursrecht art. 8:29 Awb.
240 GvEA 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523 (Akzo Nobel/Commissie). 

Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.5.
241 Zie HR 20 december 2002, LJN ZE3350; NJ 2004, 4, m.nt. J.B.M. Vranken; HR 11 juli 2008, NJ 2009, 

451.
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rechter inhoudelijk beoordeeld moet worden. De Hoge Raad bepaalde in een 
bestuursrechtelijke context:242

‘de vraag of er gewichtige redenen geheimhouding met betrekking tot een 
bepaald stuk of bepaalde inlichtingen rechtvaardigen, zal de rechter in 
het algemeen niet kunnen beantwoorden zonder kennis te nemen van dat 
stuk of die inlichtingen.’

Vervolgens werkt de Hoge Raad een procedure uit die tegemoetkomt aan de 
rechten op hoor en wederhoor.243 In de uitspraak uit 2008 blijkt dat hetzelfde 
geldt in een civiele procedure ex artikel 22 Rv. Vranken voert in zijn noot on-
der de uitspraak van de Hoge Raad uit 2002 een pleidooi voor een procedure 
waarin het uiteindelijk de rechter is die de gegrondheid van het beroep op 
geheimhouding beoordeelt, ook wanneer het gaat om het (professionele) ver-
schoningsrecht.244

Inspiratie kan eveneens worden gevonden in de procedure die door de NMa 
wordt gevolgd inzake het legal privilege in mededingingsprocedures.245 Die 
procedure laat de (inhoudelijke) beoordeling over aan een onafhankelijke 
functionaris die niet betrokken is bij de zaak.246 Indien men van de ‘functio-
naris Verschoningsrecht’ een aparte (rechterlijke) instantie zou maken, in de 
vorm van een verschoningsrechtkamer, die in voorkomende gevallen binnen 
korte termijn uitspraak doet in geschillen omtrent het verschoningsrecht, dan 
zou dat een goede oplossing kunnen zijn om te waarborgen dat de afgeleide 
geheimhoudingsplicht niet licht wordt doorbroken.
De NMa-procedure lijkt in zijn opzet op de procedure bij de Europese 
Commissie, zij het dat de NMa-procedure veel sneller is. Een ‘functionaris 
Verschoningsrecht’ bekijkt de documenten/digitale bestanden inhoudelijk en 
maakt daarvan een verslag. Deze functionaris is niet betrokken bij het onder-
zoek en werkt op een gesloten netwerkafdeling. Nadat de onderneming van 
zijn oordeel op de hoogte wordt gesteld, is nog een rechterlijke toets mogelijk 
(kort geding). Openstelling van de stukken aan de toezichthouders vindt pas 
plaats als de gestelde termijnen ongebruikt zijn verstreken of door de rechter 
onherroepelijk uitspraak is gedaan. De beslistermijnen zijn zeer kort, wat een 
voordeel is ten opzichte van de procedure die door de Europese Commissie 

242 HR 20 december 2002, LJN AE3350; NJ 2004, 4, m.nt. J.B.M. Vranken, r.o. 4.4.6. Delen van deze 
procedure zijn uitgewerkt in art. 13 van de Procesregeling Bestuursrecht 2008.

243 Zie ook Vranken in zijn noot.
244 Vranken heeft dit ook bepleit in zijn preadvies voor de NJV van 1986: Vranken 1986.
245 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze procedure: Speech 20 januari 2011 van Van Oers, 

te vinden op site van de NMa: www.nmanet.nl, onder actueel/lezingen en speeches/ legal privi-
lege en de NMa-praktijk (hierna: Speech Van Oers 2011); zie ook de Competition Newsletter, van 
De Brauw Blackstone Westbroek, februari 2011.

246 Zie ook Fernhout 2004, p. 150-153, die onder meer opmerkt dat door een dergelijke beoordeling 
door een onafhankelijke instantie het spanningsveld kan worden opgelost.
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wordt gevolgd. Volgens Van Oers levert deze praktijk van de NMa nagenoeg 
nooit discussie op.247 In deze procedure kan daadwerkelijk worden beoordeeld 
of het beroep op het verschoningsrecht terecht is en wordt ook het belang van 
legal privilege voldoende gewaarborgd, doordat rechterlijke toetsing mogelijk 
is, alvorens de toezichthouders inzage krijgen in de stukken.248 
Gemeenschappelijk aan de genoemde procedures is dat een onafhankelijke 
derde daadwerkelijk de stukken inkijkt om te beoordelen of het beroep op 
geheimhouding terecht is. Om vraagstukken met betrekking tot de doorbre-
king van de afgeleide geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht op te 
lossen, stel ik voor om een speciale verschoningsrechtkamer in te stellen, be-
mand door rechters die niet betrokken zijn bij de zaak. Deze verschonings-
rechtkamer zou met betrekking tot het toezicht op de Wwft door advocaten en 
notarissen moeten beoordelen of de toezichthouder zijn afgeleide geheimhou-
dingsplicht mag doorbreken om aangifte jegens een cliënt van de geheimhou-
der te doen. Volgens de jurisprudentie van het EHRM mag het legal privilege 
doorbroken worden indien er feiten aanwezig zijn die een objectieve buiten-
staander zouden overtuigen dat de vertrouwensrelatie is misbruikt, hetgeen 
meebrengt dat het legal privilege moet wijken voor het maatschappelijk belang 
dat de waarheid in rechte aan het licht komt. In dat geval is een doorbreking 
van de afgeleide geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd en kan het verzoek 
van de toezichthouder om aangifte te doen jegens een cliënt van een bijzon-
dere geheimhouder als een notaris of advocaat worden toegewezen. Een der-
gelijke toets door een verschoningsrechtkamer vormt een adequate waarborg 
tegen misbruik van de afgeleide geheimhoudingsplicht.
Deze verschoningsrechtkamer zou een veel ruimer bereik kunnen hebben en 
ingezet kunnen worden voor alle vraagstukken in verband met de geheimhou-
dingsplicht en het verschoningsrecht. Denk bijvoorbeeld aan de problemen 
bij de handhaving die zijn beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.3.249 Daar 
kwam aan de orde dat een verschoningsgerechtigde die zich thans met een 
verzoek tot inbeslagname geconfronteerd ziet, en die uitgaat van zijn eigen 
integer handelen, zich op het standpunt zal stellen dat de voorwerpen geen 
deel uitmaken van het strafbare feit en dus zal hij zich altijd op zijn verscho-
ningsrecht beroepen.250 Ook in een dergelijk geval zou een verschoningsrecht-
kamer uitkomst kunnen bieden, door daadwerkelijk te toetsen of de in beslag 
genomen documenten onderdeel uitmaken van het strafbare feit en daarmee 
misbruik is gemaakt van de vertrouwenspositie van de verschoningsgerech-

247 Speech Van Oers 2011.
248 Deze procedure kan qua grondslag ook de EVRM-toets doorstaan, vergelijk de zaak EHRM 

19 september 2002, nr. 62002/00 (Tamosius).
249 Zoals ook besproken door Van Leijen 2010.
250 Zo ook Lekkerkerker 2008, p. 16; Van Leijen 2010, p. 504, die terecht in een noot toevoegt: ‘Om 

van de voorspelbare reactie van de dienstverlener te kwader trouw maar te zwijgen’.
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tigde. Met een speciale verschoningsrechtkamer kan een betere balans worden 
gevonden tussen eisen die aan een effectieve handhaving worden gesteld en 
het legal privilege.

9.5 conclusies en aanbevelingen

Effectiviteit

In het toetsingskader van dit onderzoek, zie hoofdstuk 2, is tot uitgangspunt 
genomen dat handhaving voldoet aan het effectiviteitsbeginsel als er in het 
rechtssysteem voorwaarden aanwezig zijn die een daadwerkelijke handhaving 
mogelijk maken en er geen juridische belemmeringen aanwezig zijn, dan wel 
feitelijke belemmeringen aanwezig zijn die juridische gevolgen hebben, die 
een daadwerkelijke handhaving in de weg staan.251 

In het Wwft-toezicht door het BFT is er (tot aan inwerkingtreding van de 
Wna-nieuw) sprake van zodanige juridische en feitelijke belemmeringen bij 
notarissen dat zelfstandig toezicht door het BFT ernstig wordt bemoeilijkt. In 
de advocatuur ontbreekt elk toezicht door het BFT vanwege een tekort aan 
inzagebevoegdheid.
Bij de overige dienstverleners hebben belemmeringen het gevolg dat toezicht 
slechts in zeer beperkte mate mogelijk is. Het gewicht van de obstakels is on-
gelijk over de beroepsgroepen verdeeld. De juridische voorwaarden voor een 
adequaat Wwft-toezicht door het BFT op notarissen komen binnen handbe-
reik door de Wna-nieuw. Ten aanzien van advocaten, accountants, belasting-
adviseurs en overige ondertoezichtgestelden is het Wwft-toezicht door het 
BFT marginaal. 

Juridische obstakels voor adequaat toezicht

Het belangrijkste obstakel voor adequaat toezicht bij de advocatuur en het no-
tariaat is dat het BFT niet over een geschikte en toereikende inzagebevoegd-
heid beschikt om het Wwft-toezicht zelfstandig uit te kunnen oefenen. Voor 
notarissen wordt dit punt opgelost in de Wna-nieuw (paragraaf 9.3.4).
In de tweede plaats speelt bij alle ondertoezichtgestelden het volgende. De ju-
ridische mogelijkheden voor informatie-uitwisseling zijn ontoereikend en/of 
onduidelijk, waardoor de samenwerking met andere handhavingsinstanties 
minder goed mogelijk is en een zinvolle invulling van het risicogebaseerde 
toezicht wordt belemmerd (paragraaf 9.3.3 en 9.3.4).

251 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.1.
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In de derde plaats zijn er in het Wwft-toezicht op het notariaat veel onduide-
lijkheden in de bevoegdheidsafbakening tussen het BFT en de voorzitter van 
de kamer van toezicht, waardoor het BFT in vele Wid en Wet Mot-klachten 
niet ontvankelijk is verklaard (paragraaf 9.3.6). Bovendien is via deze route 
strafrechtelijke handhaving niet mogelijk. Onduidelijkheden rondom de in-
houd van de meldplicht (zie hoofdstuk 7) hebben tot gevolg dat toezichtonder-
zoeken van het BFT op forensische werkzaamheden on hold staan.
Er is geen geïntegreerd toezicht mogelijk bij het notariaat, omdat de juridische 
bevoegdheden bij het Wwft- en financieel toezicht niet hetzelfde zijn (para-
graaf 9.3.5).

Feitelijke obstakels voor adequaat toezicht

Het belangrijkste feitelijke probleem bij het Wwft-toezicht is de geringe onder-
zoekscapaciteit van 14 FTE op circa 60.000 dienstverleners. Het merendeel van 
de onderzoekscapaciteit wordt ingezet voor het notariaat, omdat het BFT daar 
de beste informatiepositie heeft om het toezicht op risicogebaseerde wijze in te 
vullen. Voor de overige dienstverleners is de intensiteit van het Wwft-toezicht 
door het BFT zeer gering (paragraaf 9.3.2).
Een volgend aandachtspunt is dat het BFT weinig samenwerkt met enkele re-
levante samenwerkingsverbanden van handhavingsorganisaties (bijvoorbeeld 
het FEC) en met beroepsorganisaties (paragraaf 9.3.3).
En een laatste feitelijke omstandigheid is dat het BFT onvoldoende informatie 
en strategieën heeft om risicogebaseerd toezicht uit te oefenen op zijn onder-
toezichtgestelden, behalve ten aanzien van het notariaat (paragraaf 9.3.3 en 
9.4.2).

Rechtszekerheid

Als gevolg van de vele rollen die het BFT speelt in het notariaat (Wwft-toezicht, 
Wna-toezicht, toezicht op last van de voorzitter van de kamer) die elk hun ei-
gen wettelijk kader kennen, is er veel onzekerheid en verwarring omtrent de 
reikwijdte van de bevoegdheden van het BFT. Deze onzekerheid spitst zich toe 
in de U-bocht, het toezicht op last van de voorzitter van de kamer van toezicht 
(paragraaf 9.3.6).

Notarissen en de Wna-nieuw: verbeteringen inzake effectiviteit en rechtszekerheid

Door middel van de Wna-nieuw krijgt het BFT een zelfstandige inzagebe-
voegdheid en wordt geïntegreerd toezicht mogelijk. Ook worden verbete-
ringen aangebracht in de informatiepositie van het BFT, zoals de invoering 
van een landelijk register voor het notariaat en de informatieplicht van de 
Belastingdienst aan het BFT. Informatie-uitwisseling tussen de KNB en het 
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BFT wordt mogelijk, maar niet verplicht gesteld. Hiertoe moeten de partijen 
op afzienbare termijn tot duidelijke afspraken komen. Als dat niet lukt dan is 
een wettelijke voorziening die de minister de mogelijkheid geeft om bij AMvB 
een regeling op te leggen, zoals Plaggemars heeft voorgesteld, wenselijk.

Het toezicht van het BFT via de tuchtrechter verdwijnt (en wordt vervangen 
door het ‘vooronderzoek’). Hiermee verdwijnt, naar alle verwachting, ook de 
rechtsonzekerheid die met deze route samenhing. Het juridische kader om op 
te treden, wordt voor het BFT ook eenduidiger omdat voor al het toezicht de-
zelfde bevoegdheden worden toegekend, behalve de inzage in de privéadmi-
nistratie die alleen voor het Wna-toezicht wordt toegekend, maar niet voor het 
Wwft-toezicht.

Gelijkwaardigheid 

Het bovenstaande brengt eveneens mee dat het toezicht door het BFT op ad-
vocaten en notarissen in juridisch opzicht niet gelijkwaardig is aan de overige 
ondertoezichtgestelden, omdat bij advocaten en notarissen een zelfstandige 
inzagebevoegdheid ontbreekt.
In feitelijk opzicht is eveneens geen sprake van gelijkwaardig toezicht. Het toe-
zicht van het BFT is geconcentreerd op het notariaat, de overige ondertoe-
zichtgestelden krijgen slechts bij hoge uitzondering met het BFT te maken. 
Het verschil in toezichtintensiteit wordt niet alleen verklaard door het hogere 
risico dat bij notarissen speelt, maar heeft ook te maken met capaciteits-, juri-
dische bevoegdheids- en informatieproblemen.

Toezicht, legal privilege en de doorbreking van de afgeleide geheimhoudingsplicht

In de Wna-nieuw en het C-Advw is gekozen voor een inperking van de ge-
heimhoudingsplicht van de notaris en advocaat om effectief toezicht mogelijk 
te maken. Deze inperking is noodzakelijk gezien de vele belemmeringen die 
bij het toezicht een rol spelen en het maatschappelijk belang van een effectieve 
bestrijding van de economische misdaad. De beperking gaat niet verder dan 
noodzakelijk is, aangezien op de toezichthouders een doelgebonden en afge-
leide geheimhoudingsplicht rust (paragraaf 9.4.1 en hoofdstuk 11, paragraaf 
11.4.1 e.v.). De waarborgen in de Wna-nieuw en de C-Advw ter bescherming 
van het legal privilege zijn echter voor verbetering vatbaar.
Bescherming van het legal privilege vereist dat de reikwijdte van de afgeleide 
geheimhoudingsplicht voor de betrokken toezichthouders eveneens bij de 
Wna-nieuw en het C-Advw wordt geregeld in plaats van in de wetstoelichtin-
gen, alsmede dat adequate waarborgen aanwezig zijn tegen misbruik. 
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Aanbevolen wordt om de ‘doorbreking’ van de afgeleide geheimhoudings-
plicht voor de informatieverstrekking van de KNB naar het BFT, alsmede voor 
het college van toezicht, de dekens en de NOvA, wettelijk te regelen en niet 
slechts in de memorie van toelichting. Het is een eis van legaliteit dat een be-
perking op het legal privilege bij of krachtens de wet dient te geschieden.252 Een 
uitdrukkelijke regeling in de wet is verkieselijk, omdat er anders gemakkelijk 
een misverstand kan ontstaan over de inhoud van de doelgebonden afgeleide 
geheimhoudingsplicht. Dit dient eveneens de rechtszekerheid.
Er dient in het C-Advw te worden opgenomen dat ten behoeve van het toe-
zicht namens het college, de dekens en de kwaliteitstoetsers vanwege de 
NOvA, informatie-uitwisseling is toegestaan. Indien vastgehouden wordt 
aan het strenge onderscheid tussen het toezicht door het college en de de-
ken en de kwaliteitstoetsers, dan dienen zij een convenant af te sluiten over de 
informatie-uitwisseling.

Om de informatiepositie van het BFT ten aanzien van de fiscale dienstverle-
ners te verbeteren, dient een grondslag hiertoe tussen het BFT, de accountants-
organisaties en de AFM opgenomen te worden in de Wet RA, Wet AA, Wwft 
en de Wta ten behoeve van de Wwft-handhaving. Ook een informatieplicht 
van de Belastingdienst aan het BFT voor vermoedelijke Wwft-overtredingen 
door fiscale dienstverleners kan zinvol zijn, analoog aan de informatieplicht 
van de Belastingdienst in de Wna-nieuw.

Voorgesteld wordt in de wettekst van de Wna-nieuw en het C-Advw op te ne-
men dat een ‘doorbreking’ van de afgeleide geheimhoudingsplicht mogelijk is:

– Ten behoeve van een melding aan de FIU ex artikel 25 Wwft, door de 
deken of het eindverantwoordelijkheid dragende toezichthoudend 
orgaan.253 

– Ten behoeve van het doen van aangifte ex artikel 162 Sv tegen een advo-
caat/notaris, die wordt verdacht van een (relevant) misdrijf. Hierbij mag 
geen informatie worden doorgegeven die herleidbaar is tot afzonderlijke 
cliënten.254

– Ten behoeve van het doen van aangifte tegen een cliënt van een  advocaat/
notaris, doch alleen wanneer er sprake is van de bijzondere omstandig-
heid dat er een redelijke grond is om te veronderstellen dat het legal 

252 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4.
253 In hoofdstuk 7, paragraaf 7.5 is aanbevolen dat in de Wwft moet worden opgenomen dat de toe-

zichthouder alleen mag melden aan de FIU als rechtens vaststaat dat de ondertoezichtgestelde 
zelf in casu een meldplicht heeft, maar desondanks weigert te melden, dit als waarborg om de 
afgeleide geheimhoudingsplicht niet te schenden.

254 Vergelijk Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 8 en 9.
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privilege is/wordt misbruikt.255 Hierbij is het niet van belang of de dienst-
verlener te goeder trouw is. Wat beschouwd mag worden als ‘redelijke 
grond’ hangt af van alle omstandigheden, maar het veronderstelt de aan-
wezigheid van feiten of informatie die een objectieve buitenstaander zou-
den overtuigen dat de vertrouwelijkheidsrelatie misbruikt zou worden.256 
Om misbruik te voorkomen moet deze bevoegdheid terughoudend wor-
den toegepast én moet een verzoek tot het doen van aangifte jegens een 
cliënt eerst worden voorgelegd aan een speciale verschoningsrechtkamer, 
zie hieronder.

Een algemene wettelijke uitzondering op de afgeleide geheimhoudingsplicht 
voor de toezichthouder om aangifte jegens cliënten mogelijk te maken, is te-
recht afgewezen, omdat dat buitenproportioneel is en afbreuk doet aan de 
wezenlijke elementen van de geheimhoudingsplicht. Hierboven wordt echter 
geen algemene wettelijke uitzondering voorgesteld, doch alleen wanneer er 
sprake is van een bijzondere omstandigheid, namelijk wanneer er duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de vertrouwensrelatie is misbruikt en het verzoek tot 
doorbreking van de afgeleide geheimhoudingsplicht is verleend door een spe-
ciale verschoningsrechtkamer.
Om tot een betere balans te komen tussen de belangen die met handhaving zijn 
gemoeid en het legal privilege, is in dit hoofdstuk aanbevolen een speciale ver-
schoningsrechtkamer in te voeren, die binnen korte termijnen oordeelt over 
geschillen omtrent geheimhouding en verschoningsrecht. Indien het toezicht-
houdende orgaan (het BFT of het college van toezicht) de afgeleide geheim-
houdingsplicht wil doorbreken om jegens een cliënt van een advocaat aangifte 
te doen, dient tussenkomst van een dergelijke verschoningskamer verplicht 
te zijn. Deze kamer moet daadwerkelijk de documenten kunnen inzien om 
te beoordelen of er feiten of informatie aanwezig zijn die een objectieve bui-
tenstaander zouden overtuigen dat de vertrouwensrelatie is misbruikt. Deze 
rechterlijke toets vormt een toereikende en adequate waarborg om misbruik 
van de afgeleide geheimhoudingsplicht te voorkomen.
Deze verschoningsrechtkamer kan ook breder worden ingezet, namelijk voor 
alle geschillen omtrent de toepasselijkheid van de geheimhoudingsplicht en 
het verschoningsrecht.

Gezien de speciale positie van de advocatuur kunnen de voor het notariaat 
voorgestelde regelingen niet zonder meer op advocaten worden toegepast. Er 

255 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.5.
256 Zie hoofdstuk 3; mutatis mutandis EHRM 20 augustus 1990, nr. 12244/86; 12245/86;12383/86, 

(The Fox, Campbell en Hartley/Engeland).
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moeten aanvullende adequate waarborgen aanwezig zijn om de onafhankelijk-
heid van de advocatuur ten opzichte van de staat veilig te stellen.257

257 Zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.
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10 Intern en tuchtrechterlijk Wwft-toezicht op 
notarissen 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het Wwft-toezicht door de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de notariële tuchtrechter. 

10.1 Inleiding 

Het notariaat is de laatste jaren vaak op een negatieve manier in de publiciteit 
geweest.1 Als reactie daarop is binnen het notariaat discussie gevoerd over de 
grenzen van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht en zijn ingrijpende 
verbeteringen voorgesteld in het notariële toezicht.2 Gezien de problemen die 
in het notariaat speelden rond bepaalde notarissen en de ontoereikende toe-
zichtbevoegdheden van het BFT, heeft de KNB besloten tot het invoeren van 
intercollegiale kwaliteitstoetsen. Dit hoofdstuk gaat over het interne Wwft-
toezicht namens de KNB, maar ook over het Wwft-toezicht door de notariële 
tuchtrechter; de voorzitters van de kamers van toezicht.3 Deze toezichttaak van 
de tuchtrechter wordt onder de Wna-nieuw overgeheveld naar het BFT, zodat 
dit hoofdstuk voornamelijk een retrospectieve blik richt op het toezicht door 
de voorzitter.4 

Opbouw van dit hoofdstuk

Paragraaf 10.2 gaat over het intern Wwft-toezicht door de KNB. Na een inlei-
ding waarin de aard van de intercollegiale toetsingen aan de orde komt, wordt 
aandacht besteed aan: de ontwikkeling van het interne toezicht, de bevoegdhe-
den van de toetsers, en de organisatie en inrichting ervan.
In paragraaf 10.3 komt het toezicht door de notariële tuchtrechter aan bod 
en wordt de scheiding tussen het toezicht en het tuchtrecht in de Wna-nieuw 

1 Zie bijvoorbeeld de Kamervragen over vermeende criminele netwerken van notarissen: 
Aanhangsel Handelingen II 2007-2008, nr. 3496, 3497 en 3498. De vastgoedsector is regelmatig 
in opspraak. De rol van notarissen is daarbij dubieus. Steeds betrof het betrokkenheid bij vormen 
van fraude in de vastgoedsector, eind jaren ‘90, in 2007 en recentelijk in 2011 (operatie Nokvorst) 
waar na onderzoek bij ruim 1.200 bedrijven voor ruim 1 miljard euro aan verzwegen inkomsten 
werd geconstateerd, nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën, 18 mei 2011.

2 In 2007 waren het preadvies en het jaarlijkse congres van de KNB gewijd aan de discussie over 
de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht en de KNB heeft ook sug-
gesties gedaan voor wetsvoorstellen tot verbetering van het toezicht. 

3 Zie over deze begripsbepaling hoofdstuk 1, paragraaf 1.6.
4 De Wna-nieuw is op 27 september 2011 aangenomen door de Eerste Kamer. Er wordt gestreefd 

naar inwerkingtreding per 1 juli 2012. 
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besproken.5 In paragraaf 10.3.4 wordt ingegaan op het bezwaar van diens dub-
bele taakstelling: zowel toezicht houden als rechtspreken.
Paragraaf 10.4 gaat over de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen 
de KNB en het BFT. Door het bestaan van twee soorten toezicht, intern toe-
zicht vanwege de KNB en extern vanwege het BFT, is een goede samenwerking 
nodig om tot effectief toezicht te komen.6 Er wordt afgesloten met een resumé 
in paragraaf 10.5.

10.2 wwft-toezicht door de knB

10.2.1 Inleiding

De overtuiging dat het BFT geen inzagebevoegdheid had, vormde, zoals ge-
zegd, de reden voor de KNB om het Wwft-toezicht zelf ter hand te nemen. 
Dat het BFT geen inzagebevoegdheid had, werd in 2007 bevestigd door de 
tuchtrechter.7 Door zelf het toezicht ter hand te nemen wilde de beroepsorga-
nisatie voorkomen dat het beroepsgeheim werd aangetast en wilde zij aan de 
maatschappij het signaal geven dat de Wwft serieus wordt genomen.8 

De aard en het karakter van het interne toezicht door de KNB en het externe 
toezicht door het BFT zijn nogal verschillend.9 In de wetsgeschiedenis bij de 
Wna-nieuw is dit nader toegelicht en benadrukt.10 Volgens de minister ken-
merkt het interne toezicht zich door een preventieve en zachtere aanpak.11 De 
werkwijze is gericht op de dialoog met de beroepsbeoefenaar, waardoor het 
besef wordt verhoogd dat naleving bij het dagelijks professioneel handelen 
hoort.12 Het interne toezicht betreft meestal een beperkt aantal willekeurige 
transacties en de algemene gang van zaken binnen een kantoor. De interne 
toezichthouder zal eerder kiezen voor ‘zachte’ methoden, zoals het doen van 
aanbevelingen aan de notaris om zijn naleving te verbeteren, en zal minder 
snel kiezen voor het indienen van een klacht bij de tuchtrechter of het infor-

5 Onduidelijkheden tussen het toezicht door het BFT en de voorzitter kwamen in hoofdstuk 9 al 
aan de orde. Aan de Wwft-sanctionering wordt aandacht besteed in hoofdstuk 13. 

6 Van den Haak 2009, p. 428.
7 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708; zie hoofdstuk 9, paragraaf 

9.3.4.
8 Zie toelichting op de Verordening op de kwaliteit (onderdeel Wid en Wet Mot) (hierna: 

Verordening Wid en Wet Mot).
9 Zie hierover ook in de MvT bij Wna-nieuw: Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 5.
10 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 6-7.
11 Anders: Plaggemars 2011, p. 378, die vindt dat er niet zo heel veel verschil is tussen de beide toe-

zichthouders: ‘Bij het BFT zal de beginhouding dan wellicht iets formeler zijn, maar bij de slechte 
gevallen zal het afscheid niet verschillen.’ (…) Bovendien: ‘het gaat niet primair om de goede 
sfeer, maar om een zuivere, rechtvaardige en punctuele controle’.

12 Jaarverslag BFT 2008, p. 31; Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 5.
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meren van het BFT. Het externe toezicht door het BFT is daarentegen meer 
repressief en risicogericht. Het BFT onderzoekt vaak alleen bepaalde notaris-
sen en transacties en het BFT-onderzoek heeft een hogere intensiteit dan het 
interne kwaliteitstoezicht. Het interne toezicht door de KNB wordt als een 
waardevolle aanvulling gezien op het externe toezicht door het BFT, omdat 
het een positieve uitwerking heeft op het draagvlak voor de naleving van deze 
regelgeving.13 

10.2.2 Ontwikkeling intercollegiale kwaliteitstoetsing

De bevoegdheid van de KNB om verordeningen vast te stellen en het toezicht 
op de naleving daarvan ter hand te nemen, ligt in artikel 61 Wna. In dat artikel 
is een open norm geformuleerd. In lid 1 is aan de KNB als publiekrechtelijke 
organisatie de taak toebedeeld om een goede beroepsuitoefening en vakbe-
kwaamheid van haar leden te bevorderen en dit omvat mede de zorg voor 
de eer en het aanzien van het notarisambt. In lid 2 is bepaald dat de KNB bij 
verordening beroeps- en gedragsregels kan vaststellen en regels betreffende 
de bevordering van de vakbekwaamheid van de leden en de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening.14 

Omstreeks 1997 begon de KNB met de ontwikkeling van kwaliteit, door het 
schrijven van ‘model-kwaliteithandboeken’ voor de notaris.15 Vervolgens werd 
in 2004 geleidelijk begonnen met de invoering van vrijwillige ‘audits’, een 
systeem voor vakinhoudelijke toetsing door collega’s. De toetsing van kwa-
liteit, professionaliteit en integriteit stonden hierbij centraal. De Commissie-
Hammerstein drong er op aan dat er een effectiever ‘eigen’ toezicht zou komen, 
waaraan elke notaris verplicht zou moeten deelnemen.16 Deze aanbeveling 
werd overgenomen door het kabinet.17 Voornaamste redenen voor invoering 
waren de marktgeoriënteerde beroepsuitoefening en de steeds groter worden-
de invloed van de criminaliteit in het notariaat.
Als eerste stap naar een algemeen verplicht kwaliteitstoezicht heeft de 
KNB eerst een Wid en Wet Mot-audit ontwikkeld. Er werd hiertoe een 

13 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 7, waarin de minister spreekt van ‘een positieve prik-
kel’ (het KNB-toezicht) en ‘een negatieve prikkel’ (het BFT-toezicht); Tilleman 2009, p. 17, stelt dat 
de beide vormen van toezicht (door hem ‘horizontaal’ en ‘verticaal toezicht’ genoemd) niet zon-
der elkaar kunnen. Anders: Van Os 2005, p. 28. Van Os is niet gecharmeerd door het KNB-toezicht. 
Hij vindt dit geen taak voor de KNB, maar voor het BFT. Ook het karakter van de intercollegiale 
toetsingen kan hem niet op andere gedachten brengen, maar hij licht dit helaas niet toe.

14 Elke verordening behoeft goedkeuring van de Minister van Veiligheid en Justitie. Goedkeuring 
kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang, art. 91 Wna.

15 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van het interne kwaliteitstoezicht 
door de KNB, Minkjan 2007.

16 Commissie-Hammerstein 2005, aanbeveling 4.2, p. 36.
17 Brief van de minister van 7 februari 2006: Kamerstukken II 2005-2006, 23 706, nr. 64.
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toezichtarrangement gesloten met het BFT en een verordening vastgesteld: de 
Verordening Wid en Wet Mot.18 De Verordening Wid en Wet Mot trad op 
8 maart 2007 in werking en werd uitgewerkt in een reglement en een geschil-
lenregeling.19

De Verordening Wid en Wet Mot werd in 2009 opgevolgd door de ‘Verordening 
op de kwaliteit’ (Vk).20 De Vk richt zich op de toetsing van de kwaliteit van de 
notaris. De Wwft-toets is sindsdien onderdeel van een algehele toets van de 
kwaliteit en integriteit van de notaris.21 De ‘intercollegiale kwaliteitstoetsing’ 
wordt omschreven als: 

‘onafhankelijk onderzoek door notariële deskundigen naar de wijze waar-
op de notaris voldoet aan de voor hem geldende normen van kwaliteit en 
integriteit, op basis van gesprekken en het doornemen van dossiers met de 
notaris en medewerkers van de notaris’.22 

10.2.3 Bevoegdheden toetsers KNB

Een toetser is een notariële deskundige die door de KNB is opgeleid om in 
opdracht van het bestuur intercollegiale kwaliteitstoetsingen te verrichten. De 
bevoegdheden van de toetsers zijn door de KNB in het leven geroepen bij ver-
ordening en bij reglement.23 In artikel 3 Vk is bepaald dat notarissen verplicht 
zijn hun medewerking te verlenen aan de toetsing(en), alsmede dat zij tegen-
over de toetsers niet bevoegd zijn zich op hun geheimhoudingsplicht te beroe-
pen. De toetsers zijn verplicht de verkregen informatie vertrouwelijk te behan-
delen en niet te openbaren aan anderen dan aan wie zij dit wettelijk verplicht 
zijn. Volgens artikel 4 van het Reglement bezoekt de toetser, eventueel verge-
zeld door een collega of een assistent, de notaris op zijn kantoor. Hij heeft de 
bevoegdheid gesprekken te voeren met alle notarissen, kandidaat-notarissen 
en overige medewerkers van het kantoor.24 De gespreksonderwerpen ontleent 
hij aan negentien toetsingscriteria.25 Tijdens de toets stelt hij ook de naleving 
van de Wwft vast. Hij controleert de wijze waarop de gegevens van de cliënten 
worden opgeslagen en door een inhoudelijke controle van een aantal dossiers 
onderzoekt hij de wijze van vaststelling van de identiteit en of er sprake is van 
ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft.

18 Zie voor het toezichtarrangement hierna in paragraaf 10.4. 
19 Reglement op de kwaliteit (onderdeel Wid en Wet Mot); Reglement geschillen Wid en Wet Mot-

onderzoek notariaat.
20 Per 2 januari 2009.
21 Zie ook hieronder in paragraaf 10.2.5.
22 Art. 1 sub d Vk.
23 Vk en Reglement op de kwaliteit intercollegiale kwaliteitstoetsingen (hierna: Reglement).
24 Art. 4 lid 2 Reglement.
25 Zie de bijlage bij de Vk.
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De inhoudelijke controle van dossiers vormt een beperking van de geheim-
houdingsplicht van de notaris. De KNB legitimeert deze beperking van de ge-
heimhouding op basis van artikel 22 en artikel 61 Wna.26 Artikel 22 Wna eerste 
zin luidt: 

‘De notaris is, voorzover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald, 
ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid 
als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht.’ [cursivering M.S.] 

In artikel 61 lid 2 Wna is de verordende bevoegdheid van de KNB gegeven. De 
KNB kan regels vaststellen ‘betreffende de bevordering van de vakbekwaam-
heid van de leden en de kwaliteit van de beroepsuitoefening’. Er is discus-
sie geweest of de beperking van de geheimhouding wel bij verordening kan 
plaatsvinden.27 Volgens Holtman biedt een verordening van de KNB in dit 
geval waarschijnlijk onvoldoende grondslag om een inperking te legitimeren. 
Holtman haalt het volgende citaat aan uit de wetsgeschiedenis van de Wna:28 

‘Zoals ik ook reeds in de nota naar aanleiding van het verslag heb opge-
merkt, houden de woorden “krachtens de wet” in dat de geheimhoudings-
plicht van de notaris ook in op de wet berustende regelingen beperkt kan 
worden. Als voorbeeld is wel de meldingsregeling genoemd, maar daaraan 
is toegevoegd dat in dat geval de verplichting tot melding in de wet zelf 
wordt opgenomen, maar dat bij of krachtens algemene maatregel van be-
stuur invulling wordt gegeven aan de te melden gegevens. Dit stemt over-
een met Aanwijzing 22 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, waarin 
is bepaald dat bij verdeling van de elementen van een regeling over de wet 
en algemeen verbindende voorschriften van lager niveau de wet ten min-
ste de hoofdelementen van de regeling bevat.’

Met andere woorden: de wet moet voldoende aanknopingspunten bieden om 
de beperking van de geheimhoudingsplicht bij lagere regelgeving toe te staan.
Er zijn anderen die vinden dat de KNB wel degelijk de ruimte heeft om de 
geheimhoudingsplicht van de notaris bij verordening te beperken.29 Zo stelt 
Van Es dat een inperking van de geheimhoudingsplicht bij een verordening 

26 Zie toelichting bij de Vk, onder het kopje ‘Geheimhouding’.
27 Waarbij vooral de discussie tussen Holtman en Van Weeghel illustratief is. Zie hun discussie via 

het Notariaat Magazine: Holtman 2007a; 2007b; 2008 en de reacties van Van Weeghel daarop: 
Van Weeghel 2007; 2007a en Van Weeghel 2008; zie ook Van Es 2008.

28 Holtman 2008. Er wordt door Holtman geen exacte vindplaats gegeven, maar verwezen naar 
p. 25 van de Nota naar aanleiding van het verslag (bij de behandeling van – toen nog – art. 19 
Wna).

29 Zie bijvoorbeeld KNB-bestuurslid Van Weeghel in zijn reactie op Holtman: Van Weeghel 2008; 
maar ook Van Es 2008; en Kraan 2007, p. 92; Van den Haak 2009, p. 432.
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binnen de taak valt van de KNB om zorg te dragen voor de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening.30

Aan deze discussie komt een einde doordat de inperking van de geheimhou-
dingsplicht ten behoeve van het KNB-toezicht wettelijk is vastgelegd in de 
Wna-nieuw.31

10.2.4 Bevoegdheden toetsers in Wna-nieuw

De intercollegiale kwaliteitstoetsen en de bevoegdheden van de toetsers wor-
den wettelijk geregeld in de Wna-nieuw.32 Artikel 61a lid 1 Wna-nieuw luidt:

‘De KNB is verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsen bij 
haar leden, die worden verricht door deskundigen die zijn aangewezen 
door het bestuur van de KNB.’

Artikel 61a lid 3 Wna-nieuw bepaalt dat de notaris (en de onder zijn verant-
woordelijkheid werkzame personen) ten opzichte van de aangewezen toetsers 
niet gehouden zijn aan de geheimhoudingsplicht genoemd in artikel 22 Wna. 
In samenhang hiermee is artikel 5:20 lid 2 Awb niet van overeenkomstige toe-
passing verklaard. Op grond hiervan kan de notaris, als wettelijk geheimhou-
dingsplichtige, zijn medewerking met de toezichthouder niet weigeren. Bij 
verordening kunnen nadere regels worden gesteld betreffende het verrichten 
van kwaliteitstoetsen.33 

Net als de beperking van de geheimhoudingsplicht ten opzichte van het BFT,34 
is de beperking van de geheimhoudingsplicht hier passend, noodzakelijk en in 
evenredige verhouding tot het te dienen doel. Bovendien wordt rechtsonzeker-
heid voorkomen, door de wettelijke verankering. 
Zonder een beperking van de geheimhoudingsplicht is toezicht niet goed 
mogelijk.35 De beperking is ook niet buitenproportioneel omdat de geheim-
houdingsplicht zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. De waarborg is dat de 
beperking ‘doelgebonden’ is, omdat de inperking alleen geldt ten opzichte van 
de uitvoerders van intercollegiale kwaliteitstoetsen, het BFT en de tuchtrech-
ters en uitvoerders van het tuchtrechterlijk vooronderzoek.36 Indien de toet-
ser kennisneemt van een cliëntdossier, heeft hij op alles wat buiten het doel 
van het onderzoek valt een van de notaris afgeleide geheimhoudingsplicht. In 

30 Van Es 2008, p. 7.
31 Art. 61a lid 3 Wna-nieuw.
32 Art. 61a lid 2 en 3 Wna-nieuw.
33 Art. 61a lid 4 Wna-nieuw.
34 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.1.
35 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 8.
36 Zie ten aanzien van de beperking in het tuchtprocesrecht, hierna in paragraaf 10.3.2.
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hoofdstuk 9 is betoogd dat de afgeleide geheimhoudingsplicht eveneens wette-
lijk verankerd moet worden en dat waarborgen in de wet opgenomen moeten 
worden om misbruik van bevoegdheid te voorkomen.37

Bevoegdheden 

De wetgever beschouwt de toetsers van de KNB niet als toezichthouders in de 
zin van de Awb, omdat deze niet zouden zijn belast met toezicht in de zin van 
de Awb, maar toezien op ‘het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoe-
fening in brede zin’.38 Daarom wordt in artikel 61a lid 2 Wna-nieuw een aantal 
artikelen uit afdeling 5.2 Awb van overeenkomstige toepassing verklaard. Het 
betreft: artikel 5:12 Awb (de toezichthouder moet zijn legitimatiebewijs desge-
vraagd tonen); artikel 5:13 Awb (de toezichthouder maakt slechts proportio-
neel gebruik van zijn bevoegdheden); artikel 5:14 Awb (een beperking van de 
bevoegdheden bij wettelijk voorschrift of bij besluit van KNB is mogelijk); ar-
tikel 5:15 eerste en derde lid Awb (de toezichthouder mag elke plaats betreden 
met uitzondering van de woning zonder toestemming van de bewoner; hierbij 
mag hij zich doen vergezellen door personen die door de toezichthouder zijn 
aangewezen); artikel 5:16 Awb (de toezichthouder is bevoegd tot het vorderen 
van inlichtingen); artikel 5:17 Awb (de toezichthouder is bevoegd tot inzage in 
zakelijke gegevens en bescheiden en daarvan kopieën te maken, dan wel deze 
stukken voor korte tijd mee te nemen om te kopiëren); artikel 5:18 Awb (de 
bevoegdheid tot het onderzoeken van zaken, zoals archiefkasten).39

Tot slot is artikel 5:20 eerste lid Awb van toepassing verklaard, dat de notaris 
en zijn medewerkers verplicht alle medewerking te verlenen die de toezicht-
houder redelijkerwijze kan vorderen. 

10.2.5 Organisatie en inrichting van het KNB-toezicht

2007-2008: de Verordening Wid en Wet Mot

Door het bestuur van de KNB is een auditbureau opgericht dat de organisatie 
van de onderzoeken regelt. Er werden 22 Wid en Wet Mot-toetsers opgeleid 
door de KNB in samenwerking met het BFT. De opleiding duurde destijds één 
dag.40 Het startpunt van het KNB-toezicht bestond in 2007 uit een algemene 

37 Zie de opmerkingen betreffende de informatie-uitwisseling van de KNB aan het BFT in paragraaf 
10.4 en hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.3. en 9.4.2.

38 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 25; Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 4, p. 7.
39 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 7, p. 10. Aanvankelijk werd in aanvulling op art. 5:17 Awb 

voorgesteld dat ook inzage in persoonlijke bescheiden gevorderd kan worden, voor zover deze 
betrekking hebben op de persoonlijke financiële administratie van de notaris. Later werd dit ge-
schrapt omdat het niet noodzakelijk is voor het interne toezicht, zie Kamerstukken II 2009-2010, 
32 250, nr. 7, p. 10.

40 Aan de Stegge 2007; veel gegevens uit dit hoofdstuk zijn afkomstig van het openbare gedeelte 
van de website van de KNB, zoals bijvoorbeeld de verordeningen met hun toelichtingen. Maar 
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schriftelijke vragenlijst omtrent de naleving van de Wid en de Wet Mot. Elk 
kantoor kreeg in 2007 of 2008 een vragenlijst toegestuurd. Deze moest bin-
nen een aantal weken worden teruggestuurd aan de KNB, met een getekende 
verklaring of men wel of niet voldeed aan de Wid en Wet Mot-regelgeving (de 
‘nalevingsverklaring’). Veel kantoren hadden op dat moment hun beleid om-
trent de Wid en Wet Mot niet op schrift gesteld en hun interne procedures nog 
niet op orde. In de tijd die lag tussen het ontvangen van de vragenlijst en het 
terugsturen van de verklaring, hebben vele kantoren procedures ingevoerd.41 
Hierdoor werd men zich pas echt bewust van deze regelgeving. Vervolgens 
werd in het eerste jaar een aantal kantoren geselecteerd voor een steekproef.42 
In het tweede jaar werd uit de resterende groep wederom een reeks kantoren 
geselecteerd en in het derde jaar werden de resterende kantoren bezocht. Het 
uitgangspunt was (en is) dat elk kantoor eens in de drie jaar wordt onderwor-
pen aan een audit. 

2009-2011: Vk

Sinds 2009 zijn de intercollegiale toetsingen verplicht. De toetsers worden 
door de KNB opgeleid met een vierdaags opleidingsprogramma. Anno 2010 
zijn er veertig toetsers, allen notarissen of oud-notarissen.43 De controle van 
de Wwft maakt bij de Vk nog maar een bescheiden onderdeel uit van de audit, 
omdat de verordening zich richt op de algehele kwaliteit en integriteit van de 
notaris. Ook is de frequentie van de nalevingsverklaring minder geworden. De 
KNB zal deze gaan gebruiken als een instrument om een actueel onderwerp te 
toetsen. Het bestuur van de KNB zal de frequentie en de onderwerpen vaststel-
len waarover een eigen verklaring wordt gevraagd.44 

Op basis van de omvang, de geografische ligging en het arrondissement wordt 
per jaar steeds een representatieve reeks kantoren bezocht en is nog steeds het 
uitgangspunt dat elk kantoor eens in de drie jaar bezoek krijgt.45 Omdat onder 
de nieuwe Vk het Wwft-toezicht een bescheiden onderdeel is van het totale 
kwaliteitsonderzoek, betekent dit een achteruitgang van de intensiteit ten op-
zichte van de periode daarvoor. Het is de vraag in hoeverre dat een probleem is, 
omdat in de loop van de jaren het draagvlak, de kennis en het nalevingsniveau 

daarnaast van onderdelen van de website die slechts toegankelijk zijn voor leden, maar die ik ter 
inzage heb gekregen van de KNB. Ook heb ik inzage gekregen in enkele geanonimiseerde rap-
portages over de kwaliteitstoetsen aan het BFT en het toezichtarrangement tussen de KNB en 
het BFT.

41 Niet iedereen heeft het formulier ingevuld en teruggestuurd: Aan de Stegge 2007a.
42 Zie over de ervaringen van de toetser een jaar na de invoering van de audits: Van Almelo 2008.
43 Jaarverslag KNB 2009-2010, p. 34.
44 Zie toelichting bij de Vk.
45 Jaarverslag KNB 2010, p. 32.
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van de Wwft binnen het notariaat zijn toegenomen, gelet op de toegenomen 
hoeveelheid meldingen.46 

Wat wordt er getoetst?

In de Vk is omschreven waarop de kwaliteitstoetsen zich richten.47 In artikel 
2 lid 3 Vk is aangegeven dat ‘een onderzoek naar de opzet en werking van de 
administratieve organisatie ter naleving van het bepaalde bij of krachtens de 
Wwft’ onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsonderzoek. Dit is opgenomen met 
het oog op het toezichtarrangement met het BFT. In artikel 4 lid 3 van het 
Reglement is opgenomen dat de toetser de naleving van de Wwft vaststelt en 
de wijze controleert waarop de gegevens van de cliënten worden opgeslagen, 
alsmede een aantal dossiers inhoudelijk controleert op de wijze van vaststel-
ling van de identiteit en of er sprake is van ongebruikelijke transacties. Een 
toetser zal niet zelf in de kast van de notaris gaan kijken, maar wel aan de hand 
van een lijst met dossiers bepalen welke dossiers hij wil inzien.48 Er wordt altijd 
getoetst op naleving van de Wwft, maar zoals gezegd zal het Wwft-onderzoek 
geen onevenredig groot aandeel in het kwaliteitsonderzoek hebben. De om-
vang van het Wwft-onderzoek is mede afhankelijk van de inhoud van het toe-
zichtarrangement met het BFT.49 
In de bijlage bij de Vk zijn negentien criteria uitgewerkt waaraan kan wor-
den getoetst. Hierin wordt niet met zo veel woorden verwezen naar de Wwft, 
maar dit kan hierin wel worden gelezen, omdat het open normen zijn. Op 
de website van de KNB zijn uitgebreide Wwft-handleidingen voor notarissen 
gepubliceerd. 

Hoe gaat de toetsing in zijn werk?

Het te toetsen kantoor wordt een aantal weken van te voren op de hoogte 
gesteld van het bezoek en krijgt een standaard vragenlijst toegestuurd (niet 
te verwarren met de nalevingsverklaring die hierboven is genoemd). Hierin 
staan onder meer vragen over medewerkers en hun functie en de procentu-
ele omzetverdeling van het kantoor.50 De antwoorden kan de toetser dan ge-
bruiken bij zijn voorbereiding. Na een inleidend gesprek neemt de toetser een 
aantal dossiers door (de richtlijn is minimaal vijf), samen met de notaris en/
of met de dossierbehandelaar. De negentien criteria die volgens de bijlage bij 

46 Van 26 meldingen in 2003 (Jaaroverzicht FIU 2007, p. 94), stapsgewijs oplopend naar 629 mel-
dingen in 2008 en weer teruglopend naar 389 in 2009 (zie Jaaroverzicht FIU 2009, p. 61); Zie ook 
Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 6.

47 Zie art. 2 Vk; zie voor een beschrijving van de kwaliteitstoetsen eveneens: Kamerstukken II 2009-
2010, 32 250, nr. 6, p. 6-8.

48 Aan de Stegge 2007.
49 Zo staat in de gespreksopzet voor een peer review dat ik van de KNB ter inzage kreeg.
50 Zie omtrent de procedure onder meer de toelichting bij de Vk en Minkjan 2007.
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de verordening kunnen worden getoetst, zijn geen afvinklijstje en worden niet 
allemaal nagelopen. Het is de bedoeling dat de toetser zich daarbij laat lei-
den door zijn fingerspitzengefühl. De inhoud van de beroepsbeoefening moet 
centraal staan en niet de organisatie van het kantoormanagement. Het gaat 
om een combinatie van gesprek en toetsing. De bevindingen van de toetser 
worden tot slot besproken met – zo mogelijk – alle betrokken notarissen. De 
toetser maakt ten slotte een afsluitend rapport, waarin ook eventuele verbeter-
punten worden gemeld. 

Follow-up

De notaris heeft drie maanden de tijd om de verbeterpunten (zo die er zijn) uit 
te voeren. Daarna kan (maar het hoeft niet) een heronderzoek door dezelfde 
toetser plaatsvinden.51 De toetser kan in plaats van een heronderzoek ook een 
‘nadere toetsing’ aanbevelen met het oog op een eventueel door de KNB in te 
dienen klacht of verzoek tot onderzoek bij de kamer van toezicht.52 Indien de 
notaris het niet eens is met het rapport, kan hij binnen zes weken na dagteke-
ning een geschil aanhangig maken bij het bestuur van de KNB.53 

Het doel van de intercollegiale toetsing is educatie, maar er zitten ook handha-
vingsaspecten aan.54 Indien er feiten aan het licht komen die wijzen op witwas-
sen of financiering van terrorisme, dan wordt getracht te bewerkstelligen, door 
het geven van een nadere termijn, dat de notaris zijn zaken op orde brengt en 
alsnog de melding(en) doet, waarna een hertoetsing plaatsvindt.
Als de aangetroffen situatie ernstiger is, bijvoorbeeld in het geval dat de nota-
ris stelselmatig betrokken lijkt te zijn bij ongeoorloofde ABC-transacties of de 
KNB vermoedt dat de notaris betrokken is bij witwassen of andere misdrijven, 
dan wordt de zaak direct aan de tuchtrechter voorgelegd, of de tuchtrechter 
eventueel gevraagd om een onderzoek in te stellen.55 De KNB kan bij vermeen-
de overtredingen een tuchtrechtelijke klacht indienen bij de tuchtrechter.56 

51 Art. 5 Reglement.
52 Art. 5 Vk. 
53 Bezwaren moeten worden ingediend bij het auditbureau van de KNB. Dit bureau probeert eerst 

te bemiddelen. Als dat niet lukt en als (na een eventuele second opinion) het bezwaar niet wordt 
ingetrokken, wordt het bezwaar doorgezonden naar de bezwaarcommissie, zie Reglement 
op de kwaliteit Geschillen (dit reglement vervangt het Reglement geschillen Wid en Wet Mot-
onderzoek notariaat).

54 Aldus de bestuurssecretaris van de KNB, Minkjan, zie Aan de Stegge 2007a.
55 Zie art. 99 Wna-oud en art. 96 lid 2 Wna-oud.
56 Zie art. 98 Wna-oud (of art. 93 Wna-nieuw) en art. 8 Reglement.
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De KNB was in de jaren 70 en 80 niet actief tegen zwakke notarissen.57 Hierin 
is sinds de jaren 90 verandering gekomen.58 Aanvankelijk heel aarzelend vol-
gens Tromp (die zelf vier jaar bestuurslid was van de KNB), omdat het voor 
de KNB een hele stap is om een klacht in te dienen tegen een lid van diezelfde 
KNB.59 De KNB maakt de laatste jaren echter vaker gebruik van de klachtbe-
voegdheid.60 In het KNB-jaarverslag 2008-2009 staat dat de klachtmogelijkheid 
sinds 2008 structureel wordt ingezet.61 Het bestuur van de KNB neemt daartoe 
uiteindelijk de beslissing en gaat daarbij niet over één nacht ijs. Uitgangspunt 
is dat pas een klacht wordt ingediend als sprake is van een belang voor het hele 
notariaat als beroepsgroep. Daarnaast worden de bewijsmogelijkheden beke-
ken en de bijzondere omstandigheden van elke zaak. In de periode 2008-2010 
zijn jaarlijks steeds ongeveer twintig klachten ingediend.62 Maar liever zal de 
KNB ervoor zorgen dat er geen redenen zijn om een klacht in te dienen.63 Dat 
kan door meer de nadruk te leggen op de voorlichting en dat kan bij uitstek 
tijdens de audits.

Voor zover bekend zijn door de KNB nog geen Wwft-klachten (noch Wid en 
Wet Mot-klachten) ingediend.64 Het nalevingsniveau van de Wwft is volgens 
de KNB zeer hoog. Weliswaar is twee keer overwogen een klacht in te dienen, 
maar één notaris ging vervroegd met pensioen en een ander geval heeft zich 
opgelost doordat de betrokken notaris zijn kantoorhuishouding grondig aan-
paste. 
Het is opmerkelijk dat de KNB op Wwft-vlak zo weinig onoorbaars tegenkomt 
terwijl het BFT handen tekort komt om alle Wwft-zaken te behandelen.65 Het 
BFT heeft hierom kritische kanttekeningen geplaatst bij het toezicht door de 
KNB. In zijn jaarverslag van 2008 staat:66 

‘Zo werd BFT recent geconfronteerd met een tweetal notariskantoren die 
géén opmerkingen hadden gekregen van de KNB-toetser (…), maar ten 
aanzien waarvan het BFT zodanige normschendingen vaststelde dat een 
tuchtprocedure noodzakelijk was.’ 

57 Tromp 2005, p. 47-49.
58 Tromp 2005, p. 49.
59 Tromp 2005, p. 52.
60 Zie voor een overzicht van de ingediende klachten door de KNB: Holtman 2008a.
61 Jaarverslag KNB 2008-2009, p. 22.
62 Jaarverslag KNB 2008-2009, p. 22; Jaarverslag KNB 2009-2010, p. 36. 
63 Tromp 2005, p. 52.
64 Ook uit het Jaarverslag KNB 2009-2010, p. 36, blijkt niet van Wwft-klachten. Zie eveneens hoofd-

stuk 13, paragraaf 13.7.
65 Het BFT laat niet na te vermelden dat zij capaciteit te kort komt en dat de intensieve onderzoe-

ken bij het notariaat veel tijd kosten, zie bijvoorbeeld Jaarverslag BFT 2008, p. 33-35.
66 Jaarverslag BFT 2008, p. 33.
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Uit het BFT-jaarverslag blijkt niet hoe dit mogelijk kan zijn en welke stappen 
de toezichthouder en de KNB nemen om zulke situaties in de toekomst te 
voorkomen. Uit dit voorbeeld blijkt wel dat naast intern preventief toezicht 
ook een extern en repressief toezicht noodzakelijk lijkt te zijn. 

Na de eerste driejarige cyclus van peer reviews zijn deze extern geëvalueerd 
door middel van gesprekken met hoogleraren notarieel recht, specialisten 
in kwaliteitsontwikkeling en -bewaking, en met vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie en de NOvA.67 De externe evaluatie leidde 
tot positieve reacties en de aanbeveling om meer bekendheid te geven aan deze 
vorm van toetsing. Daarom heeft de KNB eind 2010 een brochure uitgegeven 
waarin de peer reviews op hoofdlijnen worden beschreven. Deze brochure is 
helaas alleen voor belanghebbenden bedoeld en (nog) niet openbaar gemaakt.68 
Eveneens vindt er een jaarlijkse interne evaluatie plaats. Naar aanleiding hier-
van worden aanpassingen gedaan om het toetssysteem verder te verbeteren.69 
Opvallend is dat het BFT niet wordt genoemd als partij die betrokken is bij de 
evaluaties, terwijl het BFT stelseltoezicht houdt op het kwaliteitstoezicht door 
de KNB, op grond van het toezichtarrangement.70 

10.3 toezicht door de tuchtrechter 

10.3.1 Kamers van toezicht 

Het algemeen toezicht op notarissen is tot aan de inwerkingtreding van de 
Wna-nieuw toegewezen aan de kamers van toezicht.71 In artikel 96 Wna-oud 
zijn de toezichtbevoegdheden toegekend aan de voorzitter van de kamer (dan 
wel aan de plaatsvervangend voorzitter).72 Het toezicht is naar zijn aard repres-
sief: als zorgwekkende signalen de voorzitter bereiken, dan kan hij een onder-
zoek starten. Hij is daartoe echter verplicht als het BFT of de KNB daarom 
verzoekt.73 Er hoeft hiervoor dus geen officiële klacht te zijn ingediend, maar 
de voorzitter is wel afhankelijk van de signalen die hem bereiken.
Meestal voert de voorzitter het onderzoek niet zelf uit, maar wordt de feitelijke 
uitvoering opgedragen aan het BFT.74 Het BFT treedt dan op namens de voor-
zitter en maakt daarbij dus gebruik van diens bevoegdheden. De voorzitter 

67 Jaarverslag KNB 2009-2010, p. 33-34.
68 Jaarverslag KNB 2009-2010, p. 33.
69 Het jaarverslag KNB 2009-2010 geeft daarvan enkele voorbeelden op p. 34.
70 Zie paragraaf 10.4. 
71 Zie art. 93 lid 1 en 96 lid 1 Wna-oud.
72 Volgens Van den Haak is de voorzitter in zijn hoedanigheid als toezichthouder geen bestuursor-

gaan omdat hij geschilbeslechting als primaire taak heeft.
73 Zie art. 96 lid 2 Wna-oud.
74 Dat is mogelijk op grond van 96 lid 4 Wna-oud; zie ook Waaijer 2009, p. 1; Van Es 2009, p. 14.
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kan de notaris om inlichtingen en/of een verklaring vragen en er kan inzage 
worden verlangd van de kantoor- en privéadministratie en van dossiers.75 Een 
notaris kan zich bij een onderzoek door de voorzitter niet beroepen op zijn 
verschoningsrecht, aangezien de voorzitter zonder beperkingen inlichtingen 
kan vorderen.76 Dit is ook het geval als dat onderzoek op last van de voor-
zitter wordt uitgevoerd door de plaatsvervangend voorzitter, of het BFT.77 In 
hoofdstuk 9 zijn de bevoegdheidsproblemen behandeld tussen het BFT en de 
voorzitter van de kamer, waarnaar hier wordt verwezen.78

Indien de zaak naar aanleiding van het onderzoek door de voorzitter wordt 
voorgelegd aan de kamer, dan wel indien alsnog een officiële klacht wordt 
ingediend, dan mag de plaatsvervangend voorzitter die het onderzoek heeft 
geleid niet deelnemen aan de behandeling van die zaak door de kamer.79 In 
paragraaf 10.3.4 wordt gekeken naar de bezwaren betreffende de dubbele taak-
stelling van de voorzitter, te weten rechtspreken en toezicht houden. 

10.3.2 Scheiding toezicht van tuchtrecht in Wna-nieuw

In de Wna-nieuw is de aanbeveling van de Commissie-Hammerstein opge-
volgd om tot een scheiding van toezicht en tuchtrecht te komen.80 Dit is een 
verbetering voor de onafhankelijkheid van de notariële tuchtrechtspraak. De 
toezichthoudende taak van de tuchtrechter zal komen te vervallen. Het BFT in 
plaats van de tuchtrechter wordt belast met het integraal toezicht op notaris-
sen.81 De kamers van toezicht worden omgedoopt tot ‘kamers voor het nota-
riaat’.82 Het aantal kamers wordt bovendien teruggebracht van negentien naar 
vijf (vier kamers en één nevenvestiging) om de ‘slagvaardigheid’ te vergroten.83

75 Art. 96 lid 3 en 4 Wna-oud.
76 Art. 96 lid 3 en 4 Wna-oud. 
77 Zie voor een mooi recent voorbeeld: KvT Arnhem 15 mei 2010, LJN YC0473, r.o. 3.7, waarin de 

kamer spreekt over art. 96 Wna dat ‘een gelaagde structuur met afgeleide onderzoeksbevoegd-
heden’ heeft. Zie ook KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0129, r.o. 6.2.

78 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.6.
79 Art. 96 lid 7 Wna-oud. Zie hieronder in paragraaf 10.3.4.
80 Art. 110 lid 1 Wna-nieuw. 
81 Commissie-Hammerstein 2005, zie aanbeveling 6.6, p. 55, waarin staat dat de bevoegdheden 

van de voorzitter tot het betreden van plaatsen en de inzage van dossiers en dergelijke moeten 
toekomen aan het BFT in verband met de functiescheiding. Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4 en 
9.3.5.

82 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 2 en 4.
83 Zie art. 94 lid 3 Wna-nieuw. In de hoofdplaats van ieder ressort is een kamer voor het notariaat. 

Anno 2011 zijn er vijf ressorten. Na de herziening van de gerechtelijke kaart zal het aantal res-
sorten worden teruggebracht van vijf naar vier. Daarnaast zal er één nevenvestiging komen, zie 
het Jaarverslag KNB 2009-2010, p. 44. Het wetsvoorstel daartoe is in het voorjaar van 2011 voor 
advies naar de Raad van State gestuurd. 
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Het is nog niet duidelijk of het BFT in staat zal zijn de informele, bemidde-
lende rol van de voorzitter van de kamers over te nemen.84 KNB-bestuurslid 
Oldenburg is van mening dat het op de weg van de KNB ligt om deze infor-
mele functie van de voorzitter over te nemen. Hierover moet nog afstemming 
plaatsvinden met het BFT.85

Het vooronderzoek

In plaats van het toezichtonderzoek krijgen de voorzitters de bevoegdheid om 
een vooronderzoek te openen naar aanleiding van een klacht.86 Het vooron-
derzoek door de tuchtrechter is geen toezicht, maar een onderzoek om de ge-
grondheid van de klacht te kunnen onderzoeken. Deze mogelijkheid zal vooral 
van belang zijn voor zaken die niet door het BFT worden aangebracht.87 Het 
BFT krijgt immers een zelfstandige inzagebevoegdheid en is voor een effec-
tief Wwft-toezicht niet meer afhankelijk van de voorzitter van de kamer.88 Het 
zal eveneens uitgesloten zijn dat de voorzitter zelf klager in de zaak zal zijn. 
Hierdoor wordt aan het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid be-
ter tegemoetgekomen.

De voorzitter kan het vooronderzoek opdragen aan één of meer leden of 
plaatsvervangende leden van de kamer, aan de secretaris of plaatsvervangende 
secretaris, alsmede aan personen die werkzaam zijn bij het BFT of andere des-
kundigen. De voorzitter bepaalt zelf de omvang van het vooronderzoek, dat 
zich mede kan uitstrekken tot andere dan de in de klacht vermelde feiten. Hij 
kan daarbij aanwijzingen geven aan de vooronderzoeker.89 Na afloop van het 
onderzoek wordt daarvan verslag uitgebracht aan de kamer. Enkele artikelen 
van afdeling 5.2 Awb zijn op de vooronderzoeker van overeenkomstige toepas-
sing verklaard (artikel 5:13, 5:14, 5: 15 lid 1 en 3, 5:16, 5:17 en 5:20 lid 1 Awb) 
alsmede artikel 111a lid 2 Wna-nieuw (inzage in persoonlijke gegevens en 
bescheiden, voor zover deze betrekking hebben op de persoonlijke financiële 
administratie).90 Zo mogelijk wordt aan de betrokken notaris een afschrift van 
de ‘last tot het verrichten van het onderzoek’ getoond. De vooronderzoeker 
stelt de notaris in de gelegenheid te worden gehoord. Daarbij is de betrokkene 
niet verplicht ten behoeve van het vooronderzoek verklaringen omtrent zijn 
onderzochte handelen of nalaten af te leggen en voor het horen wordt aan hem 

84 Zie Van Veen, Congres 2009, p. 38; Tilleman en Kolkman 2010, p. 11; zie ook hoofdstuk 9, para-
graaf 9.3.2.

85 Zie in: Laan 2011, p. 9.
86 Art. 99a Wna-nieuw.
87 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 27.
88 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4, onder het kopje ‘Wna-nieuw’.
89 Art. 99a lid 3 Wna-nieuw.
90 Art. 99a lid 4 Wna-nieuw.
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medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden (de cautie).91 Daarnaast 
is uitdrukkelijk bepaald dat de notaris en de onder zijn verantwoordelijkheid 
werkzame personen niet gehouden zijn aan hun geheimhoudingsplicht ten 
opzichte van de vooronderzoeker, en ook niet ten opzichte van de kamers en 
het gerechtshof tijdens de behandeling.92 Er is dus geen geheimhoudingsplicht, 
maar omtrent het eigen handelen of nalaten hoeft de notaris geen verklaring 
af te leggen. 

De overeenkomst tussen het vooronderzoek en het huidige toezichtonderzoek 
lijkt groot. Volgens Ottow is de scheiding tussen toezicht en rechtspraak in het 
(toen nog) voorontwerp van de Wna-nieuw dan ook niet consequent doorge-
voerd en blijft door het vooronderzoek door de voorzitter een vermenging van 
rollen van toezicht en rechter bestaan.93 Het is juist dat in het voorontwerp nog 
niet was voorzien in een functiescheidingsregeling, maar die is wel in de Wna-
nieuw opgenomen. Er is immers bepaald dat een lid of plaatsvervangend lid 
van de kamer dat het vooronderzoek in een zaak heeft verricht, op straffe van 
nietigheid van de beslissing van de kamer, geen deel neemt aan de behandeling 
van die zaak.94 

Eenzelfde regeling is opgenomen voor de toezichthouders van het BFT. Ter 
waarborging van de onafhankelijkheid is de betrokkenheid van personen van 
het BFT bij een vooronderzoek niet toegestaan als die personen bij het voor-
afgaand toezicht betrokken waren. Andere personen van het BFT mogen het 
vooronderzoek dan wel uitvoeren.95

Hetzelfde geldt voor de (plaatsvervangende) leden van de behandelende ka-
mer. Zij mogen eveneens niet betrokken zijn bij het vooronderzoek.96

De voorgestelde functiescheidingsregeling bepaalt echter niets over de secre-
taris. De secretaris kan een vooronderzoek uitvoeren en na dat onderzoek ge-
woon betrokken blijven bij de behandeling van de zaak door de kamer. Nu 
heeft een secretaris formeel ook geen beslissende invloed op de beslissing 
van de kamer, maar kan in de raadkamer wel ‘informeel’ invloed uitoefenen 
op de beslissing. Daarom zou de functiescheidingsregeling mijns inziens bij 

91 Art. 99a lid 6, 7 en 8 Wna-nieuw.
92 Art. 99a lid 5 Wna-nieuw en art. 94 lid 2 Wna-nieuw.
93 Zie Ottow, in: Bannier e.a. 2009, p. 37.
94 Art. 99a lid 10 Wna-nieuw.
95 Zie art. 99a lid 9 Wna-nieuw. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het door Hofhuis gesigna-

leerde probleem dat het BFT in het voorontwerp nog niet op voldoende afstand van de tucht-
rechter was geplaatst. Hofhuis maakt een vergelijking met de positie van de rechter-commissaris 
in strafzaken. Deze kan een vooronderzoek doen en na verwijzing (aanvullend) onderzoek doen, 
maar neemt geen deel aan de behandeling en is nooit klager of partij (of appellant) in het straf-
proces, zie Hofhuis, in: Bannier e.a. 2009, p. 29.

96 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 27.
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voorkeur eveneens dienen te gelden voor de (plaatsvervangend) secretaris van 
de kamer. 

10.3.3 Inperking geheimhoudingsplicht in Wna-nieuw te ruim?

Van Es heeft er terecht op gewezen dat er vóór de inwerkingtreding van de 
Wna-nieuw, onduidelijkheid bestaat over de omvang van het verschonings-
recht van de notaris ten opzichte van de tuchtrechter.97 Uit artikel 96 Wna-oud 
volgt dat bij een toezichtonderzoek op last van of door de voorzitter van de 
kamer, een notaris zich niet op zijn geheimhoudingsplicht kan beroepen (en 
dus geen verschoningsrecht heeft). Maar op basis van een uitspraak van het 
Gerechtshof Amsterdam uit 2006 kan het tegenovergestelde worden beweerd:98

‘Het hof stelt voorop dat – gelet op artikel 22 Wna – de notaris in het maat-
schappelijk leven een zodanige vertrouwensfunctie vervult, dat de aan zijn 
ambt verbonden geheimhoudingsplicht in beginsel zich ook uitstrekt tot 
het recht om zich te verschonen van het afleggen van een verklaring voor 
de (tucht)rechter. Of de notaris in geval van een tegen hem aangespannen 
tuchtprocedure de bevoegdheid heeft zijn geheimhoudingsplicht te door-
breken kan hier buiten beschouwing blijven.’99

Op basis van deze uitspraak is onduidelijk in welke gevallen de notaris zich nu 
wel of niet op zijn geheimhoudingsplicht kan of moet beroepen.
Aan deze onzekerheid komt een einde onder de Wna-nieuw, waarin is voor-
zien in een beperking van de geheimhoudingsplicht onder meer ten aanzien 
van het vooronderzoek en het tuchtrecht ter zitting. Van Es vraagt zich af of 
deze beperking niet te ruim is, nu de tuchtrechtzitting in beginsel openbaar 
is en op deze manier informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt naar 
buiten kan komen.100 Dit valt natuurlijk niet helemaal uit te sluiten, maar er 
mag worden aangenomen dat de tuchtrechter hiervoor zal waken. Mocht het 
geschil tussen de klager en de notaris informatie van een derde (of derden) 
betreffen, die niet betrokken is (zijn) bij de procedure, dan heeft de tucht-
rechter de mogelijkheid om de zitting met gesloten deuren te behandelen.101 
Vervolgens moet informatie van derden die onder de geheimhoudingsplicht 
valt, in de uitspraak geanonimiseerd worden weergegeven. Op deze manier 
wordt een eventuele inbreuk voorkomen. 

97 Van Es 2009, p. 16.
98 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2006, LJN AV3044.
99 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2006, LJN AV3044, r.o. 7.1.
100 Van Es 2009, p. 16.
101 Dit levert een gewichtige reden op om de zitting met gesloten deuren te behandelen. 
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10.3.4 De dubbelfunctie van de voorzitter

Hierboven is al een aantal malen de dubbelfunctie van de voorzitter van de 
kamer genoemd; toezicht houden en rechtspreken.102 De scherpste kantjes zijn 
van deze ongewenste dubbelrol afgehaald. Zo is het op grond van artikel 96 
lid 7 Wna-oud niet toegestaan dat de plaatsvervangend voorzitter die een on-
derzoek heeft uitgevoerd,103 deelneemt aan de behandeling van de klacht in de 
kamer. In aanvulling hierop is bepaald dat deze regel geldt voor elke uitvoerder 
van het onderzoek:104

‘De wetgever heeft de verplichting tot inachtneming van artikel 6 EVRM 
in het notariële tuchtrecht terecht onderkend door in artikel 96 lid 7 Wna 
te bepalen dat een plaatsvervangend voorzitter die een onderzoek in een 
zaak heeft uitgevoerd, niet deelneemt aan de behandeling van die zaak 
door de kamer. Niet valt in te zien dat ingeval de kamer zelf een (verlengd) 
onderzoek doet – indien zulks gelet op het bepaalde in artikel 96 lid 3 Wna 
al mogelijk kan worden geacht – , voor de leden die van die kamer deelne-
men aan dat onderzoek, een andere regel zou gelden.’105

De voorzitter draagt in de praktijk de uitvoering van het toezichtonderzoek 
meestal op aan de plaatsvervangend voorzitter of aan het BFT. Maar ook al 
wordt het onderzoek dus uitgevoerd door anderen, de voorzitter beoordeelt 
of naar aanleiding van het onderzoek de zaak wordt voorgelegd aan de kamer. 
Het is niet wettelijk uitgesloten dat de voorzitter die beoordeelt of naar aanlei-
ding van het onderzoek een klacht moet worden ingediend, vervolgens deze 
zaak voorzit.106 Dit noemt men wel de ‘ambtshalve klacht’.
Visser en Breukelen merken op dat deze uitspraak mogelijk ook van toepassing 
is op de positie van de voorzitter, nu hij immers betrokken is bij de voorberei-
ding van het onderzoek en daarin belangrijke beslissingen heeft genomen.107

102 En daarnaast nog enkele andere taken die ik hier buiten beschouwing laat, zoals bijvoorbeeld 
het bijhouden van het namenregister van de notarissen binnen hun arrondissement (art. 5 Wna-
oud), waarin aantekening wordt gemaakt van opgelegde tuchtmaatregelen. Het register ligt 
voor een ieder ter inzage.

103 Het zelf instellen van een onderzoek door de voorzitter van de kamer schijnt zelden spontaan te 
worden gedaan, zie Wisse en Vijselaar 2006.

104 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 september 2008, LJN BF3825, r.o. 6.2.5.
105 In deze zaak hadden twee leden van de kamer van toezicht zowel aan het onderzoek en de 

daaruit voortvloeiende formulering van de klacht, als aan de behandeling ervan deelgenomen. 
De beslissing van de kamer van toezicht werd vernietigd omdat daardoor fundamentele rechts-
regels van onpartijdigheid en onafhankelijkheid waren geschonden.

106 Zie art. 96 lid 6 Wna-oud; Luijten 2007.
107 Zie ook Visser en Van Breukelen 2008, p. 8.



Intern en tuchtrechterlijk Wwft-toezicht op notarissen

346

Hoe dan ook, bij de invoering van de Wna-oud werd deze constructie nog niet 
door iedereen als bezwaarlijk gezien.108 Maar in de loop der tijd zijn er steeds 
meer kritische geluiden te horen. Het voornaamste bezwaar is dat deze con-
structie ten minste twijfel oproept of is voldaan aan het vereiste van onafhan-
kelijkheid en objectieve onpartijdigheid van de kamer. Degene die als klager 
optreedt, kan immers ook voorzitter van de kamer zijn die deze klacht moet 
beoordelen. Velen zijn het erover eens dat deze functievermenging vermeden 
dient te worden, omdat hiermee de schijn van partijdigheid wordt gewekt.109 

In dit verband kan worden gewezen op de zaak Gubler,110 waarin het EHRM 
de invloed van artikel 6 EVRM op het tuchtrecht betrekt. In die zaak werd 
een klacht ingediend tegen een Franse arts vanwege een schending van zijn 
beroepsgeheim. Door de arts werd aangevoerd dat het medische tuchtrechte-
lijke college niet onafhankelijk en onpartijdig was. Het EHRM oordeelde dat 
het tuchtcollege wel voldeed aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartij-
digheid ex artikel 6 EVRM. Hiertoe overwoog het dat de medische leden uit 
het tuchtrechtelijk college niet afzetbaar waren gedurende hun aanstelling en 
hiërarchisch gezien totaal onafhankelijk waren van hun collega’s, door wie ze 
waren gekozen. Aan het hoofd van het tuchtrechtelijk college stond een rech-
ter. Het college was ook onpartijdig aangezien ‘de leden uit het tuchtrechtelijk 
college geen enkele bemoeienis hadden gehad met de indiening van de klacht’. 

Vergelijkbare zorg over een dubbele betrokkenheid van de rechter speelde in 
de zaak Hauschildt.111 In Hauschildt benadrukte het EHRM dat het enkele feit 
dat een rechter in een strafzaak ook in de fase van het vooronderzoek beslis-
singen heeft genomen (bijvoorbeeld ten aanzien van voorlopige hechtenis), op 
zichzelf geen vrees rechtvaardigt ten aanzien van diens (objectieve) onpartij-
digheid. Dit kan evenwel anders zijn, wanneer die rechter zich heeft moeten 
uitspreken over aspecten van de schuldvraag die weinig verschillen van de on-
derdelen waarop het te vellen vonnis betrekking heeft.112 

108 Bijvoorbeeld door Van Os 1995 p. 106, aan wie de functievermenging van aanklager en rechter 
destijds nog niet hinderlijk voorkomt (later verandert Van Os van gedachten, zie Van Os 2005). 
Anders Kok 1994 p. 415 en Blokland 1999, p. 85 die beiden bekritiseerden dat het toezicht en 
tuchtrecht in één hand zijn.

109 Zie Van den Haak 2008, p. 4; Van den Haak 2009, p. 340; Van Os 2005, p. 26, 28 en 29; Tromp 2005, 
p. 54; Luijten 2007; Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 51.

110 EHRM 27 juli 2006, nr. 69742/01 (Gubler/Frankrijk).
111 EHRM 24 mei 1989, NJ 1990, 627, m.nt. P. van Dijk (Hauschildt).
112 Zie Van Dijk in diens noot onder deze uitspraak, die benadrukt dat het zeer onzeker blijft waar 

precies de grens ligt tussen aanvaardbare en niet aanvaardbare eerdere betrokkenheid van de 
rechter. Volgens Van Dijk kan uit de uitspraak worden afgeleid dat de enkele betrokkenheid 
bij een voorlopige hechtenis de objectieve onpartijdigheid van de rechter nog niet aantast, 
maar dat wel het geval is ‘wanneer deze rechter daarbij een zodanig specifiek eigen oordeel 
over de tegen de verdachte bestaande verdenking heeft uitgelaten, dat hij praktisch al op zijn 
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In het huidige notariële tuchtrecht is niet uitgesloten dat de behandelend voor-
zitter zich op enigerlei wijze moet uitspreken over het wel of niet voorleggen 
van de klacht en het is niet uitgesloten dat hij vervolgens zelf over die klacht 
oordeelt.
In de door mij bekeken notariële tuchtrechtjurisprudentie komt het overigens 
zelden voor dat er van deze ongewenste dubbelrol sprake is. Meestal wordt 
een andere plaatsvervangend voorzitter op de zaak gezet dan de voorzitter die 
beslist om de klacht voor te leggen aan de kamer, hetgeen zuiver is.113 Maar 
dat neemt niet weg dat de dubbelrol in de praktijk incidenteel voorkomt, zie 
bijvoorbeeld in een uitspraak uit 2007 van de Kamer van Toezicht ’s-Graven-
hage.114

Een ander voorbeeld is te vinden in de uitspraak van de Kamer van Toezicht 
Amsterdam van 14 september 2010. De ambtshalve bedenkingen van de voor-
zitter worden als volgt toegelicht:115 

‘In ten minste een aantal van de door het BFT onderzochte transacties 
zijn er naar mijn oordeel zodanige bijzondere omstandigheden aanwijs-
baar dat ik meen dat er ernstige aanwijzingen zijn dat [de notaris] onvol-
doende alert is geweest op bijzonderheden in de betreffende transacties 
en daardoor in strijd heeft gehandeld met zijn verplichtingen als bedoeld 
in artikel 98 lid 1 van de Wet op het notarisambt. De door de notaris aan-
gevoerde formele verweren tegen het onderzoek en de wijze waarop het 
is uitgevoerd geven mij geen aanleiding de betreffende zaken niet aan u 
voor te leggen.
Dat wil overigens niet zeggen dat ik daarmee een oordeel wil geven over 
de (on)gegrondheid van die verweren. De notaris stelt in die, overigens 
door het BFT bestreden, verweren een aantal belangrijke, naar mijn oor-
deel ook principiële kwesties aan de orde en ik meen dat ik in dit geval het 
oordeel daarover aan u dien over te laten.’

Het is niet zeker of het EHRM, gezien Hauschildt, een schijn van partijdigheid 
in deze gang van zaken zou zien. ‘Suspicion and a formal finding of guilt are 
not to be treated as being the same’.116 
Maar dat neemt niet weg dat er vragen gesteld kunnen worden over de on-
afhankelijkheid en onpartijdigheid van een rechter, die het besluit neemt om 

overtuiging aangaande de gegrondheid van de tegen de verdachte bestaande verdenking voor-
uit is gelopen’.

113 Zie bijvoorbeeld de KvT Rotterdam 22 mei 2008, te vinden onder de uitspraak van Notariskamer 
Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0677.

114 KvT ’s-Gravenhage 12 december 2007, LJN YC0055 en KvT ’s-Gravenhage 12 december 2007, LJN 
BD0664.

115 KvT Amsterdam van 14 september 2010, LJN YC0514, r.o. 1.11.
116 KvT Amsterdam van 14 september 2010, LJN YC0514, r.o. 50.
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een klacht voor te leggen aan de kamer, en die vervolgens deelneemt aan de 
beoordeling van de door hem ingediende klacht.
Vanwege deze ongewenste verstrengeling van toezicht en tuchtrecht heeft de 
Commissie-Hammerstein dan ook aanbevolen om de toezichttaak weg te ha-
len bij de tuchtrechter.117 Dat in de Wna-nieuw deze aanbeveling is overge-
nomen is dan ook een vooruitgang voor de onafhankelijkheid en objectieve 
onpartijdigheid van de rechter. 

10.4 samenwerking en informatie-uitwisseling

Nu er sprake is van zowel intern als extern toezicht,118 is het van groot belang 
dat beide goed op elkaar afgestemd worden. Goede samenwerking is nodig om 
het toezicht zo effectief mogelijk te maken en dubbel toezicht te voorkomen. 
Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wwft moeten de toezichthouders bijdra-
gen aan de totstandkoming van procedurele afspraken met andere personen 
die belast zijn met het Wwft-toezicht over de handhaving, over de onderlinge 
samenwerking en over de informatie-uitwisseling.119

Volgens de Commissie-Hammerstein dient het BFT ook systeemtoezicht te 
houden op het interne toezicht door de KNB. Dit systeemtoezicht zou moeten 
zien op:

 – de opzet, het bestaan en de werking van het kwaliteitssysteem van de 
KNB;

 – de toetsing van de wijze waarop de audits worden uitgevoerd;
 – de toetsing van de juistheid en volledigheid van de oordelen van de 

toetsers.120 

Sinds 2006 is er tussen de KNB en het BFT een toezichtarrangement in wer-
king. Het arrangement houdt in dat het BFT stelseltoezicht uitoefent op het 
kwaliteitstoezicht (Wwft-toezicht) door de KNB.121 Het bestaat uit de beoorde-
ling van de KNB-steekproef (is er voldoende geografische spreiding; grote en 
kleine kantoren?) en betreft ook de werkwijze van de onderzoeker. Naast dit 
stelseltoezicht blijft het BFT ook zelf bevoegd tot het verrichten van onder-
zoek. In ruil voor het stelseltoezicht heeft het BFT zijn vordering tot inzage van 
cliëntendossiers laten vallen voor reguliere onderzoeken. Bijzondere onder-
zoeken door het BFT vallen buiten het toezichtarrangement. Dit voorbehoud 

117 Commissie-Hammerstein 2005, aanbeveling 6.1, p. 53.
118 Gezien de beperkte capaciteit van het BFT is het noodzakelijk dat daarnaast een intern toezicht-

systeem bestaat, Van den Haak 2009, p. 428.
119 Art. 5 lid 2 sub b en c Uitvoeringsbesluit Wwft, Stb. 2008, 305.
120 Commissie-Hammerstein 2005, p. 52.
121 Zie de toelichting bij de Verordening Wid en Wet Mot.
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eindigt wanneer het inzagerecht van het BFT door de tuchtrechter, bestuurs-
rechter of de civiele rechter wordt erkend. 
Intensieve samenwerking vond ook plaats bij het vaststellen van de Vk, waarbij 
bijzondere aandacht is gegeven aan de toetsing van de naleving van de Wwft.122 
In het rapport van de Evaluatiecommissie BFT staat dat er in het algemeen 
aanzienlijke verschillen van inzicht bestaan tussen de beroepsorganisaties en 
het BFT over de inrichting van het toezicht.123 De beroepsorganisaties willen 
het BFT een niet al te grote rol toebedelen en zien meer heil in een toezichtmo-
del dat zo veel mogelijk door de beroepsgroepen zelf wordt uitgevoerd. 

Samenwerkingsproblemen doen zich voor bij de informatie-uitwisseling tus-
sen het BFT en de KNB. De KNB-toetsers willen geen verlengstuk van het 
BFT zijn en tot op heden worden alleen anonieme auditgegevens aan het BFT 
verstrekt. Het BFT wil graag meer relevante informatie ontvangen.
De anonieme onderzoeksrapporten kunnen steekproefsgewijs aan het BFT ter 
inzage worden gegeven. Het KNB-bestuur kan de anonimiteit van de rappor-
ten in voorkomend geval doorbreken om de nodige actie te kunnen onderne-
men. Het BFT krijgt van de KNB ‘geaccumuleerde’ rapportages ter beschik-
king, waarin aantallen bezochte kantoren per ring zijn opgenomen en een 
algemene toelichting wordt gegeven over het aantal gevallen waarin de Wwft 
goed werd nageleefd of juist niet.124 Bij deze rapportages wordt onder meer 
aangegeven hoe vaak dossiers werden ingezien (ongeveer vijftien per kantoor) 
en hoe vaak een hertoetsing of nadere toetsing heeft plaatsgevonden waarbij 
aangeraden werd om alsnog Wwft-meldingen te doen. Ook algemene bevin-
dingen (positieve en negatieve punten) worden vermeld. De rapportages wer-
den aanvankelijk ongeveer drie à vier keer per jaar aan het BFT toegezonden, 
maar sinds 2010 eens per jaar. 

In de Wna-nieuw is met betrekking tot de informatie-uitwisseling gekozen 
voor een middenweg. Dit houdt in dat informatie-uitwisseling tussen de bei-
de toezichthouders mogelijk en wenselijk wordt geacht, maar niet verplicht 
wordt gesteld. In de wet ontbreekt hiertoe een heldere regeling. De partijen 
moeten hierover tot nadere afspraken komen. Volgens Plaggemars stagneert 

122 Er is ook samenwerking tussen de KNB en het BFT geweest bij het opstellen van een verordening 
inzake de kantoor- en privéadministratie. Bij het opstellen van dergelijke verordeningen moet de 
KNB het advies van het BFT inwinnen, zie art. 89 lid 3 Wna-oud. In art. 89 lid 3 Wna-nieuw wordt 
bepaald dat de KNB over een ontwerp voor een verordening  het advies inwint van het BFT. Dus 
voortaan bij alle verordeningen en niet alleen die betreffende de kantoor- of privéadministratie.

123 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 27 en 28.
124 Per arrondissement is er een ring en de leden ervan zijn de in dat arrondissement gevestigde en 

werkzame notarissen en kandidaat-notarissen, art. 82 Wna-oud. Onder de Wna-nieuw behoort 
ook de toegevoegd notaris daartoe.
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het overleg, volgens Lekkerkerker zijn de besprekingen hiertoe gaande.125 In 
hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.2 is deze problematiek uitgebreid aan de orde ge-
weest, waarnaar hier wordt verwezen.

10.5 resumé

Het interne Wwft-toezicht door de KNB is van een ander karakter dan het 
toezicht door het BFT. Het is meer gericht op de interne procedures en onder-
steunend van aard. De intensiteit van de kwaliteitsonderzoeken door de KNB 
is na 2009 minder groot geworden, doordat de Wwft sindsdien nog maar een 
bescheiden onderdeel is van de intercollegiale toetsingen. Dit hoeft niet zo’n 
groot probleem te zijn, nu het notariaat al langer met deze regelgeving bekend 
is en de meldingsaantallen in de loop der jaren behoorlijk zijn gegroeid. Het 
Wwft-toezicht door de KNB kan als een belangrijke aanvulling op het Wwft-
toezicht door het BFT worden gezien, maar zeker niet als een vervanging er-
voor.

Tot dusver worden door de KNB alleen geanonimiseerde gegevens van de peer 
reviews aan het BFT verstrekt. In de parlementaire geschiedenis van de Wna-
nieuw wordt een intensieve samenwerking en vrijwillige informatie-uitwisse-
ling tussen de KNB en het BFT onderschreven, maar er ontbreekt een duide-
lijke wettelijke basis om tot informatie-uitwisseling te komen. 

Het tuchtrechterlijk toezicht op notarissen wordt uitgevoerd door de voorzit-
ters van de kamers van toezicht en het intern toezicht door de KNB. Het toe-
zicht door de tuchtrechter wordt in de Wna-nieuw opgeheven en overgeheveld 
naar het BFT, omdat de dubbelfunctie van de voorzitter (toezicht en recht-
spraak) op gespannen voet staat met de beginselen van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid. 

Gelet op het voorgaande is het aantal aanbevelingen beperkt. In hoofdstuk 9 is 
al aan de orde geweest dat in de Wna-nieuw vastgelegd dient te worden dat de 
KNB en het BFT tot informatie-uitwisseling kunnen komen ten behoeve van 
het toezicht en het tuchtrecht. Ter uitvoering daarvan dienen zij een convenant 
te sluiten. Wanneer het niet lukt om tot een dergelijk convenant te komen, zal 
een wettelijke bepaling die de minister de bevoegdheid geeft om een regeling 
daaromtrent bij AMvB voor te schrijven, wenselijk zijn.

125 Plaggemars 2011, p. 378; Lekkerkerker 2011.
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11 Intern Wwft-toezicht op advocaten 

In dit hoofdstuk wordt het interne Wwft-toezicht op advocaten beschreven en 
getoetst aan de eisen van rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijk-
waardigheid, en worden voorstellen tot versterking van het toezicht besproken. 

11.1 Inleiding

Het feit dat advocaten geen extern toezicht op hun beroepshandelen kennen, 
staat de laatste jaren ter discussie.1 Het maatschappelijke vertrouwen in de 
effectieve werking van zelfregulering door advocaten is niet bepaald groot.2 
Kellermann, directeur bij DNB, signaleert dat de maatschappij steeds meer 
roept om transparantie en het afleggen van verantwoording.

‘Er is een grote behoefte aan het bestrijden van gebrek aan integriteit in de 
zakelijke en financiële wereld, waarin ook de advocatuur een belangrijke 
rol speelt. Het is dus heel begrijpelijk dat ook advocaten geraakt worden 
door deze tendens. Het is duidelijk dat we naar een toezichtmaatschappij 
toe gaan. Zelfregulering is dood, het is niet meer voldoende. Of dat nou 
terecht is of onterecht laat ik in het midden, maar het is een gegeven. Als 
beroepsgroep zul je dit hoe dan ook moeten accepteren. Je ziet een enor-
me vertrouwensbreuk in de maatschappij op allerlei fronten. De financiële 
crisis heeft deze breuk in de financiële wereld veroorzaakt, maar er is ook 
een vertrouwensbreuk met de autoriteiten, de instituties in dit land.’ (…) 
‘De vraag naar het afleggen van verantwoording, naar integriteit, naar de 
juiste cultuur, naar de bedoeling van de wet, is een kans voor de advo-
catuur om met beide handen aan te grijpen. Niet voor het economisch 
gewin, maar om te laten zien wat je maatschappelijke rol is en hoe nuttig 
die is.(…)’3 

1 Zie de brief van de Minister van Justitie 5 maart 2010: Kamerstukken II 2009-2010, 32 123-VI, 
nr. 87, p. 10-11.

2 Van Oostrum 2002, concludeert dat het zelfreinigende vermogen van de advocaten als beroeps-
groep gering is, maar ook dat op kantoorniveau maatregelen gericht op opsporen, rapporteren 
en sanctioneren van misslagen in de integriteitsfeer een ondergeschikte rol spelen. Kenmerkend 
is dat kantoren intern nauwelijks tot geen maatregelen nemen om ongeoorloofd handelen van 
advocaten te signaleren. Zijn conclusie: ‘Toevallige weetbaarheden vormen een wankele basis 
voor effectieve integriteitsbewaking.’ 

3 Delen uit een interview met Kellermann, in het Advocatenblad van 16 april 2010, p. 142-145.
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Ook binnen de beroepsgroep is het gevoel aanwezig dat het toezicht op de ad-
vocatuur verbeterd kan worden.4 Het onderwerp kan dan ook rekenen op veel 
aandacht. De advocatuur is echter allerminst overtuigd van de noodzaak tot 
extern toezicht. De meest gehoorde argumenten zijn dat het huidige tuchtrecht 
wel degelijk voldoet, dat ernstige misstanden binnen de advocatuur niet zijn 
aangetoond en dat extern toezicht ongewenst is omdat de advocatuur te allen 
tijde onafhankelijk moet zijn van de overheid. Onafhankelijkheid wordt gezien 
als een kernwaarde voor de beroepsgroep.5

In dit hoofdstuk zal blijken dat er wel degelijk vraagtekens te zetten zijn bij de 
effectiviteit van het interne Wwft-toezicht op advocaten en dat er dus redenen 
zijn om het toezicht te versterken.
Bovendien is het algemeen bekend dat er erg weinig wordt gemeld door ad-
vocaten.6 Wwft-diensten zijn alleen vrijgesteld van de meldplicht bij het eer-
ste verkennende gesprek en bij (mogelijk) procesgerelateerde diensten. Er zijn 
echter veel advocaten die alleen advieswerk doen, bijvoorbeeld in het kader 
van fusies en overnames. Dergelijk advieswerk is thans niet vrijgesteld van 
de meldplicht. Het aantal meldingen door de advocatuur is opvallend laag te 
noemen gezien het feit dat in Nederland wereldwijd de meeste internationale 
fusies en overnames plaatsvinden,7 en gezien de enorme hoeveelheid geld die 
naar schatting jaarlijks in Nederland wordt witgewassen (18,5 miljard euro).8 

In juli 2011 is een consultatievoorstel gepubliceerd over een nieuw toezichtsys-
teem op de advocatuur (C-Advw).9 Hieruit wordt duidelijk dat er geen volledig 
externe toezichthouder voor de advocatuur zal komen. In plaats daarvan zal 
een ‘onafhankelijke’ toezichthouder binnen de NOvA eindverantwoordelijk 
worden op het eerstelijns toezicht door de deken, een college van toezicht. Het 
BFT krijgt geen rol meer binnen dit nieuwe systeem.10

4 Docters van Leeuwen 2010, p. 3 en zie de toezichtnotitie van de Orde van 20 oktober 2010; 
Jaarverslag NOvA 2009, p. 25.

5 Bannier 2010, p. 34-42. Maar ook Wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet waarin de 
kernwaarden worden opgenomen, zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 382, nr. 2 en nr. 3.

6 Het hoogste aantal meldingen was 22 in 2009, Jaarverslag FIU 2009, p. 61.
7 Nederland heeft wereldwijd de meeste internationale fusies en overnames, zo blijkt uit een rap-

port van Corporate Finance International (CFI) 17 mei 2011: http://www.cfi-network.com/uploa-
dedFiles/CFI%20Research%20Report%20May%202011.pdf.

8 Unger e.a. 2006. De FATF gaf aan dat: ‘However reporting by precious metals dealers and lawyers 
is still very low, while significant risks are acknowledged by the authorities for the latter.’ Zie de 
Executive Summary van de ‘Mutual Evaluation of The Netherlands’ van de FATF 2011, p. 26.

9 Consultatievoorstel juli 2011, over de vernieuwing van het toezicht op de advocatuur. Na aan-
passing van het voorstel aan de binnengekomen reacties mede van de Raad van State, zal het in 
2012 als tweede nota van wijziging worden ingebracht in het lopende wetsvoorstel tot wijziging 
van de Advw (32 382). Zie hieronder in paragraaf 11.4.2 e.v.

10 Aan het C-Advw wordt aandacht besteed in paragraaf 11.4.2 e.v.
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Omdat in de advocatuur geen sprake is van extern toezicht vervult het in-
terne toezicht namens de Orde geen ‘aanvullende’ rol, zoals wel het geval is bij 
het KNB-toezicht op de notarissen. Het interne toezicht op advocaten moet 
daarom extra kritisch worden beschouwd. Zowel een zachte collegiale aan-
pak als een ferme risicogerichte aanpak is gewenst om het toezicht inhoudelijk 
gelijkwaardig te laten zijn aan de beroepsgroepen die wel extern toezicht ken-
nen. Beide rollen zijn nodig om het vertrouwen in de geloofwaardigheid van 
het interne toezicht te vergroten. Een ‘onafhankelijke’ toezichthouder kan erop 
toezien dat deze aanpak wordt gevolgd en kan hierover aan de maatschappij 
rapporteren. Om deze rol namens de maatschappij goed te kunnen uitoefenen, 
is de uitwerking van deze ‘onafhankelijke’ toezichthouder belangrijk. Daarom 
zal in dit hoofdstuk hieraan aandacht worden besteed.

Opbouw van dit hoofdstuk

Allereerst komen de tuchtrechtelijke beroepsnormen voor de advocaten aan 
de orde en hun verhouding met de Wwft (paragraaf 11.2), vervolgens wordt 
onderzocht of het huidige systeem van intern Wwft-toezicht voldoet aan de 
beginselen die in dit onderzoek centraal staan (paragraaf 11.3). Daarna wordt 
in paragraaf 11.4 de blik verlegd naar de actuele discussie rond het (Wwft-)
toezicht op de advocatuur. Er wordt getracht aan te tonen dat extern toezicht 
vanuit het oogpunt van effectiviteit weliswaar noodzakelijk is, maar dat de al-
ternatieve voorstellen van Docters van Leeuwen en het C-Advw de onafhan-
kelijkheid van de advocatuur en het legal privilege beter kunnen waarborgen, 
waardoor zij de voorkeur genieten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met aan-
bevelingen die voortbouwen op deze voorstellen.

11.2  De Vafi en de wwft

De normen voor een goede beroepsuitoefening zijn neergelegd in artikel 46 
Advw. Advocaten zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk voor: 

–  ‘enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij behoren te be-
trachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig beharti-
gen of behoren te behartigen’;
– ‘ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse Orde’; 
en 
–  ‘ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet 
betaamt’. 
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Volgens Bannier zijn deze drie normen terug te brengen tot eigenlijk maar 
één norm: handelen zoals een behoorlijk advocaat betaamt, de eis van 
behoorlijkheid.11

De open normen (1e en 3e streepje) worden uitgewerkt in de gedragsregels en 
in de tuchtrechtspraak.12 De gedragsregels zijn niet bindend maar bedoeld als 
richtlijn voor de advocaat en tuchtrechter.13 Het naleven van de Wwft valt on-
der ‘enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat betaamt’. Advocaten 
moeten hun praktijk immers in overeenstemming met alle wettelijke regels 
uitoefenen (artikel 10 Advw).

Wat betreft de verordeningen genoemd onder het 2e streepje is hier vooral de 
Verordening op de administratie en de financiële integriteit relevant (hierna: 
Vafi).
De Vafi is sinds 1 juli 2009 van kracht en de laatste wijziging is op 1 januari 
2011 in werking getreden. De Vafi is een samenvoeging van de Verordening 
op de beroepsaansprakelijkheid 1991, de Boekhoudverordening 1998, de 
Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet Mot) en de 
Richtlijnen ter voorkoming van betrokkenheid van de advocaat bij criminele 
handelingen (de zogenoemde Bruynickx-richtlijnen). Op grond van artikel 29 
en 46 Advw zijn de verordeningen van de Orde, dus ook de Vafi, bindend voor 
advocaten. 

In de huidige Vafi zijn onder meer regels opgenomen omtrent het gebruik van 
de derdengeldrekening, de identificatie van de cliënt, de voorkoming van be-
trokkenheid bij onwettige activiteiten, de administratieplicht ten aanzien van 
naleving van de Wwft en het toezicht op de naleving van de verordening.
Artikel 11 van de Vafi verplicht de advocaat een zodanige administratie te voe-
ren dat aangetoond kan worden dat de Wwft wordt nageleefd. In artikel 11a 
wordt de advocaat verplicht om te beschrijven hoe hij aan de verplichtingen 
van de Vafi voldoet. Deze beschrijving is vormvrij, maar moet wel toetsbaar 
zijn, zo volgt uit de toelichting bij dit artikel.

Naast artikel 11 Vafi zijn er meerdere bepalingen in de Vafi die overeenkom-
sten vertonen met de verplichtingen uit de Wwft, maar waarvan de reikwijdte 
net iets anders is. Zo zijn er verschillen in het cliëntenonderzoek. Soms zijn de 
verplichtingen in de Vafi zwaarder dan in de Wwft, soms lichter geformuleerd. 
Het Vafi-cliëntenonderzoek is ‘zwaarder’ omdat het in beginsel voor elke cliënt 

11 Bannier 2010, p. 19 en 20.
12 Belangrijke uitspraken van de tuchtrechter zijn per onderwerp gebundeld door Boekman 2007 

en het advocatengedragsrecht is op een aantal thema’s besproken door bijvoorbeeld Bannier 
2010.

13 Zie Boekman 2007, p. 192 en Bannier 2010, p. 26-27.
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geldt, terwijl het Wwft-cliëntenonderzoek alleen van toepassing is wanneer een 
Wwft-dienst wordt verricht. Maar de inhoud van het Vafi-cliëntenonderzoek is 
lichter dan het cliëntenonderzoek in de Wwft.14 Bijvoorbeeld omdat de iden-
titeit van de cliënt volgens de Vafi dan ‘vergewist’ moet worden in plaats van 
‘geverifieerd’.15 Bovendien gelden in de Vafi niet zulke zware eisen als in de 
Wwft, bijvoorbeeld wanneer de cliënt niet fysiek aanwezig is voor identificatie, 
of wanneer de cliënt een PEP is (political exposed person), die in een andere 
EU-lidstaat of een derde land woont.16 Bovendien bestaat er via de Wwft even-
eens een onderzoeksplicht voor het achterhalen van de uiteindelijk belang-
hebbende, oftewel de UBO (ultimate beneficial owner).17 Dit alles maakt het 
cliëntenonderzoek van de Wwft inhoudelijk zwaarder.

Er zijn nog meer Vafi-artikelen die een duidelijke link hebben met de Wwft-
verplichtingen, maar waarbij in de toelichting juist elk verband van de hand 
wordt gewezen en soms zelfs ontkend. Zo moet de advocaat volgens artikel 7 
Vafi bij élke aanvaarding van een opdracht nagaan of er niet in redelijkheid 
aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning 
of afscherming van onwettige activiteiten. In de toelichting van de Vafi staat 
dat dit artikel los staat van de Wwft-verplichtingen. Dat is begrijpelijk voor zo-
ver het diensten betreft die niet onder de Wwft vallen, maar voor zover dat niet 
het geval is, is deze opmerking opmerkelijk, omdat de in artikel 7 genoemde 
omstandigheden een Wwft-meldplicht kunnen activeren. Namelijk in het ge-
val dat er een Wwft-dienst wordt verricht en er geen vrijstelling van toepassing 
is. Deze toelichting wordt gemist.
Voorts schrijft de Vafi in artikel 9 voor dat de advocaat zich moet onthouden 
van de verlening van diensten indien er in redelijkheid aanwijzingen bestaan 
dat de opgedragen diensten strekken tot de voorbereiding, ondersteuning of 
afscherming van onwettige activiteiten. Ook hier staat in de toelichting ver-
meld dat deze plicht geheel los van de Wwft moet worden beschouwd.18

In de toelichting op de Vafi staat dat de geheimhoudingsplicht vereist dat de 
reden van de eventuele beëindiging van de relatie met de cliënt niet openbaar 
mag worden gemaakt. Hiermee onderschrijft de NOvA dus dat (een poging 

14 Zie art. 3 Wwft.
15 ‘Vergewissen’ zou minder ver gaan dan ‘verificatie’. ‘Vergewissen’ is volgens het Kramers woorden-

boek ‘zich zekerheid verschaffen’. ‘Verificatie’ is een ‘echtheidsonderzoek’ of ‘juistheidsonderzoek’.
16 PEP’s, of politieke prominente personen worden gezien als cliënten met een hoog witwasri-

sico. Hieronder vallen onder meer staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretaris-
sen, parlementsleden, ambassadeurs, etc. Maar ook hun directe familieleden zoals echtge-
noot, echtgenote, partner, kinderen, of ouders vallen hieronder. Zie art. 1 lid 1 sub e Wwft jo. 
Uitvoeringsrichtlijn 2006/70/EG.

17 Art. 3 Wwft.
18 Zie ook de algemene toelichting bij de Vafi. Indien de fraude-oogmerkuitzondering op de vrij-

stelling wordt geïmplementeerd, zoals is aanbevolen in hoofdstuk 6 paragraaf 6.2.4, dan zullen 
dergelijke omstandigheden een Wwft-meldplicht kunnen activeren. 
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tot) misbruik van de vertrouwensrelatie onverkort onder de geheimhoudings-
plicht valt, en ‘vergeet’ de Orde te verwijzen naar de Wwft, waarin voor dit 
soort situaties in beginsel juist een meldplicht is voorgeschreven. Het legal 
privilege is er niet om te worden misbruikt en in dit soort gevallen kan een 
doorbreking van de geheimhouding, onder wel omschreven gevallen, geoor-
loofd zijn.19

Overigens voert de Orde met artikel 9 Vafi geheel onbedoeld een verplich-
ting van de 3e Witwasrichtlijn uit, want daarin is voorgeschreven dat Wwft-
instellingen meldplichtige transacties (in beginsel) niet mogen uitvoeren 
vóórdat een melding is gedaan.20 Deze plicht is niet rechtstreeks in de Wwft 
opgenomen, maar vloeit in de meeste gevallen wel voort uit de gedragsregels 
van de diverse juridische en fiscale beroepsgroepen.21

Naast de bovenstaande regelingen kan nog worden gewezen op artikel 6 Vafi 
waarin is bepaald dat de derdengeldrekening uitsluitend gebruikt mag worden 
voor gelden die niet voor de advocaat zijn bestemd en die een relatie hebben 
met de advocatuurlijke dienst die wordt verleend. Uit de toelichting blijkt dat 
deze relatie ‘functioneel’ moet zijn. Maar ook op dit punt wordt in de toelich-
ting van artikel 6 Vafi met geen woord gerept over de Wwft.
Indien derdengelden abusievelijk naar een andere rekening zijn overgemaakt, 
dan moet de advocaat deze ‘onverwijld’ overmaken naar de rechthebbende, 
hetzij naar de derdengeldrekening en moet deze daarvan een administratie 
bijhouden. Opvallend is dat informatie die bij uitstek relevant is om de advo-
catuurlijke meerwaarde van het gebruik van de derdengeldrekening te kunnen 
toetsen, zoals de naam van degene die het bedrag heeft overgemaakt en het 
relevante zaaksnummer, niet behoeft te worden bijgehouden.22 Deze gegevens 
zijn juist vereist om te kunnen bepalen of de boeking wel een functionele rela-
tie heeft met de dienst die is verleend. Om goed toezicht uit te kunnen oefenen 
en de controleerbaarheid te verhogen, is het aan te bevelen dat de relevante 
gegevens door de advocaat worden bijgehouden opdat deze kunnen worden 
ingezien door de toezichthouder.
Dergelijke betalingen kunnen immers bewust naar de verkeerde rekening 
zijn overgemaakt, met de bedoeling om gelden wit te wassen, iets wat de 
FIU ook al enkele keren heeft geconstateerd.23 Oneigenlijk gebruik van de 

19 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.4.
20 Art. 24 van de 3e Witwasrichtlijn.
21 Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4.
22 Wat wel bijgehouden moet worden, zijn: het ontvangen bedrag, de datum en wijze van ont-

vangst, de datum van overmaking, de begunstigde en de naam van de behandelend advocaat, 
zie art. 6 lid 3 Vafi.

23 Zie ook Kusters, hoofd FIU, in een interview: Van Almelo 2009, p. 158.
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derdengeldrekening kan een Wwft-meldplicht doen ontstaan. Een verwijzing 
in de gedragsregels naar de Wwft wordt wederom gemist.

Waarom wordt niet verwezen naar de Wwft, waar dat toch zeer voor de hand 
zou liggen? Het heeft er alle schijn van dat elke verwijzing naar de Wwft ont-
breekt vanwege artikel 29 Advw, waarin staat dat verordeningen niet mogen 
voorzien in een onderwerp waarin al is voorzien door de wet. Dit artikel luidt 
als volgt:

1.  ‘De verordeningen zijn verbindend voor de leden van de Nederlandse 
orde van advocaten, alsmede voor bezoekende advocaten volgens het 
bepaalde in artikel 16d, tweede lid, en in artikel 16f.

2.  Zij mogen geen bepalingen inhouden omtrent punten, waarin door of 
krachtens de wet is voorzien, noch treden in aangelegenheden, die zich 
tengevolge van het uiteenlopen der omstandigheden in de arrondis-
sementen niet lenen voor algemene voorzieningen.

3.  De bepalingen van verordeningen, in welker onderwerp door of krach-
tens de wet wordt voorzien, houden van rechtswege op te gelden.’ 

 [cursivering M.S.]

Als de woorden ‘punten’ en ‘onderwerp’ uit dit artikel ruim worden uitgelegd, 
dan staat dat integraal toezicht in de weg. Immers, verordeningen mogen geen 
‘punten’ of ‘onderwerpen’ betreffen waarin al is voorzien in de wet. 

Tegen een voorganger van de Vafi, de Verordening op de praktijkuitoefening 
(onderdeel Wid en Wet Mot) werd opgekomen door de Belangenvereniging 
van Ondernemende Advocaten (BOA) met een beroep op ongeldigheid er-
van. De verordening zou niet geldig zijn, omdat zij voorzag in een onderwerp 
waarin al door de Wid en Wet Mot was voorzien, hetgeen niet is toegestaan in-
gevolge artikel 29 Advw. Dit beroep werd afgewezen,24 ook in de bodemzaak.25 

De rechter overwoog met betrekking tot de uitleg van ‘onderwerp’ en ‘punten’ 
in artikel 29 Advw dat het aankomt op de vraag welke strekking, welk doel en 
welke belangen zijn beoogd met enerzijds de hogere regeling en anderzijds 
de verordening.26 Verschilt dit dan is er verschil in onderwerp en zal ook niet 
gezegd kunnen worden dat de bepalingen hetzelfde punt betreffen. De rechter 
benadrukt dat ‘minder bezwaar dan vroeger lijkt te bestaan tegen aanvulling in 
lagere regelgeving, zeker in gevallen waarin de lagere regelgever (mede) vanuit 

24 Voorzieningenrechter Rb. ’s-Gravenhage 15 mei 2007, LJN BA5646 (civiele rechter). 
25 Rb. ’s-Gravenhage 5 maart 2008, LJN BC6885.
26 Rb. ’s-Gravenhage 5 maart 2008, LJN BC6885, r.o. 4.11.



Intern Wwft-toezicht op advocaten

358

andere motieven optreedt of indien hij over meer mogelijkheden beschikt ter 
verwezenlijking van op zichzelf gedeelde motieven.’27

De rechter overwoog voorts dat het doel van de Wid en Wet Mot is te voorko-
men dat gelden die door een misdrijf zijn verkregen, worden witgewassen. Met 
de verordening is beoogd de integriteit van de beroepsgroep te waarborgen en 
daarmee het vertrouwen dat het publiek in de advocatuur heeft. En ook al be-
ogen de bepalingen van de verordening inderdaad naleving van de Wid en de 
Wet Mot, dat neemt niet weg dat daaraan een eigen doelstelling ten grondslag 
kan liggen die afwijkt van de doelstellingen van de Wid en de Wet Mot.28

Gezien deze rechtspraak is het onaannemelijk dat de rechter delen van de Vafi 
niet rechtsgeldig zou verklaren indien bij de toelichting ervan wordt verwezen 
naar de overeenkomstige verplichtingen uit de Wwft. Beide regelingen hebben 
immers grotendeels verschillende doelstellingen. De doelstelling van de Vafi 
is ruimer dan die van de Wwft en doorkruist de doelstellingen van de Wwft 
niet. Voor zover de Vafi overeenkomsten vertoont met de verplichtingen uit de 
Wwft en waar de Wwft verder gaat dan de Vafi of andersom, zou de Vafi naar 
de Wwft kunnen en moeten verwijzen. Dit verhoogt de rechtszekerheid van 
de regelgeving en de effectiviteit van het toezicht, doordat integraal toezicht 
wordt vergemakkelijkt.

In de Wna, Wet RA en Wet AA zijn soortgelijke regelingen als artikel 29 Advw 
niet te vinden,29 maar wel zijn in die wetten andere regelingen opgenomen 
waarvan eveneens de strekking is om onaanvaardbare doorkruising met ho-
gere regels te voorkomen. Zo is in artikel 89 Wna bepaald dat verordeningen 
slechts worden vastgesteld met betrekking tot onderwerpen waarvan de Wna 
regeling of nadere regeling voorschrijft. In de Wna, Wet RA en Wet AA is be-
paald dat voor bepaalde verordeningen de goedkeuring van de minister nodig 
is en dat verordeningen achteraf kunnen worden vernietigd door de minister 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Tegen het voorstel om ook 
in de Advw voor bepaalde verordeningen eenzelfde preventief goedkeurings-
vereiste op te nemen bestaat veel bezwaar, omdat het de onafhankelijkheid van 
de Orde ten opzichte van de staat zal verminderen.30 Zoals in hoofdstuk 1 al is 

27 Rb. ’s-Gravenhage 5 maart 2008, LJN BC6885, r.o. 4.12.
28 Rb. ’s-Gravenhage 5 maart 2008, LJN BC6885, r.o. 4.13. Sindsdien gaat ook de tuchtrechter uit van 

de geldigheid van deze bepalingen: zie bijvoorbeeld: HvD 13 maart. 2009, LJN YA0528.
29 Art. 29 Advw wordt ook gehandhaafd in het wetsvoorstel tot wijziging van de Advw, zie 

Kamerstukken II 2009-2010, 32 382, nr. 2.
30 Kamerstukken II 2009-2010, 32 382, nr. 2, art. 28a en 28b Advw-nieuw; zie ook Besselink en 

Schueler 2010.
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aangegeven, blijft deze vorm van toezicht op de Orde door de minister in dit 
onderzoek buiten beschouwing.31

Waar het bij al deze regelingen natuurlijk om gaat is dat lagere wetgeving – zo-
als verordeningen – de hogere wetgeving – zoals bijvoorbeeld de Wwft – niet 
mag doorkruisen. Indien de verordening de normering van de hogere regel-
geving niet in de weg staat, dan is er niets tegen een verordeningsbepaling 
die ziet op een verwant onderwerp en die in de toelichting wijst op relevante 
wettelijke verplichtingen, daar waar deze elkaar raken of juist van elkaar ver-
schillen. Het tegendeel is het geval. Beide regelingen hebben immers deels ge-
deelde, deels verschillende doelstellingen. Als artikel 29 Advw op deze manier 
wordt uitgelegd, dan is integraal en rechtszeker toezicht mogelijk op zowel de 
Vafi als de Wwft.

11.3 Huidig systeem van wwft-toezicht op advocaten

11.3.1 Inleiding 

De aanleiding voor de Orde om het Wwft-toezicht ter hand te nemen moet, 
net als bij notarissen, worden gezocht in de wens om hierin een eigen verant-
woordelijkheid te nemen.32 Daartoe bestond veel reden omdat de Orde zich 
vanaf het begin op het standpunt heeft gesteld dat de externe toezichthouder 
BFT geen inzagerecht heeft in de dossiers van advocaten, omdat de advocaten 
zich op hun verschoningsrecht kunnen beroepen op grond van artikel 5:20 lid 
2 Awb.33 De juistheid van dit standpunt is in 2009 bevestigd door de hoogste 
tuchtrechtelijke instantie van de advocatuur, het Hof van Discipline.34 Tot op 
heden blijkt het BFT over ontoereikende bevoegdheden te beschikken om dit 
toezicht feitelijk te kunnen uitoefenen. 

Het eerstelijns Wwft-toezicht op advocaten(kantoren) vindt namens de Orde 
plaats door (de deken van) de Algemene Raad en (de dekens van) de raden van 
toezicht. De grondslag voor de toezichthoudende bevoegdheid moet worden 
gevonden in artikel 26 Advw, waarin staat dat de Algemene Raad en de ra-
den van toezicht bevoegd zijn tot het nemen van alle maatregelen die kunnen 
bijdragen tot het uitoefenen van een behoorlijke praktijk. Het centrale Wwft-
toezicht door de landelijke deken vindt in de praktijk plaats door de secretaris 
van de Algemene Raad (in mandaat), die hiertoe wordt bijgestaan door het 

31 Hoofdstuk 1, paragraaf 1.5.
32 Zie de toelichting op art. 11 Vafi en de Handleiding Wwft voor advocaten, versie 1 augustus 2008, 

p. 18, te vinden op de website van de Orde.
33 Docters van Leeuwen 2010, p. 16.
34 HvD 11 september 2009, LJN YA0028 en zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4.
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bureau van de orde.35 Dit Wwft-toezicht is onderdeel van de jaarlijkse controle 
van de verordeningen, in het vakjargon aangeduid als de ‘Centrale Controle 
Verordeningen’ (CCV), waarvan de werking is vastgelegd in een protocol 
(hierna: CCV-protocol).
Het medewerken aan de CCV en de Wwft-audits is verplicht (artikel 12 Vafi). 
Gezien de vele in de praktijk levende vragen omtrent de medewerkingsplicht 
bij het Wid en Wet Mot-toezicht door en namens de deken, werd door de 
deken (in goed overleg met de advocaat die inzage in de dossiers weigerde) 
in 2007 een proefproces opgestart. Uiteindelijk werd de medewerkingsplicht 
bevestigd door het Hof van Discipline.36 Het Hof overwoog samengevat dat in 
gedragsregel 37 van advocaten is opgenomen dat bij een door of namens de 
deken ingestelde controle, de advocaat verplicht is alle gevraagde inlichtingen 
te verstrekken. Hij kan zich daarbij – behoudens bijzondere gevallen – niet 
op zijn geheimhoudingsplicht beroepen.37 Gedragsregels zijn formeel niet bin-
dend voor advocaten (de bindende norm is zoals gezegd art. 46 Advw) maar 
de gedragsregels vormen wel vaak het kader waaraan de tuchtrechter het ge-
drag van advocaten toetst.38 Gedragsregel 37 luidt:

‘Bij een tuchtrechtelijk onderzoek of een verzoek om informatie van 
de deken dat met een mogelijk tuchtrechtelijk onderzoek of een aan de 
deken opgedragen controle verband houdt is de advocaat tegen wie het 
onderzoek of de controle is gericht, verplicht alle gevraagde inlichtingen 
aanstonds te verstrekken, zonder zich op zijn geheimhoudingsplicht te 
kunnen beroepen, behoudens in bijzondere gevallen. De advocaat die 
overweegt zich op de aanwezigheid van een bijzonder geval te beroepen, 
overlegt met de deken.’

In een advies van Bannier, Spronken en Fanoy in opdracht van de Orde werd 
de conclusie getrokken dat de deken bij de uitoefening van het toezicht een ge-
heimhoudingsplicht en een verschoningsrecht heeft,39 alsmede dat de door de 
deken bij dat toezicht ingeschakelde hulppersonen, waaronder de auditor, een 
van de deken (afgeleid) verschoningsrecht hebben. Bovendien worden even-
tueel verstrekte auditrapporten aan het BFT uitsluitend in geanonimiseerde 
vorm overgelegd, waardoor er geen bijzondere redenen zijn om de medewer-
king te kunnen weigeren. Niet medewerken levert een schending op van ar-

35 Zie art. 12 Vafi en Mandaatbesluit CCV; de secretaris kan ondermandaat verlenen aan de mede-
werkers van het bureau van de Orde en de Wwft-auditors. 

36 HvD 13 maart 2009, LJN YA0528. Gezien het principiële karakter van de zaak en gezien het feit dat 
de advocaat en de deken samen in goed overleg hebben besloten om de zaak voor te leggen aan 
de tuchtrechter werd geen maatregel opgelegd.

37 Zie hierover in algemene zin: Brants en Spronken 2006, p. 46-47.
38 De gedragsregels vormen een uitwerking van de open betamelijkheidsnorm ex art. 46 Advw. Zie 

Boekman 2007, p. 192; Bannier 2010, p. 26-27.
39 Bannier, Spronken en Fanoy 2008.
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tikel 46 Advocatenwet. In hoofdstuk 13 zal blijken dat niet medewerken aan 
een onderzoek door of namens de deken door de tuchtrechter streng wordt 
gesanctioneerd.40

Het Wwft-toezicht wordt centraal uitgevoerd door het bureau van de Orde 
en bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats moeten het kantoor en de 
advocaat een opgavenformulier invullen (sinds 1 januari 2011 ieder apart) en 
in de tweede plaats wordt er een steekproef uitgevoerd waarbij ook een Wwft-
audit plaatsvindt. De werkwijze van dit toezicht door de Orde is neergelegd in 
het CCV-protocol. 
Sinds 1 januari 2011 is het CCV-protocol en dus de CCV veranderd, hiermee 
anticiperend op de herziening van het toezichtsysteem, waartoe in juli 2011 
het C-Advw is ingediend. Het nieuwe CCV-protocol is (nog) niet openbaar ge-
maakt.41 Het onderstaande is daarom gebaseerd op het oude CCV-protocol en 
aangepast en aangevuld wat betreft de nieuwe werkwijze, voor zover bekend 
uit de toelichting bij de Vafi en de e-nieuwsbrieven van de Orde. Er wordt door 
de NOvA op gewezen dat de grootste verandering is, dat de opgave alleen nog 
maar digitaal kan worden gedaan. De werkwijze is bovendien anders doordat 
éérst het kantoor opgave dient te doen en daarna alle individuele advocaten. 

11.3.2 Wwft-toezicht via de jaarlijkse Eigen Verklaring of vragenlijst

Aan het begin van elk kalenderjaar ontvangt elke advocaat een opgavenformu-
lier waarmee het mogelijk is te verklaren of al dan niet aan een verordening 
is voldaan.42 Het opgavenformulier bestaat uit verschillende delen. Onderdeel 
van deze jaarlijkse vragenlijst is een ‘Eigen Verklaring’ dat is voldaan aan de 
verplichtingen van de hierboven genoemde Vafi.43 Sinds 2011 moet elke ad-
vocaat individueel (enkele weken nadat het kantoor opgave heeft gedaan) een 
digitale vragenlijst invullen. De Eigen Verklaring is niet langer een apart deel, 
maar wordt opgenomen in de jaarlijkse vragenlijst. Voorheen kon in plaats van 
de Eigen Verklaring ook een door een accountant gemaakt rapport worden 
ingediend. Dat kan nu niet meer. Het ‘rapport van feitelijke bevindingen’ of ‘de 
lijst van specifieke werkzaamheden van de accountant’ heeft nu een ander doel 
gekregen. Als de deken om nadere informatie vraagt, kunnen deze rapporten 
worden overgelegd.44

In het CCV-protocol (oud) staat dat het bureau van de Orde controleert op het 
verlenen van Wwft-plichtige diensten door de advocaat en de aanwezigheid 

40 Zie hoofdstuk 13, paragraaf 13.6.3.
41 De website van de orde is hiervoor laatstelijk geraadpleegd op 20 november 2011.
42 De secretaris van de Algemene Raad, die tevens leiding geeft aan het bureau van de Orde, is 

hiertoe gemandateerd door de dekens en de raden van toezicht.
43 Zie het CCV-Protocol in samenhang met art. 12 lid 1 Vafi.
44 Zie toelichting bij art. 12 Vafi en hieronder in paragraaf 11.3.4.
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van procedures met betrekking tot de naleving van de Wwft. Uit het protocol 
blijkt echter niet hoe dit feitelijk gebeurt en welke vragen de advocaat hierbij 
moet beantwoorden. Uit een vraaggesprek dat de auteur met de Orde voerde, 
blijkt dat jaarlijks vier à vijf eenvoudige vragen over de Wwft worden gesteld. 
Bijvoorbeeld of er Wwft-plichtige diensten worden verricht en of er op het 
kantoor toereikende procedures aanwezig zijn. De nieuwe CCV-vragenlijst is 
nauwelijks anders op dit punt; nog steeds worden er vijf eenvoudige vragen 
over de Wwft gesteld. Advocaten die Wwft-diensten verrichten, zijn verplicht 
om een opleiding te volgen zodat zij ongebruikelijke transacties kunnen her-
kennen.45 Hierover is een vraag opgenomen in de nieuwe CCV-vragenlijst. 
Vanaf 2011 behoeven bij de jaarlijkse opgave niet langer ‘bewijsstukken’ mee-
gezonden te worden. Dat is pas nodig als een kantoor is geselecteerd voor een 
steekproef. 

11.3.3 De jaarlijkse steekproef

Ongeveer 30 % van de kantoren heeft in 2009 via de vragenlijst aangegeven 
Wwft-plichtige diensten te verrichten.46 Dit percentage lijkt behoorlijk hoog, 
maar zegt niet zo veel, aangezien hieronder ook advocaten begrepen zijn die 
slechts om de paar jaar een Wwft-dienst verrichten. De gegevens over resul-
taten van de CCV 2010 zijn uiterst summier in het jaarverslag weergegeven 
en bovendien moeilijk te duiden.47 De Wwft wordt in het jaarverslag niet ge-
noemd. Het blijkt dat de CCV door 20 % van de advocaten niet is ingevuld 
en een ‘nabelronde’ achterwege is gebleven, omdat de Orde zich voornamelijk 
heeft gericht op de ontwikkeling van de digitale CCV in 2011.
Sinds 2008 vallen alleen advocaten in de steekproef die zelf hebben aange-
geven Wwft-diensten te verrichten. Men verwacht op deze manier een doel-
matiger toezicht te kunnen houden.48 Sinds 2011 richt de steekproef zich 
bovendien uitsluitend op kantoren en niet op individuele advocaten. Indien 
de advocaat of het kantoor in de jaarlijkse opgave aangeeft dat de Wwft níét 
wordt nageleefd, dan wordt ook geen audit uitgevoerd, maar wordt het dossier 
direct doorgestuurd naar de deken.49 De audit via een steekproef vindt dus 
alleen plaats bij advocaten(kantoren) die hebben aangegeven de Wwft na te 
leven. Het bureau van de Orde dat alle ingevulde formulieren ontvangt bepaalt 
binnen deze groep willekeurig welke kantoren in aanmerking komen voor de 

45 E-nieuwsbrief NOvA, 29 november 2010, zie ook art. 35 Wwft.
46 Jaarverslag NOvA 2009, p. 26 en dit werd eveneens bevestigd in een vraaggesprek dat de auteur 

hield met de Orde.
47 Jaarverslag NOvA 2010, p. 20. Zo wordt in een klein grafiekje met afkortingen aangeduid aan 

welke verplichtingen niet werd voldaan: PO, BA, BHV, PU, zonder deze afkortingen ergens voluit 
te schrijven. De Wwft wordt zoals gezegd niet genoemd.

48 Jaarverslag Orde 2008, p. 46; bij Wwft-audits in 2007 bleek te vaak dat er in het geheel geen 
Wwft-diensten werden verricht.

49 Zie hieronder in paragraaf 11.3.4.
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jaarlijkse steekproef. De selectie van de kantoren is derhalve niet op risicoana-
lyse gebaseerd.
In 2007 werden 250 advocaten voor een Wid en Wet Mot-steekproef geselec-
teerd.50 De Orde heeft in een vraaggesprek met de auteur aangegeven dat sinds 
2008 jaarlijks ongeveer 150 advocaten aan een Wwft-audit worden onderwor-
pen. Dat is 1 % van het totale aantal advocaten en 3 % van de advocaten die 
aangeven Wwft-diensten te verrichten.51 
De auditors zijn opgeleid door de Orde en het BFT.52 Eenzelfde scheiding als 
bij de normen tussen de Vafi en de Wwft (hierboven in paragraaf 11.2), is bij 
de Wwft-audit te zien. De Wwft-audit staat los van de overige verplichtingen 
voor advocaten. In het vraaggesprek heeft de Orde toegegeven dat zij de Wwft-
verplichtingen afzonderlijk zien van de administratieve verplichtingen inzake 
de derdengeldrekening. Daarom willen ze de Wwft ook ‘apart’ toetsen. Dit is 
eveneens terug te zien in het (onder)mandaat dat is verleend.53 Medewerkers 
van het bureau van de Orde zijn in mandaat bevoegd tot de controle van de 
administratie, de Stichting Derdengelden en de financiële situatie van de prak-
tijk van de advocaat, terwijl de auditors alleen bevoegd zijn voor zover het de 
controle op de naleving van de Wwft betreft. Geïntegreerd toezicht is hierdoor 
niet mogelijk.

Waarom de Orde kiest voor deze risicomijdende selectie van kantoren en een 
laag toezichtniveau, en zij het Wwft-toezicht niet integreert met relevante Vafi-
regels, wordt noch in de Vafi noch in de CCV toegelicht. Het is niet duidelijk 
waarom de Orde denkt dat hiermee het toezicht wordt versterkt.

Werkwijze Wwft- audit

De geselecteerde kantoren worden ruimschoots van te voren op de hoogte 
gesteld van een te houden Wwft-onderzoek en er wordt een vragenlijst op-
gestuurd.54 Er worden ‘bewijsstukken’ opgevraagd voor de naleving van de 
verordeningen. De feitelijke steekproef in het kader van de Wwft gebeurt door 
middel van een audit op het advocatenkantoor en duurt maximaal één dag.
Afhankelijk van de grootte van het kantoor worden één of meer advocaten 
aan een audit onderworpen. Deze betreft zowel de kantoororganisatie als de 
individuele advocaat.55 Gecontroleerd worden: 

50 Jaarverslag NOvA 2007, p. 56. Per advocaat werden gemiddeld tien dossiers onderzocht. Slechts 
in negentig dossiers was sprake van Wid-plichtige diensten (dus slechts een kleine 40 %).

51 Dit percentage is tien keer zo laag als bij de notarissen, waar elk kantoor eens in de drie jaar de 
Wwft-auditor op bezoek krijgt, zie hoofdstuk 9, paragraaf 10.3.5.

52 Zie art. 1 sub e Mandaatbesluit CCV.
53 Art. 4 Mandaatbesluit CCV.
54 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 75.
55 Niet duidelijk is of dit voor de Wwft-audit verandert onder de CCV 2011, omdat in de toelichting 

bij de nieuwe Vafi staat dat de steekproef zich uitsluitend richt op kantoren. 
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 – het verlenen van Wwft-plichtige diensten door de advocaat;
 – het bestaan van procedures met betrekking tot het cliëntenonderzoek;
 – het bewaren van gegevens met betrekking tot het cliëntenonderzoek en 

meldingen van ongebruikelijke transacties;
 – een nader te bepalen aantal dossiers met betrekking tot de naleving van 

de Wwft.

Er is een lijst met uit te voeren werkzaamheden door de auditor, maar die is 
niet opgenomen bij het CCV-protocol. Het is niet vastomlijnd wie de dossiers 
selecteert (de auditor of de advocaat) en op basis van welke criteria deze wor-
den geselecteerd. Wel worden bijvoorbeeld de dossiers besproken waarbij de 
advocaat twijfels heeft gehad om wel of niet te melden. Het BFT heeft aange-
geven dat het de kwaliteit (de diepgang en ‘echtheid’) van de audits niet inhou-
delijk kan toetsen.56 Ook de Algemene Rekenkamer kan de werking hiervan 
niet vaststellen.57 Dit probleem wordt ook in het onderzoek door Faure e.a. 
onderkend.58 De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2008 dat de advoca-
ten materieel gezien niet onder Wwft-toezicht staan.59

Door de auditor wordt een rapport opgemaakt dat naar het kantoor en aan de 
secretaris van de Algemene Raad wordt verzonden. Hierin staan aanbevelin-
gen en eventuele verbeterpunten. In het CCV-protocol wordt niets gezegd over 
het bestaan van een eventuele her-audit, waarin gecontroleerd kan worden of 
de aanbevelingen zijn opgevolgd, zoals het geval is bij het notariaat. De Orde 
daarentegen geeft aan dat er wel degelijk zo’n her-audit bestaat. Een kantoor 
heeft drie maanden de tijd om de aanbevelingen en verbeterpunten uit te voe-
ren, waarna een her-audit plaatsvindt. 

Nalevingsniveau

Het percentage advocaten dat zelf aangeeft niet te voldoen aan enige verplich-
ting schommelde in de jaren 2005-2008 tussen de 6 en 8 %.60 Van dit percen-
tage heeft 25 % te maken met het niet voldoen aan de boekhoudverordening. 
Het percentage dat aangeeft niet (geheel) te voldoen aan de verordening op de 
praktijkuitoefening is in de loop der jaren sterk gedaald: van ruim 18 % in 2005 
tot 0, 1 % over het jaar 2008.61

56 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 82 en Jaarverslag BFT 2009, p. 20.
57 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 44.
58 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 74, 75.
59 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 44.
60 Jaarverslag NOvA 2007, p. 56 en 57; Jaarverslag NOvA 2008, p. 46; en Jaarverslag NOvA 2009, 

p. 40 en 53.
61 Omgerekend heeft één advocaat aangegeven in het jaar 2008 niet te hebben voldaan aan de 

Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Wid en Wet Mot). Immers 5,7 % van 16.000 
advocaten is 912 advocaten. Hiervan heeft 0,1 % aangegeven niet te voldoen aan de Wid en Wet 
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Volgens de Orde blijkt uit de jaarlijkse Wwft-audits dat 98 % van de advocaten 
voldoet aan deze regelgeving, maar er worden wel aanbevelingen gegeven. Een 
klein percentage van circa 2 % voldoet aanvankelijk niet, maar na een her-audit 
voldoet vrijwel iedereen. Het is tot dusver slechts één maal voorgekomen dat 
naar aanleiding van een audit een aanvullende melding moest worden gedaan.
In het jaarverslag van de Orde van 2009 is echter aangegeven dat blijkt dat niet 
alle advocaten(kantoren) voldoende kennis hebben van de verplichtingen uit 
de Wwft, waardoor zij aanleiding heeft gezien om een cursus over de Wwft aan 
te bieden.62 

Gezien het feit dat de Orde zich slechts richt op de advocaten die aangeven 
aan hun Wwft-verplichtingen te voldoen en de Orde zich bij het toezicht al-
dus niet richt op de risicovolle groepen uit hun gelederen, zal het nalevings-
percentage in werkelijkheid waarschijnlijk minder hoog zijn. Temeer vanwege 
het in de inleiding beschreven punt dat er door advocaten opvallend weinig 
wordt gemeld, terwijl een deel van de advocaten adviesdiensten verlenen die 
niet zijn vrijgesteld van de meldplicht. In Nederland vinden veel internatio-
nale fusies en overnames plaats.63 Het is niet onaannemelijk dat een aanzienlijk 
deel van het jaarlijks in Nederland witgewassen geld hierin wordt aangewend. 
Adviserende taken in het kader van dergelijke fusies en overnames zijn thans 
niet vrijgesteld van de meldplicht. In hoofdstuk 6 en 7 is aanbevolen dat voor 
advocaten een ruime adviesvrijstelling moet gelden, maar dat (onder meer) 
due-diligencewerkzaamheden daarvan uitgezonderd dienen te worden.64

Het Wwft-toezicht op advocaten zou zich meer op dit risicogebied kunnen 
richten.

11.3.4 Follow-up door de plaatselijke deken

Procedure

Het bureau van de Orde verzorgt de administratie rond de CCV’s. Na inle-
vering van de verklaringen en rapporten beperkt het bureau zich tot het ver-
zamelen van de gegevens, de inhoudelijke controle en het bewaken van de 
inlevertermijnen. De rapportage voor de dekens van de raden van toezicht 
bevatten de volgende gegevens:65

Mot regelgeving en dat is omgerekend één advocaat. Over het jaar 2005 waren dat er omgere-
kend een kleine 250 (8,1 % x 16.000 = 1.296; 18,6 % x 1.296 = 241).

62 Jaarverslag NOvA 2009, p. 26. Het betreft een e-learningcursus Wwft.
63 Nederland heeft wereldwijd de meeste internationale fusies en overnames, zo blijkt uit een rap-

port van Corporate Finance International (CFI) 17 mei 2011: http://www.cfi-network.com/uploa-
dedFiles/CFI%20Research%20Report%20May%202011.pdf.

64 Zie voor due diligence hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.4.
65 Zie het CCV-protocol, laatste alinea’s. 
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– ‘advocaten die hebben aangegeven te voldoen aan de verordeningen;
–  advocaten die hebben aangegeven niet (geheel) te voldoen aan de 

verordeningen;
–  advocaten die voldoen nadat zij in de steekproef gecontroleerd zijn;
–  advocaten die niet voldoen nadat zij in de steekproef gecontroleerd zijn;
–  advocaten die (gedeeltelijk) niet voldoen;
– advocaten die niet gereageerd hebben.’

Nadat de bovenstaande rapportage naar de raden van toezicht en de dekens 
is doorgezonden, voeren de plaatselijke dekens de follow-up uit. Helaas wor-
den de landelijke percentages van deze nalevingsgegevens niet gepubliceerd 
in de jaarverslagen van de Orde. Naast de genoemde rapportage worden alle 
‘bewijsstukken’ doorgestuurd naar de dekens en raden van toezicht. Dit alles 
ten behoeve van een ‘nadere controle’ of voor archivering. Onder de bewijs-
stukken vallen onder meer de Eigen Verklaring of het rapport van feitelijke 
bevindingen (voor 2011) en het Wwft-auditrapport.

Tools van de plaatselijke deken

De deken die alle stukken en auditrapporten van de advocaten uit zijn arron-
dissement ontvangt, heeft diverse mogelijkheden om nadere stappen te on-
dernemen indien hij daartoe aanleiding ziet. In de eerste plaats kan hij een 
gesprek aangaan met een advocaat en hem om een verklaring en/of nadere 
informatie vragen.66 
Meer specifiek kan hij ook vragen om een rapport van een accountant over de 
derdengeldrekening van de advocaat.67 Ten aanzien van deze rapporten zijn 
dezelfde bezwaren te noemen als genoemd ten aanzien van artikel 6 Vafi (zie 
hierboven in paragraaf 11.2), namelijk dat er hoofdzakelijk formele adminis-
tratieve handelingen worden gecontroleerd, maar niet inhoudelijk wordt ge-
keken of de geldstromen wel een toegevoegde advocatuurlijke waarde hebben, 
en dat er geen verbinding wordt gelegd met de Wwft. Ook hier is het aan te be-
velen dat ten minste ook zaaksnummers moeten worden gegeven en de naam 
van de overmakende partij. De deken zou deze gegevens dienen te controle-
ren (allemaal of steekproefsgewijs) om te toetsen of de betaling daadwerkelijk 
functioneel in verband staat met een advocatuurlijke dienst. Zoals gezegd is 
dit punt mede van belang voor de handhaving van de Wwft, omdat bij een 
betaling via de derdenrekening zonder advocatuurlijke toegevoegde waarde 
er vaak sprake is van een ongebruikelijke transactie die gemeld had moeten 
worden.

66 Art. 12 lid 1 en 2 Vafi.
67 Zie de toelichting bij art. 12 Vafi en zie bijlage E: ‘Modelrapport feitelijke bevindingen’ en bijlage 

D: ‘de lijst uit te voeren specifieke werkzaamheden voor de accountant’.
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Een derde mogelijkheid die de deken ter beschikking heeft, is dat hij kan over-
gaan tot nader onderzoek indien hij dat noodzakelijk acht.68 Hij kan ter uitvoe-
ring van dat onderzoek een accountant en/of advocaat aanwijzen en ‘bedingt’ 
daarbij diens geheimhouding. Een dergelijk koppel wordt door de Orde een 
‘vliegende brigade’ genoemd.69 De vliegende brigade doet onderzoek bij het 
advocatenkantoor, waarbij geen gericht onderzoeksplan wordt gevolgd, maar 
wordt ‘gereageerd op wat men ter plaatse aantreft’.70 De uitkomsten worden be-
sproken met het advocatenkantoor, dat mag reageren op het conceptrapport. 
Daarna gaat het rapport met eventuele aanpassingen naar de deken. Door 
Tilleman is opgemerkt dat deze constructie wel een beetje lijkt op de U-bocht 
bij het notariaat.71 Hij merkt op dat het BFT heel wel als vliegende brigade 
voor de deken zou kunnen optreden bij een derdengeldenonderzoek, omdat 
het BFT hiermee immers al veel ervaring heeft bij het notariële toezicht.72 Hoe 
interessant dit idee ook is, het heeft in de praktijk geen weerklank gevonden.
In de vierde plaats kan de deken zijn bezwaren tegen de handelwijze van een 
advocaat ter kennis van de Raad van Discipline brengen (artikel 46f Advw). 
Hij dient dan een dekenbezwaar in.
Of de deken ook aangifte kan doen, is nog een punt van discussie. Incidenteel 
wordt het wel gedaan, en beide procedures (tuchtrecht en strafrecht) kunnen 
ook naast elkaar lopen omdat zij elk een ander doel dienen. In de praktijk zijn 
dan wel problemen te verwachten in verband met de vraag of de informatie, 
die beschikbaar is gekomen in een toezichtonderzoek door de deken, wel ge-
bruikt mag worden in een strafproces.73

Toezichtbeleid dekens?

Het is van belang op te merken dat de deken bij het Wwft-toezicht een dis-
cretionaire bevoegdheid heeft. Hij kan bezwaren voorleggen aan de Raad 
van Discipline, maar kan daar ook van afzien. Het gaat hier om informatie 
over de naleving van de Wwft die tot de deken komt, buiten het geval van een 
klacht. Naar elke ingediende klacht moet de deken een onderzoek instellen,74 
maar bij het Wwft-toezicht gaat het niet om klachten, maar om rapportages 

68 Art. 12 lid 2 Vafi 
69 Jaarverslag NOvA 2009. 
70 Jaarverslag NOvA 2009, p. 29. 
71 Tilleman 2009, p. 17. Zie voor de U-bocht-constructie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4 en 9.3.6.
72 Tilleman 2009, p. 17.
73 Hiervoor zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de afgeleide geheimhoudingsplicht van 

het BFT indien het aangifte doet tegen een notaris. De aangifteplicht van het BFT is in de me-
morie van toelichting bij de wijziging van de Wna-nieuw verduidelijkt, zie Kamerstukken II 2009-
2010, 32 250, nr. 3, p. 8 en 9; zie ook hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.6.

74 Ook in het geval dat de klacht op verzoek van de klager direct wordt doorgezonden naar de 
raad van discipline, zie art. 46e Advw. Indien de klager daarom verzoekt moet de deken de 
klacht ter kennis brengen van de tuchtrechter. Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 75, wijzen erop 
dat de ervaringen met intercollegiale toetsingen nog niet hebben geresulteerd in een grotere 



Intern Wwft-toezicht op advocaten

368

van het bureau van de Orde. Er is bij de advocatuur echter een neiging om 
‘blind’ te vertrouwen op de eigen verklaring van de advocaat.75 Dit is ook te 
zien aan het feit dat de Eigen Verklaring (onder de oude CCV) als ‘bewijs-
stuk’ werd aangemerkt, zonder deze verklaring op enig moment inhoudelijk 
te controleren.
Uit de rapportages en ‘bewijsstukken’ die worden toegestuurd aan de deken, 
kan echter wel blijken dat de Wwft, of de relevante Vafi regels, niet goed zijn 
nageleefd (zie aan het begin van deze paragraaf voor de onderwerpen waarin 
de rapportage aan de deken voorziet). De deken heeft dan de verantwoorde-
lijkheid om vervolgstappen te ondernemen.76 De uiteindelijke effectiviteit van 
het preventieve toezicht via de CCV hangt aldus sterk af van het optreden van 
de plaatselijke deken. 
Het is onduidelijk hoe de deken hieraan inhoud geeft. Het zou voor de hand 
liggen dat er door de negentien plaatselijke dekens omtrent de follow-up van 
de CCV en de Wwft-audit beleid wordt gemaakt en gepubliceerd. Maar dat is 
er nog niet. Er wordt voor gepleit het aantal plaatselijke dekens terug te bren-
gen van negentien naar tien.77 Dit zou kunnen door de herziening van de ge-
rechtelijke kaart te volgen, waardoor er tien lokale Orden en tien lokale dekens 
ontstaan.78 
Het toezicht op de derdengeldrekening wordt ‘minder systematisch, analytisch 
en transparant’ genoemd.79 Bovendien is het zo dat een deken niet direct een 
tuchtklacht zal indienen, maar door gesprekken probeert de beroepsbeoefe-
naar tot meer naleving te bewegen. In de toelichting op de Vafi wordt vermeld 
dat de nieuwe CCV zich kenmerkt door ‘een proactiever optreden van de de-
ken’.80 In welk opzicht een wijziging van het dekentoezicht te verwachten is, 
wordt echter op geen enkele manier toegelicht.
Er is kortom veel onzekerheid over de vraag wat de plaatselijke deken uit-
eindelijk doet met de aan hem toegestuurde Wwft-rapportages van de Orde. 
Hierover staat niets in de jaarverslagen van de Orde, behalve dat in het jaar-
verslag over 2009 de vliegende brigade wordt genoemd.81 Een van de leden van 
deze brigade gaf aan dat de derdengeldrekening van de advocaat een ‘kwets-
baar onderwerp’ is, waar ‘nogal eens misbruik of oneigenlijk gebruik van wordt 
gemaakt’.82 Dit team is tot april 2010 vier keer ingeschakeld. Eén keer heeft het 

vanzelfsprekendheid om klachten over een collega bij de deken in te dienen. Men probeert het 
in eerste instantie dus nog steeds binnen de kantoormuren op te lossen. 

75 Van Dijken, Berdowski en Eshuis 2006, p. 111. En zie ook de toelichting bij art. 12 van de Vafi, 
waarin dit vertrouwen als uitgangspunt wordt genoemd.

76 Jaarverslag NOvA 2007, p. 57.
77 Commissie-Huydecoper 2010; Docters van Leeuwen 2010; Jaarverslag NOvA 2010, p. 22.
78 In artikel 17a C-Advw staat dat de Orde in elk arrondissement een deken kent. 
79 Van Dijken, Berdowski en Eshuis 2006, p. 100 en 110.
80 Zie de toelichting bij art. 12 Vafi.
81 Jaarverslag NOvA 2009, p. 28 en 29. 
82 Sillevis Smitt 2010, p. 28.
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aanbevolen om de advocatenpraktijk neer te leggen. Maar de deken bepaalt 
uiteindelijk wat er met de bevindingen gebeurt en de afloop van deze zaak is 
niet bekend. 

Zoals gezegd vindt terugkoppeling van de plaatselijke deken aan de Orde nog 
te weinig plaats. Zodoende heeft de Orde niet altijd zicht op wat de deken met 
de rapportages doet.83 Het uiteindelijke behaalde handhavingsniveau is dus 
niet bekend. Vooruitlopend op hoofdstuk 13, kan echter al worden aangegeven 
dat tot dusver nog geen enkele inhoudelijke Wwft-klacht door een deken bij de 
tuchtrechter is ingediend.

Het is echter onontbeerlijk dat bij tekenen van niet-naleving actie wordt on-
dernomen. In dit verband is de uitspraak van de Rechtbank ’s-Gravenhage uit 
2009 relevant, waarin zowel de Orde als de deken civielrechtelijk aansprakelijk 
werden gehouden voor falend toezicht.84

In deze zaak was een bedrag van € 125.000 dat ter zekerheid op de derden-
geldrekening van het betreffende advocatenkantoor was gestort, verloren 
gegaan. De eisers stelden dat de Orde en de plaatselijke deken tekort waren 
geschoten in hun toezichthoudende taak waardoor de schade was ontstaan 
(afgeleide aansprakelijkheid). 

De rechtbank overweegt ten aanzien van de Orde dat blijkens de CCV-
verordeningen en het bijbehorende protocol het de bedoeling was dat elk jaar 
een systematische inhoudelijke controle zou plaatsvinden ten aanzien van de 
bestuurders van de derdengeld-stichtingen. Deze inhoudelijke controle had 
echter niet plaatsgevonden: 

‘(…) Het louter constateren dat de vereiste stukken (tijdig) door de 
advocaten(kantoren) zijn toegezonden en steekproefsgewijs controleren of 
de statuten van de stichtingen derdengelden van alle advocaten(kantoren) 
inhoudelijk aan alle vereisten voldoen, zoals NOVA heeft betoogd, was 
in ieder geval vanaf het jaar 2002 onvoldoende – ook bij een marginale 
toetsing – om te concluderen dat zij heeft voldaan aan haar controlever-
plichtingen, die zij zich zelf – mede blijkend uit genoemd Protocol – had 
opgelegd.’85

‘De omstandigheid dat NOVA in april 2003 – bijna vier jaar na inwerking-
treding van de verordening – aldus nog steeds geen sluitend systeem van 

83 Zie ook Van Dijken, Berdowski en Eshuis 2006, p. 111, die opmerken dat de Orde en de raden van 
toezicht nauwelijks over gegevens beschikken om de kwaliteit van het financiële toezicht op de 
derdengeldrekening te toetsen.

84 Rb. ’s-Gravenhage 16 september 2009, LJN BJ8974.
85 Rb. ’s-Gravenhage 16 september 2009, LJN BJ8974, r.o. 4.12.
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toezicht en controle had gerealiseerd [leidt] tot de conclusie dat NOVA 
niet heeft gehandeld als een redelijk toezichthouder/controleur betaamt.’

Ten aanzien van de plaatselijke deken overweegt de rechtbank dat de de-
ken er in dat jaar voor had ‘gekozen om alle onder hem ressorterende 
advocaten(kantoren) op te dragen de modelverklaring (C) in te zenden (…). 
De vraag rijst of het de (…) deken daarmee nog vrijstond om de ingezonden 
opgaven vervolgens niet op juistheid te controleren.’86

‘De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend, gelet op doel en 
strekking van de Boekhoudverordening 1998. Haar doel ligt in het bijzon-
der in de bescherming van derden die gelden bij een advocaat storten. Zij 
strekt ertoe (…) “preventief voorwaarden scheppen die de mogelijkheid 
van frauduleus handelen nog verder terugdringen”. (…) gegeven dat hij 
[de deken] van alle advocatenkantoren verlangde dat deze de in artikel 5 
van die verordening bedoelde verklaring en bescheiden zouden inzenden, 
stond het hem vervolgens niet meer vrij om zijn controle te beperken tot 
(enkel) het nagaan of die stukken waren ingezonden, dus zonder verder 
van de inhoud daarvan kennis te nemen (…).
In zo’n geval is een dergelijk, niet-inhoudelijk onderzoek naar het oordeel 
van de rechtbank met doel en strekking van die verordening niet te rij-
men. Daaraan komt immers nauwelijks enige preventieve betekenis toe. 
(…) Gegeven dat de te controleren gegevens (ten minste twee bestuurders, 
gezamenlijk bevoegd) zeer beperkt waren, heeft de Haarlemse Orde on-
voldoende onderbouwd dat een dergelijke inhoudelijke controle niet van 
haar kon worden gevergd.(…)’87

Hiermee heeft ook de plaatselijke Orde niet gehandeld als een ‘redelijk hande-
lende toezichthouder’. Er is hoger beroep ingesteld en een uitspraak wordt niet 
eerder dan eind 2011 verwacht. Als de uitspraak van de rechtbank zal stand-
houden, dan zal dat vérstrekkende gevolgen hebben op het interne toezicht 
door en namens de Orde.

Daalder merkt op dat de rechtbank een strengere maatstaf aanlegt dan de 
Hoge Raad in de zaak Vie d’Or.88 De Hoge Raad gaat daar immers uit van 
een marginale toets bij de aansprakelijkheidsvraag van een toezichthouder die 
normatief en repressief toezicht houdt, terwijl de rechtbank hier een meer in-
dividuele controle lijkt te verlangen. Het is echter de vraag in hoeverre de Vie 
d’Or-situatie te vergelijken is met de onderhavige, nu het in casu gaat om een 

86 Rb. ’s-Gravenhage 16 september 2009, LJN BJ8974, r.o. 4.17.
87 Rb. ’s-Gravenhage 16 september 2009, LJN BJ8974, r.o. 4.18.
88 Daalder 2010. HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527, m.nt. Van Dam onder NJ 2008, 529 (Vie d’Or).
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toezichthouder die zijn eigen toezichtregels heeft opgesteld, en daarbij het pre-
ventieve karakter van het toezicht voorop heeft geplaatst.

Uit de uitspraak kan mijns inziens worden afgeleid dat de plaatselijke deken 
niet kan volstaan met de archivering van de toegestuurde rapportage afkom-
stig van het bureau van de Orde. Hij zal de uitkomsten zorgvuldig moeten 
bestuderen en zodra daar aanleiding toe is, overgaan tot inhoudelijke controle 
van de gegevens. Zoals gezegd is het onduidelijk en onzeker of dit daadwerke-
lijk in enige mate gebeurt.

11.3.5 Samenwerking met het BFT

In vergelijking met de overige beroepsgroepen staat het BFT bij advocaten als 
toezichthouder het meest buitenspel.89 Het BFT heeft geen zelfstandige inza-
gebevoegdheid, kan de audits niet inhoudelijk toetsen en heeft eveneens geen 
zicht op de naleving via een ‘noodconstructie’ zoals bij het notariaat.90 Volgens 
Faure e.a. is de verhouding tussen het BFT en de Orde van alle ondertoezicht-
gestelden dan ook het meest ‘precair’.91 In hun onderzoek betichten sommige 
respondenten uit de advocatuur het BFT van ‘stemmingmakerij’. Wat hier ook 
van zij, het BFT hoopte met de Orde tot een toezichtarrangement te komen.92 
Medio 2005 en 2006 werd mondeling afgesproken dat het BFT zou volstaan 
met systeemtoezicht.93 In de loop van 2008 bleek echter dat het vanwege me-
ningsverschillen niet mogelijk was de eerder gemaakte mondelinge afspraken 
te formaliseren in een geschreven toezichtarrangement.94

De samenwerking tussen het BFT en de Orde heeft de afgelopen jaren bestaan 
uit het samen opleiden van de auditors, waarvan er ongeveer twintig zijn, en 
een jaarlijks formeel overleg waarin de (anonieme) resultaten van de audits op 
hoofdlijnen wordt besproken. Daarnaast ziet en spreekt men elkaar op con-
gressen en symposia.
Overigens vindt er ook geen overleg plaats tussen het BFT en de dekens. Zo’n 
overleg is belangrijk, nu het juist de dekens zijn die de rapporten van het bu-
reau van de Orde ontvangen en naar aanleiding daarvan kunnen optreden. Met 
een goede samenwerking met alle dekens kan een handhavingsbeleid worden 
ontwikkeld en kan de rechtsgelijkheid in de aanpak worden vergroot. In de 
toekomst zal het BFT hier echter geen rol meer in spelen. In het C-Advw wordt 

89 Zie hoofdstuk 9.
90 Zie voor de U-bocht-constructie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4 en 9.3.6.
91 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 82.
92 Jaarverslag BFT 2004, p. 22.
93 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 74.
94 Jaarverslag BFT 2008, p. 33.
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het BFT terzijde geschoven en het Wwft-toezicht op advocaten toebedeeld aan 
het nieuwe interne toezichthoudende orgaan, het college van toezicht.95

11.3.6 Subconclusies

Omdat de advocatuur geen extern toezicht kent, moet extra kritisch worden 
gekeken naar de kwaliteit van het interne toezicht. Dat is nodig om het maat-
schappelijke vertrouwen in het zelfreinigende vermogen van de advocatuur te 
behouden. 

Legal privilege

Het huidige interne Wwft-toezicht op advocaten schendt het legal privilege 
niet, daarover bestaan geen meningsverschillen. Het BFT heeft geen inzagebe-
voegdheid, toezichtgegevens blijven binnen de advocatuur, de resultaten van 
de audits worden geanonimiseerd besproken met het BFT en voor de audi-
tors en/of de ingeschakelde accountants geldt een van de advocaat afgeleide 
geheimhoudingsplicht. De doorbreking van de geheimhoudingsplicht ten be-
hoeve van het toezicht zal wettelijk geregeld gaan worden in de Advw.96 Wel 
is aan te bevelen om de afgeleide geheimhoudingsplicht eveneens wettelijk te 
verankeren.
Aan de overige drie beginselen die in dit onderzoek centraal staan – effecti-
viteit, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid – wordt niet in voldoende mate 
voldaan. 

Geringe effectiviteit en gelijkwaardigheid

De volgende elementen wijzen op een te geringe effectiviteit van het Wwft-
toezicht. In de eerste plaats is er een laag preventief toezichtniveau: slechts 3 % 
van de advocaten die hebben aangegeven Wwft-diensten te verrichten, wordt 
jaarlijks geselecteerd voor een Wwft-audit. In de tweede plaats is dit toezicht 
niet op risicogebaseerde wijze ingericht. Het tegendeel lijkt het geval te zijn: 
er wordt willekeurig geselecteerd uit degenen die hebben aangegeven te vol-
doen aan deze regelgeving. In de derde plaats is er door de Orde bewust voor 
gekozen om het Wwft-toezicht niet geïntegreerd uit te oefenen met de ove-
rige gedragsregels. In de vierde plaats zijn er tekenen dat er weinig aandacht 
is voor inhoudelijke controle op misbruik van de derdengeldrekening. In de 
vijfde plaats blijkt dat er weinig samenwerking is in het Wwft-toezicht tus-
sen de Orde en het BFT en tussen de dekens onderling. In de zesde en laatste 
plaats blijkt dat het aantal meldingen van advocaten laag is en blijft, terwijl dat 

95 Zie hierna in paragraaf 11.4.2. en 11.4.3.
96 Brief van 5 maart 2010, Kamerstukken II 2009-2010, 32 123-VI, nr. 87.
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gezien de beperkte vrijstelling voor advies in Nederland en het feit dat er een 
behoorlijk aantal advocaten alleen een adviespraktijk kent, niet geloofwaardig 
is. De kwaliteit van de Wwft-audits is thans niet toetsbaar, dus daar is weinig 
over te zeggen. 
Deze belemmeringen die de effectiviteit van het interne Wwft-toezicht hinde-
ren, zijn niet van juridische aard. Er lijkt binnen de advocatuur onvoldoende 
besef van de maatschappelijke noodzaak tot effectief toezicht te zijn. De Wwft 
wordt niet als een beroepsnorm beschouwd, maar als een norm die van bo-
venaf is opgelegd. 
Met de bovenstaande bevindingen blijkt eveneens dat het toezicht door de 
Orde thans te eenzijdig is. Het richt zich nagenoeg alleen op een zachte collegi-
ale en ondersteunende vorm van toezicht. Een hardere, risicogerichte aanpak 
wordt gemist. In deze zin is het advocatentoezicht niet gelijkwaardig aan het 
toezicht op het notariaat, dat beide aspecten kent.

Rechtsonzekerheid

Er bestaat onvoldoende transparantie ten aanzien van de Wwft-vragen in de 
CCV-vragenlijst, de resultaten van de Wwft-audits en de follow-up door de 
plaatselijke dekens. Alleen de gegevens van de jaarlijkse vragenlijsten worden 
in het jaarverslag van de Orde openbaar gemaakt. De resultaten van de steek-
proeven en de Wwft-audits niet. Deze gegevens zijn wel beschikbaar bij de 
Orde en het zou dus weinig inspanning vereisen om deze cijfers (vanzelfspre-
kend anoniem) te publiceren. Vooral met betrekking tot de follow-up van de 
CCV die door de plaatselijke deken wordt uitgevoerd, bestaat veel onduidelijk-
heid. Er bestaat hier geen beleid. In de nieuwe CCV wordt gesteld dat het de-
kentoezicht ‘proactiever’ zal worden, maar in welke zin wordt niet toegelicht. 
In hoeverre de Wwft door de deken uiteindelijk wordt gehandhaafd is onzeker. 
De vliegende brigade is weliswaar een enkele keer ingezet, maar of er daarna 
is doorgepakt, is niet bekend.97 Omdat de audits niet inhoudelijk getoetst kun-
nen worden, bestaat onzekerheid over de kwaliteit ervan. Er bestaat onzeker-
heid over het vermogen van de auditor en de deken om ‘hard te zijn als het 
moet’.

97 Door een lid ervan aangeduid als ‘een softe manier om tot correctie te komen’, Jaarverslag NOvA 
2009, p. 29.
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11.4 Inrichting nieuw toezichtsysteem advocatuur

11.4.1 Is extern toezicht noodzakelijk?

Zoals gesteld in hoofdstuk 2 blijft bij intern toezicht in beginsel altijd een vorm 
van extern toezicht nodig. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het interne toe-
zicht ‘echt’ is en geen window dressing. Aan de samenleving wordt met het 
toestaan van extern toezicht meer zekerheid gegeven dat de aan verscho-
ningsgerechtigde geheimhouders toegekende rechten niet worden misbruikt. 
Adequaat toezicht kan als voorwaarde worden gezien voor het toekennen van 
privileges als het verschoningsrecht. Naast het interne toezicht zou vanuit het 
oogpunt van effectiviteit dus eveneens een vorm van extern toezicht mogelijk 
moeten zijn, waardoor een hardere en risicogerichte aanpak kan worden gere-
aliseerd. Dit geldt temeer nu het bij de Wwft-meldplicht niet in de eerste plaats 
om beroepsnormen gaat, die vanuit de beroepsgroep zelf zijn ontstaan, maar 
om een norm die van ‘bovenaf ’ is opgelegd en die ook voor andere beroeps-
groepen geldt.
In hoofdstuk 3 en 9 is duidelijk geworden dat het uitgangspunt van extern toe-
zicht niet onverkort kan gelden bij het toezicht op advocaten. Extern toezicht 
levert immers spanning op met het legal-privilegebeginsel, maar ook met de 
onafhankelijkheid die als kernwaarde voor de advocatuur in de Advw zal wor-
den opgenomen.98

Volgens Docters van Leeuwen moet ‘onafhankelijkheid’ 

‘(…) dus gelden als belangrijkste ontwerpeis met betrekking tot het toe-
zicht op de advocatuur. Zelfs zodanig dat de advocaat zich op een felle 
wijze en onbekommerd in de rechtsstrijd tegen de staat kan keren. Deze 
eis van onafhankelijkheid en partijdigheid is iets dat bij andere geprivilegi-
eerde beroepsgroepen niet tot nauwelijks voorkomt. Kortom, het toezicht 
op advocaten moet worden ingericht op een wijze die recht doet aan de rol 
en de positie van de rechtsstaat.’

Dit standpunt is volkomen onderschrijfbaar, maar het is te betwijfelen of hier-
uit noodzakelijkerwijs de conclusie volgt dat er aldus geen enkele vorm van 
extern toezicht mogelijk is. Mits bepaalde waarborgen worden ingebouwd, 
behoeft extern toezicht geen afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van 
de advocatuur ten opzichte van de staat. Een van die waarborgen dient dan te 
zijn dat wettelijk vastgelegd moet worden dat de toezichthouder onafhanke-
lijk is van de overheid, doordat een minister geen algemene of zaaksgerichte 
aanwijzingen mag geven, alsmede dat de toezichthouder zelf het beleid en de 
invulling van het toezicht bepaalt. De ministeriële verantwoordelijkheid voor 

98 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.6 en hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.
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een dergelijke toezichthouder is dan geheel afwezig. De huidige staatssecreta-
ris denkt dan ook dat het vertrouwen in de advocatuur is gebaat bij een door-
tastend toezicht op individuele advocaten door een ‘onafhankelijk van de over-
heid staande toezichthouder’.99

Naast het argument van de vereiste onafhankelijkheid van de advocatuur ten 
opzichte van de staat, is er echter ook nog het argument van het legal privilege. 
Wordt door het toestaan van extern toezicht het legal privilege geschonden?

In hoofdstuk 3 is de reikwijdte van de bescherming van het legal privilege on-
derzocht. Het EHRM geeft de meeste bescherming aan het legal-privilegebe-
ginsel. De onderzochte uitspraken van het EHRM zijn echter niet verbonden 
aan toezichtbevoegdheden, maar aan ingrijpender strafvorderlijke bevoegd-
heden als ‘doorzoeking’, ‘aftappen van de telefoon’, of ‘interceptie van brieven’ 
en dergelijke. Ik heb in dit kader geen uitspraken kunnen vinden die toezicht 
betreffen. Het is dus de vraag of de strenge lijn die uit deze uitspraken naar 
voren komt, even streng van toepassing moet zijn op toezicht door een externe 
toezichthouder op de advocatuur. Dergelijke ingrijpende bevoegdheden zoals 
doorzoeking heeft een toezichthouder op grond van de Awb immers helemaal 
niet.100 

De eerste vraag die hier beantwoord moet worden, is of, en in hoeverre, toe-
zicht door een externe (onafhankelijke) toezichthouder inbreuk maakt op het 
legal privilege. Er kan worden vastgesteld dat dit het geval is. Er wordt immers 
kennisgenomen van het dossier door een externe persoon, een niet-advocaat, 
die niet onder verantwoordelijkheid van de deken werkt. Die inbreuk wordt 
weliswaar verminderd doordat er een afgeleide geheimhoudingsplicht bestaat 
(moet bestaan) voor die toezichthouder, maar dit maakt de inbreuk niet geheel 
ongedaan. Er wordt kennisgenomen van veel meer dan noodzakelijk is voor 
het Wwft-toezicht. Deze bevoegdheid moet daarom strikt doelgebonden zijn. 
Voor alles wat buiten deze doeleinden valt, moet voor de toezichthouder een 
afgeleide geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht gelden.101 In de advie-
zen die in opdracht van de Orde zijn geschreven, wordt het belang van het 
beroepsgeheim en verschoningsrecht onderstreept.102

Omdat er bij extern toezicht ondanks het bestaan van een afgeleide geheim-
houdingsplicht en verschoningsrecht dus toch enige inbreuk op het legal 

99 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 7, p 11.
100 Zie de analyse over toezicht in hoofdstuk 3, paragraaf 3.6.
101 Vergelijk ook het Wna-voorstel met betrekking tot het toezicht op notarissen. 
102 Bannier en Fanoy 2010; Buruma 2010; Van der Hoeven 2010.
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privilege blijft bestaan, moet er rekening worden gehouden met de vereisten 
van artikel 8 EVRM.
De tweede vraag die in het kader van artikel 8 EVRM beantwoord moet wor-
den, is de vraag naar de evenredigheid van het externe toezicht. Is extern toe-
zicht passend, noodzakelijk en in evenredige verhouding tot het te dienen 
doel? 

Dringende maatschappelijke noodzaak tot extern toezicht?

Volgens Bannier en Fanoy is de noodzaak tot het invoeren van extern toezicht 
niet aangetoond. Volgens hen is niet duidelijk dat er (veel) te weinig wordt 
gemeld, dan wel dat het dekenale toezicht op de Wwft te wensen overlaat.103

Er zijn echter volop argumenten voor een tegenovergesteld standpunt. Het 
klopt weliswaar dat er weinig concrete casus zijn waaruit blijkt of er wel of 
niet te weinig wordt gemeld (het huidige interne toezicht is daarover te weinig 
transparant),104 maar er zijn wel indicatoren dat er te weinig wordt gemeld.105 
Bovendien is dit een kip-en-ei-verhaal. Het ontbreken van gegevens kan erop 
duiden dat er geen overtredingen zijn, maar kan ook een gevolg zijn van het 
feit dat de externe toezichthouder dit vanwege een bevoegdheidstekort niet 
kan aantonen, of omdat het interne toezicht ontoereikend is. Er zijn onder-
zoeken waaruit blijkt dat het ontdekken van misstanden binnen de advocatuur 
eerder het gevolg is van toeval dan van een gedegen intern toezicht.106 
Ten aanzien van het interne toezicht door de deken zijn de laatste jaren kri-
tische rapporten verschenen: bijvoorbeeld het rapport van de parlementaire 
werkgroep verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld, waardoor het 
besef is doorgedrongen dat het toezicht op het notariaat en de advocatuur 
moet worden versterkt.107 Daarnaast kan worden gewezen op het onderzoeks-
rapport door Faure e.a. uit 2009 en het rapport derdengeldrekeningen, waarin 
stond dat het interne toezicht van de advocatuur op de derdenrekening niet 
systematisch, gedegen, analytisch en transparant is.108 Ook in het onderhavige 
hoofdstuk zijn stevige kanttekeningen geplaatst bij de kwaliteit van het interne 

103 Alle onderzoekers die door de Orde zijn ingeschakeld verzetten zich tegen enige vorm van ex-
tern toezicht op de advocatuur. 

104 Zie voor enkele voorbeelden Stouten 2011 en zie hoofdstuk 13, paragraaf 13.6.5.
105 Zie hierboven in de inleiding en in paragraaf 11.3.3.
106 Van Oostrum 2002. Zie ook De Vries 2009, p. 118: ‘Wie niet door collega’s of concurrenten erbij 

gelapt wordt en verraden bij de deken, doet het goed. Dat lijkt mij toch een toezichtsysteem uit 
de middeleeuwen.’ Lankhorst en Nelen 2004, p. 93, merken op dat verwijtbare betrokkenheid 
over het algemeen pas aan het licht komt in het kader van een grootschalig onderzoek naar 
andere hoofdverdachten. Vanwege de verwachte barrières in het strafrecht, bestaat er bij het OM 
terughoudendheid om bij de geheimhouders tot vervolging over te gaan. Zie over deze span-
ning tussen het verschoningsrecht en een effectieve handhaving ook hoofdstuk 3, paragraaf 
3.5.3. 

107 Parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld 2008.
108 Van Dijken, Berdowski en Eshuis 2006, p. 100 en 110.
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Wwft-toezicht. Dit komt ook terug in hoofdstuk 13, waarin zal blijken dat de 
deken nog nimmer heeft geklaagd over nagelaten Wwft-meldingen, ook waar 
dat wel op zijn plaats zou zijn geweest. 
De moderne samenleving eist meer openheid en verantwoording voor on-
juist gedrag.109 De advocatuur lijkt zich hiervan onvoldoende bewust te zijn. 
Docters van Leeuwen spreekt in dit verband van ‘een urgent probleem’.110 
Concluderend kan worden gesteld dat hier een dringende maatschappelijke 
noodzaak aanwezig is.

Subsidiariteit/proportionaliteit

Versterking van het (Wwft-)toezicht is aldus dringend noodzakelijk. Gezien 
de bijzondere positie van de advocatuur in de rechtsstaat, die onafhankelijk 
ten opzichte van de staat moet kunnen optreden, moet deze onafhankelijkheid 
worden gewaarborgd. Het is hierom dat de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft besloten dat ‘de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de ad-
vocatuur niet zal worden belegd bij een externe toezichthouder, maar bij een 
onafhankelijk orgaan binnen de NOvA.’111

Gezien de eisen van subsidiariteit geniet de oplossing van een onafhankelijke 
‘interne’ toezichthouder de voorkeur mits daarmee hetzelfde kan worden be-
reikt als met een externe toezichthouder. Hoewel de staatssecretaris niet kiest 
voor een echte externe toezichthouder, gaat hij met zijn in juli 2011 openbaar 
gemaakte C-Advw verder dan de voorstellen van Docters van Leeuwen en 
de Orde. Laatstgenoemde voorstellen strekken tot de invoering van een toe-
zichthouder met ‘externe trekjes’, maar het C-Advw gaat verder, nu het daarin 
voorgestelde college van toezicht eindverantwoordelijk wordt voor het Wwft-
toezicht en niet slechts een rapporteur en systeemtoezichthouder is. Hieronder 
zullen deze voorstellen globaal worden beschreven, besproken en gevolgd 
door aanbevelingen.

11.4.2 Voorstellen versterking toezicht

11.4.2.1 Advies Docters van Leeuwen

Het advies van Docters van Leeuwen in opdracht van de Orde resulteert in een 
groot aantal aanbevelingen om het toezicht op de advocaten te versterken.112 
De aanbevelingen richten zich in hoofdzaak op de volgende onderwerpen: 
versterking van de intensiteit van het toezicht door de deken, het verbeteren 

109 Zie bijvoorbeeld het interview met Kellermann, in het Advocatenblad van 16 april 2010, p. 142-
145, maar ook: De Vries 2009 en Suyver 2006.

110 Zie ook: interview met Docters van Leeuwen, door Knapen 2010, p. 3.
111 Brief van 7 februari 2011, Kamerstukken II 2010-2011, 32 500 VI, nr. 81.
112 Docters van Leeuwen 2010.



Intern Wwft-toezicht op advocaten

378

van de transparantie en de introductie van een ‘onafhankelijke’ wijze persoon, 
die als systeemtoezichthouder moet fungeren. 

Strengere deken

Docters van Leeuwen beveelt aan de rol van de deken vooral strenger te maken, 
omdat deze nu te ‘broederlijk’ is. Daarnaast zou de deken ‘proactiever’ moeten 
zijn in die zin, dat hij veel vaker zou moeten optreden, ook als geen sprake is 
van klachten. Elk kantoor zou eens in de drie jaar bezocht moeten worden. 
Deze aanbeveling zal wel een forse claim leggen op de beschikbaarheid van 
de deken, want ook wordt aanbevolen het aantal dekens terug te brengen van 
negentien naar tien. 
Daarnaast zou de deken voor eenvoudige overtredingen als het niet tijdig ver-
strekken van informatie op verzoek van de deken, een bestuurlijke sanctie op 
moeten kunnen leggen zoals een waarschuwing, berisping, boete of schorsing. 
Deze beslissingen zouden volgens Docters van Leeuwen door de tuchtrechter 
toetsbaar moeten zijn.113 Indien de deken een klacht indient bij de tuchtrech-
ter zou dat vergezeld moeten gaan van een aanbeveling tot sanctionering, een 
dekenstandpunt. 
 
Verbeteren transparantie

Ten aanzien van de transparantie overweegt Docters van Leeuwen dat dit te-
meer belangrijk is, omdat er geen externe toezichthouder is. De Orde zou jaar-
lijks zo open mogelijk moeten rapporteren over de werking van het toezicht, 
de klachtafhandeling, de bemiddeling en de onderzoeken door de deken en dit 
alles voorzien van cijfermateriaal. De Orde zou ook de politiek moeten infor-
meren, middels informatiebijeenkomsten voor de Minister en Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie en justitiewoordvoerders in de Eerste en Tweede 
Kamer. De transparantie moet ook worden verbeterd door de aanstelling van 
een wijs persoon die systeemtoezicht houdt.

Wijs persoon houdt systeemtoezicht

Met de aanstelling van een ‘wijs persoon’ wordt beoogd de maatschappelijke 
verantwoording, toegankelijkheid en transparantie van het toezicht te vergro-
ten. Deze persoon is zelf geen togadrager. Ondersteund door een kleine staf, 

113 Hiermee wordt afgeweken van de bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsroute. Beslissingen 
door de deken zijn immers besluiten in de zin van de Awb. In het notariaat zal het BFT voor gelijk-
soortige eenvoudige overtredingen een bevoegdheid tot bestuursrechtelijke sanctionering krij-
gen. Daarvoor wordt de bestuursrechtelijke rechtsbescherming opengesteld, wat overigens op 
kritiek kan rekenen van Van den Haak, zie Van den Haak 2011. Het lijkt voor de hand liggend dat 
in het notariaat en advocatuur op dit punt voor eenzelfde systeem van rechtsbescherming wordt 
gekozen, hetzij tuchtrechtelijk, hetzij bestuursrechtelijk. Zie ook hoofdstuk13, paragraaf 13.12.
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houdt deze persoon systeemtoezicht op het toezicht door de deken en moet hij 
daartoe alles kunnen inzien wat de deken doet. Eens per jaar rapporteert hij 
in het openbaar over het functioneren van het interne toezicht. Deze systeem-
toezichthouder oordeelt niet over individuele zaken, maar moet in het open-
baar aanbevelingen kunnen geven, waarop de (landelijke of lokale) deken(s) 
en raden van toezicht verplicht en publiekelijk dienen te reageren. Zowel de 
minister als de Orde kan verzoeken aan de systeemtoezichthouder richten.

Formalisering Wwft-systeemtoezicht door het BFT 

Docters van Leeuwen gaat kort in op het Wwft-toezicht en stelt voor de ver-
houding tussen de Orde en het BFT te formaliseren, waarbij het BFT, behou-
dens zeer bijzondere gevallen, geen inzagebevoegdheid krijgt en alleen sys-
teemtoezicht houdt. Daarnaast stelt Docters van Leeuwen voor om te komen 
tot één centrale Stichting Derdengelden.

11.4.2.2 Standpunt van de Orde

De Orde heeft zich in december 2010 in grote lijnen achter de bovenstaande 
aanbevelingen van Docters van Leeuwen geschaard.114 De Orde lijkt de aanbe-
veling omtrent het BFT echter af te wijzen doordat zij uitgaat van geïntegreerd 
toezicht door de deken (met hulppersonen) op alle regels (Vafi en Wwft sa-
men), waarop systeemtoezicht door de wijze persoon plaatsvindt. Het is op-
merkelijk dat de Orde zich voorstander toont van een integraal toezicht op de 
verplichtingen van de Vafi en de Wwft, omdat de bestaande praktijk anders is. 
Hierover is in dit hoofdstuk al het een en ander gezegd. Blijkbaar is de Orde 
nu toch overtuigd geraakt van het nut van integraal toezicht. Belangrijk is wel 
dat het niet alleen bij een cosmetische maatregel blijft, maar dat er wat betreft 
de financiële verplichtingen uit de Vafi en de Wwft daadwerkelijk wordt ge-
keken naar de raakvlakken en daarop een geïntegreerd toezicht zal worden 
gehouden.
In het standpunt van de Orde wordt verder uitgewerkt dat de deken bij zijn 
toezicht gebruik moet kunnen maken van twee soorten specialistische hulp-
personen die onder zijn verantwoordelijkheid nadere toezichtonderzoeken 
uitvoeren. Enerzijds voor de gedragsregels omtrent vakbekwaamheid en an-
derzijds voor de Vafi en de Wwft.

Medio april/mei 2011 heeft de Orde aan Docters van Leeuwen opdracht ge-
geven om als kwartiermaker zijn advies uit te werken en zo het toezicht op de 
advocatuur nader vorm te geven. 

114 Visiedocument van de Algemene Raad van de NOvA inzake de organisatie van het toezicht in het 
algemeen en het Wwft-toezicht in het bijzonder, 22 december 2010.
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11.4.2.3 C-Advw

In juli 2011 is, zoals gezegd, het C-Advw gepubliceerd over de herziening van 
het toezicht op de advocatuur. Na aanpassing van het voorstel aan de binnen-
gekomen reacties mede van de Raad van State, zal het in 2012 als tweede nota 
van wijziging worden ingebracht in het lopende wetsvoorstel tot wijziging van 
de Advw (Advw-nieuw).115 Eerst wordt hier het C-Advw geschetst, waarna en-
kele beschouwende opmerkingen worden geplaatst. 

Er wordt in het C-Advw niet gekozen voor een externe toezichthouder, omdat 
de advocatuur een andere positie in de rechtsorde inneemt dan het notariaat. 
De advocaat is geen publieke functionaris, maar heeft als hoofdtaak het dienen 
van de belangen van rechtzoekenden. Mede in het licht van artikel 6 EVRM 
moet ‘een zwaarder gewicht (…) worden toegekend aan de onafhankelijkheid 
en de vertrouwelijkheid waarmee zij ten opzichte van een cliënt en de rijks-
overheid moet kunnen opereren’.116

Er wordt een nieuw ‘onafhankelijk’ toezichtorgaan binnen de Orde voorge-
steld: het college van toezicht (hierna het college). Het bestaat uit drie leden 
(niet-advocaten/niet-ambtenaren/geen tuchtrechters). Het college wordt aan-
gewezen als eindverantwoordelijke voor het toezicht op de advocaten, ínclu-
sief het toezicht op de naleving van de Wwft door advocaten. Hiertoe wordt 
ook de Wwft gewijzigd en zal de formele rol van het BFT voor advocaten zijn 
uitgespeeld. Het college moet zorgen voor een uniform toezichtbeleid en kan 
algemene en individuele aanwijzingen geven aan de toezichthouders (ook aan 
de dekens).
Het eerstelijns toezicht (ook het Wwft-toezicht) zal niet door het college wor-
den uitgevoerd maar door de deken. Het college noch de drie leden krijgen zelf 
toezichtbevoegdheden toebedeeld en zij kunnen dan ook geen advocatendos-
siers inzien.117 Wel kunnen zij toezichthouders in dienst nemen of aanwijzen, 
die voor hen toezicht houden op de advocaten. Het dagelijks werk van het col-
lege wordt gedaan door het bureau van het college. De deken en toezichthou-
ders van het college worden toezichthouder in de zin van de Awb en krijgen 
daarmee van rechtswege de bevoegdheden van afdeling 5.2 Awb.
De kwaliteitstoetsen, zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven, worden wette-
lijk verankerd, analoog aan de regeling in de Wna-nieuw. De Algemene Raad 
is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze kwaliteitstoetsen. Bij veror-
dening worden hieromtrent nadere regels gegeven. In de toelichting staat dat 
deze taak ‘nadrukkelijk [dient te] worden onderscheiden van het toezicht op 

115 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 9.
116 C-Advw, toelichting p. 6-7.
117 Zie de toelichting bij art. 36a C-Advw.
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advocaten. Hoewel de naleving van beroepsnormen en beroepsregels uiter-
aard een belangrijk element is van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, 
heeft dit laatste begrip een ruimere reikwijdte’.118 Bij kwaliteitstoetsing staat 
het verbeteren van de kwaliteit door middel van begeleiding en het doen van 
aanbevelingen voorop.

De uitzondering op de geheimhouding ten behoeve van het toezicht is op de-
zelfde manier geregeld als bij het notariaat in de Wna-nieuw. In het voorstel 
is opgenomen dat ten behoeve van het toezicht, het tuchtrecht en de kwali-
teitstoetsen de advocaat, zijn medewerkers en zijn personeel, alsmede andere 
personen die bij de beroepsbeoefening betrokken zijn, niet gehouden zijn aan 
de (in de wet op te nemen) geheimhoudingsplicht. Deze uitzondering is doel-
gebonden en geldt alleen ten aanzien van degenen die met het toezicht en het 
tuchtrecht zijn belast. Een afgeleide geheimhoudingsplicht en verschonings-
recht geldt voor de toezichthouders, de (voor)onderzoeker, de tuchtrechters en 
de kwaliteitstoetser, zo wordt verduidelijkt in de toelichting.

De hoofdlijnen van het nieuwe toezicht op de advocatuur sluiten zoveel moge-
lijk aan bij het toezicht op de notarissen zoals vormgegeven in de Wna-nieuw. 
Bepaalde onderwerpen, zoals de doorbreking van de geheimhoudingsplicht 
ten behoeve van het toezicht en het tuchtrecht, en de afgeleide geheimhou-
dingsplicht, worden op dezelfde manier geregeld als in de Wna-nieuw. In het 
voorstel worden de volgende uitgangspunten genoemd, waaraan het toezicht 
op de advocatuur moet voldoen: volledigheid, uniformiteit, onafhankelijkheid 
en effectiviteit. 

Onafhankelijk toezicht
Ter waarborging van de onafhankelijkheid van het college ten opzichte van 
de beroepsbeoefenaren en de centrale overheid zijn diverse bepalingen opge-
nomen. Zo wordt erin voorzien dat de benoeming plaatsvindt bij koninklijk 
besluit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie. De minister 
kan alleen kiezen uit kandidaten die door de Algemene Raad worden aanbe-
volen, zodat ‘alleen personen worden benoemd die voor alle betrokkenen bij 
de benoeming acceptabel zijn’. Deze leden kunnen ten hoogste twee maal vier 
jaar worden benoemd om te voorkomen dat ze te veel ‘vergroeid’ raken met 
de advocatuur. 
Ook is een speciale en uitgebreide regeling omtrent de vergoeding en het ont-
slag van de leden van het college opgenomen, om te voorkomen dat de Orde 
oneigenlijk invloed heeft op de onafhankelijkheid van het toezichtorgaan. 
Voorts is voorzien in een regeling van incompatibiliteiten. Het collegelid mag 

118 C-Advw, toelichting, p. 21-22.



Intern Wwft-toezicht op advocaten

382

bijvoorbeeld niet advocaat zijn of deel uitmaken van een ander orgaan van 
de Orde, en geen ambtenaar of tuchtrechter zijn. De leden zijn functioneel 
onafhankelijk van de NOvA doordat zij niet in dienst zijn van de NOvA. De 
medewerkers in dienst bij het college worden benoemd en ontslagen door het 
college en zij zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan het college.
Er zijn ook enkele regelingen die de bemoeienis van andere organen van de 
Orde met het toezicht door het college minimaliseren. Zo mag het College van 
afgevaardigden (het regelgevende orgaan van de Orde) geen verordeningen 
vaststellen met betrekking tot het toezicht waarvoor het college van toezicht 
verantwoordelijk is. En moeten de Algemene Raad en de raden van toezicht 
zich onthouden van handelingen die betrekking hebben op het toezicht door 
het college.

Volledig toezicht
Met volledigheid wordt bedoeld dat het toezicht volledig en integraal moet 
zijn, dat wil zeggen dat het toezicht alle verplichtingen moet omvatten waar-
aan de advocaat zich te houden heeft, óók de Wwft. Er wordt erkend dat er 
dwarsverbanden bestaan tussen allerlei financiële en gedragsvoorschriften 
en de Wwft. ‘Een onderscheid als het gaat om de naleving van voorschriften 
waarop toezicht wordt gehouden, veronderstelt ten onrechte dat sommige 
voorschriften meer relevantie hebben dan andere als het gaat om het bewaken 
en bevorderen van de integriteit en kwaliteit van advocaten.’119 In het voorstel 
wordt naleving van de Wwft expliciet toegevoegd aan de tuchtnorm van artikel 
46 Advw en aan de toezichttaak van het college.

Uniform toezicht
Het college moet zorgdragen voor een landelijke uniformering van het toezicht 
door de vorming van toezichtbeleid. Het college kan (algemene of specifieke) 
aanwijzingen geven aan de dekens en aan andere aangewezen toezichthouders 
van de raden van toezicht.120 Zij zijn verplicht om deze op te volgen. Geeft de 
toezichthouder daaraan geen gehoor, dan kan de toezichthouder in het uiter-
ste geval worden geschorst of ontheven van zijn taken (‘doorzettingsmacht’). 
Hierdoor moet de eindverantwoordelijkheid van het college als toezichthou-
der worden gewaarborgd. 

Effectief toezicht
Volgens het voorstel wordt een effectief toezichtinstrumentarium geboden 
doordat de dekens en andere toezichthouders beschikken over de toezicht-
bevoegdheden van de Awb, zonder dat de geheimhoudingsplicht aan hen kan 

119 C-Advw, toelichting, p. 7.
120 Art. 45b C-Advw.
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worden tegengeworpen. Het college en de deken kunnen (onafhankelijk van 
elkaar) een klacht indienen bij de tuchtrechter. Het college wordt bevoegd om 
voor bepaalde overtredingen van administratieve aard waarbij geen uitleg over 
de beroepsethiek vereist is, zoals het niet halen van opleidingspunten, een be-
stuurlijke boete of een last onder dwangsom op te leggen. Net als bij het nota-
riaat wordt hiervoor het bestuurlijke rechtsbeschermingsysteem van de Awb 
van toepassing. Aan de tuchtrechtelijke maatregelencatalogus wordt, evenals 
in het notariaat, de mogelijkheid tot een boete toegevoegd.121 Ook de toegang 
tot de tuchtrechter wordt verbeterd.122 Het is de bedoeling dat het toezicht door 
het college en de dekens vooral preventief van aard is, maar repressief toezicht 
is ook mogelijk. Met een apart consultatievoorstel tot wijziging van de Wwft 
(C-Wwft) wordt bestuurlijke handhaving van de Wwft ook het uitgangspunt 
ten aanzien van advocaten, notarissen en accountants.123 Het college zou dan 
bevoegd worden tot het opleggen van een boete en/of een last onder dwang-
som voor Wwft-overtredingen.
Het voorstel tot één centrale Stichting Derdengelden wordt overgenomen in 
het C-Advw Hiermee zou het toezicht op derdengeldstromen kunnen wor-
den verbeterd en witwastransacties beter kunnen worden voorkomen, omdat 
deze rekening met behulp van ‘zoekalgoritmes’ dagelijks zou kunnen worden 
doorzocht.124

In het C-Advw worden (in tegenstelling tot eerdere aankondigingen) geen 
knopen doorgehakt omtrent de vraag welke activiteiten een advocaat niet in 
zijn hoedanigheid als advocaat mag uitoefenen. Beperking van de werkzaam-
heden tot procedurele werkzaamheden die een advocaat in die hoedanigheid 
verricht, zou te ver voeren. Gezien de grote consequenties die een inperking 
heeft voor de omvang van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht, 
moet hier behoedzaam mee worden omgegaan. Er wordt voorgesteld dat eerst 
een discussie wordt gevoerd binnen de advocatuur, alvorens over dit punt een 
wettelijke regeling op te nemen. Het hangijzer is te heet om aan te pakken en 
wordt nu weer voorzichtig teruggeschoven naar de Orde. 

11.4.3 Vergelijking en beschouwing op het C-Advw

In beide voorgestelde varianten (door Docters van Leeuwen/Orde en het 
C-Advw) wordt een extern element ingebracht in het interne toezicht. Maar 
in het C-Advw wordt dit verder doorgevoerd. Zo wordt het college in het 

121 Zie hiervoor hoofdstuk 13, paragraaf 13.3.3.
122 Zie hoofdstuk 13, paragraaf 13.6.2.
123 Zie hoofdstuk 13, paragraaf 13.2.2.
124 Hoe dit werkt en hoe dit zou kunnen leiden tot de detectie van witwastransacties wordt niet 

uitgelegd.
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C-Advw eindverantwoordelijk voor het toezicht terwijl de voorgestelde on-
afhankelijke systeemtoezichthouder van Docters van Leeuwen een rapporteur 
is, die niet oordeelt over individuele zaken. Dit is een fundamenteel verschil, 
omdat in het eerste geval het nieuwe toezichthoudende orgaan echt ‘meedoet’ 
met de uitvoering van het toezicht en de handhaving, zij het dat het daarbij 
gebruikmaakt van de deken die het eerstelijns feitelijke toezicht uitvoert. In 
het C-Advw wordt dit zo gemotiveerd: aangezien in het model van de Orde 
en Docters van Leeuwen de dekens eindverantwoordelijk blijven, schiet dat 
tekort, met name op het punt van de onafhankelijkheid (dekens zijn advocaten 
en worden als toezichthouder gekozen door de advocaten) en de uniformiteit 
(een periodiek dekenberaad biedt onvoldoende waarborgen om een landelijk 
uniform toezichtbeleid te ontwikkelen dan wel uit te voeren). Een systeemtoe-
zichthouder heeft bovendien niet de vereiste doorzettingsmacht om daadwer-
kelijke landelijke uniformiteit te bereiken.

De volgende vier algemene kanttekeningen worden hier bij het voorstel ge-
maakt.

Onafhankelijkheid van de toezichthouder kan (nog) beter gewaarborgd worden 

In het C-Advw is een groot aantal voorzieningen opgenomen om de onaf-
hankelijkheid van het college van toezicht te waarborgen. Naar mijn mening 
zijn er enkele punten waarop niet ver genoeg wordt gegaan. Deze liggen in de 
procedure van de benoeming en in de feitelijke plaatsing van het college. 
De benoeming van de leden van het college vindt in het voorstel plaats bij ko-
ninklijk besluit op voordracht van de minister. De minister kan alleen kandi-
daten voordragen die door de Orde zijn voorgedragen. Dit komt mijns inziens 
niet voldoende tegemoet aan de eis van onafhankelijkheid ten opzichte van 
de Orde, omdat de advocaten dan feitelijk weer hun eigen toezichthouders 
kiezen. 
Ter waarborging van de onafhankelijkheid wordt aanbevolen de benoeming 
van de leden van het toezichthoudende orgaan bij koninklijk besluit plaats 
te laten vinden op bindende voordracht van een tripartiete commissie. Deze 
commissie bestaat bij voorkeur uit een vertegenwoordiger van de NOvA, een 
vertegenwoordiger van de Minister van Veiligheid en Justitie en een derde per-
soon om knopen door te hakken, bijvoorbeeld de procureur- generaal bij de 
Hoge Raad of de Nationale ombudsman. Het is belangrijk dat de aangewezen 
leden het vertrouwen hebben van de Orde. Doordat de kandidaten zijn voor-
gedragen door een tripartiete commissie, hebben meerdere machten inspraak 
in de personen die worden voorgedragen. Dit komt beter tegemoet aan de on-
afhankelijkheid van de toezichthouder, die immers namens de maatschappij 
toezicht moet gaan houden op de advocatuur.
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In het C-Wwft zijn regels opgenomen die erop neer komen dat de onafhanke-
lijkheid juridisch wordt gewaarborgd door speciale benoemings- en ontslag-
procedures om de functionele onafhankelijkheid te waarborgen. Daarnaast 
zijn er regels die erop zijn gericht te voorkomen dat andere organen van de 
Orde zich inhoudelijk bemoeien met het werk van de toezichthouder. Om 
eveneens een zekere ruimtelijke onafhankelijkheid te bewaren zou het college 
niet in hetzelfde gebouw als de Orde gehuisvest moeten worden.

Bevoegdheden college

Het college wordt eindverantwoordelijk voor het toezicht op de advocatuur 
maar de leden van het college krijgen geen toezichtbevoegdheden toebedeeld. 
Dat is vanzelfsprekend omdat de functiescheidingsregeling in acht genomen 
zal moeten worden. In het C-Advw en het C-Wwft wordt immers de mogelijk-
heid van een bestuurlijke boete voorgesteld voor het college. De functieschei-
dingsregeling brengt mee dat de sanctiebesluiten niet mogen worden opge-
legd door de toezichthouder die het rapport of proces-verbaal opmaakt van de 
overtreding (ex artikel 10:3 Awb jo. artikel 5:53 Awb).125

Om de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht te kunnen dragen en tot 
sanctieoplegging over te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat het college vol-
doende bevoegdheden heeft om alles in te zien wat de dekens en de andere 
aangewezen toezichthouders doen. Om misverstanden omtrent de reikwijdte 
van de afgeleide geheimhoudingsplicht te voorkomen zou mijns inziens wet-
telijk geregeld moeten worden dat het college kennis kan nemen van het gehele 
dossier van de toezichthouders. Om dezelfde reden zou in de wet opgenomen 
moeten worden dat de geheimhoudingsplicht niet geldt ten opzichte van de 
leden van het college (in verband met het hoorrecht, neergelegd in artikel 5:50 
Awb). Opgemerkt dient te worden dat een zwijgrecht geldt indien de overtre-
der door het college wordt gehoord met het oog op het aan hem opleggen van 
een bestraffende sanctie (zie artikel 5:10a Awb).

Onduidelijke verhouding tussen de verschillende toezichthouders levert rechts-
onzekerheid op

De verhouding tussen het toezicht door het college en de deken is onduidelijk. 
Het toezicht door het college wordt volgens het C-Advw uitgevoerd door de de-
kens, maar de dekens mogen niet louter als verlengstuk van het college worden 
beschouwd. Bovendien wordt het college eindverantwoordelijk gemaakt voor 
het toezicht op de advocatuur, terwijl anderzijds de zelfstandige positie van de 
deken wordt benadrukt. Deze twee uitgangspunten lijken onverenigbaar. De 

125 Zie hoofdstuk 13, paragraaf 13.2.1.
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voorgestelde constructie roept vragen op over de bevoegdheidsverdeling tus-
sen het nieuwe toezichtorgaan en de deken. 

Aan de dekens worden in het C-Advw toezichtbevoegdheden geattribueerd, 
waardoor zij een ‘ruime autonome bevoegdheid’ behouden bij hun toezicht-
houdende taken. In de toelichting staat dat zij niet hoeven te wachten op in-
structies van het college, maar ‘zelfstandig en proactief te werk kunnen gaan’.126 
Wel kan het college zoals gezegd algemene en individuele aanwijzingen geven, 
welke de dekens verplicht zijn om op te volgen (‘doorzettingsmacht’). Indien 
een deken de aanwijzing niet opvolgt of anderszins zijn werk naar het oordeel 
van het college niet goed doet, dan kan het college een andere toezichthouder 
aanwijzen, of een klacht tot schorsing of ontheffing (van zijn toezichthouden-
de taken) indienen. Hiervoor geldt een bijzondere procedure bij het Hof van 
Discipline. Zowel het college als de deken kan zelfstandig een klacht indienen 
bij de tuchtrechter.
Het zal een uitdaging worden om de dekens met hun autonome bevoegdheden 
op één lijn te krijgen. Hoe het nieuwe toezicht eruit zal gaan zien, zal in hoge 
mate afhangen van het door het college te vormen beleid en de uniforme uit-
voering ervan door de dekens. Misschien is het nieuwe systeem bij voorbaat al 
gedoemd te mislukken, gezien het feit dat het voorstel op meerdere gedachten 
hinkt. Het voorstel lijkt in dat opzicht zowel de kool als de geit te willen sparen, 
door twee kapiteins op één schip te benoemen. In de analyse die in hoofdstuk 
9 is gemaakt over de verhouding tussen het BFT en de voorzitter van de kamer 
van toezicht (in zijn hoedanigheid als toezichthouder) is gebleken dat dit ge-
makkelijk kan leiden tot een competentiestrijd en rechtsonzekerheid over de 
reikwijdte van ieders bevoegdheden.127 Mocht na de invoering van de C-Advw 
blijken dat deze vrees bewaarheid wordt, dan zal er een duidelijker standpunt 
ingenomen moeten worden voor één kapitein.

Eveneens onduidelijk is de verhouding tussen enerzijds het toezicht op de na-
leving door het college en de deken en anderzijds het ‘kwaliteitstoezicht’ door 
de Algemene Raad. Het in dit hoofdstuk beschreven interne kwaliteitstoezicht 
zal in de wet worden verankerd. Op de kwaliteitstoetsers zijn de toezichtbe-
voegdheden van de Awb van overeenkomstige toepassing en ten behoeve 
van het toezicht kan de geheimhoudingsplicht eveneens niet aan hen worden 
tegengeworpen.
In de toelichting staat dat bij het toezicht door het college, uitgevoerd door de 
dekens en andere aangewezen toezichthouders, de nadruk ligt op de controle 
van wettelijke voorschriften. Volgens de toelichting zouden beide vormen van 

126 C-Advw, toelichting, p. 24 en 29.
127 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.6.
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toezicht autonoom van elkaar moeten worden uitgeoefend. Het is echter nog 
niet duidelijk in hoeverre het toezicht door het college, uitgevoerd door de 
deken en andere aangewezen toezichthouders, werkelijk zal gaan verschillen 
van het reeds bestaande interne kwaliteitstoezicht door de (dekens van de) 
Algemene Raad. Het is afwachten wat voor karakter het toezicht door het 
nieuwe college zal krijgen. Het is mij niet duidelijk waarom op voorhand het-
zelfde onderscheid wordt gemaakt als in het notariaat tussen het toezicht door 
de KNB en het BFT. In het toezicht op de advocaten worden beide vormen 
van toezicht namelijk uitgevoerd door de deken en zijn het college en diens 
toezichthouders meer ingebed in de beroepsorganisatie dan het BFT in het 
notariaat. Ook ten aanzien van de informatie-uitwisseling tussen de beide vor-
men van toezicht wordt gekozen voor een iets terughoudender lijn dan in het 
notariaat. Er wordt in de toelichting bij het C-Advw niet gesproken over de 
wenselijkheid van een convenant betreffende informatie-uitwisseling, terwijl 
dit door de wetgever wel bevorderlijk wordt geacht in het notariaat.128 Toch 
wordt uit de toelichting wel duidelijk dat de Orde bevoegd is om informatie 
te verstrekken aan het college.129 Maar meer dan in het notariaat is in de ad-
vocatuur nog niet duidelijk in hoeverre het zal gaan om verschillende vormen 
van toezicht. Beide vormen van toezicht (door het college en door de Orde) 
zien op dezelfde wetten en gedragsregels, zij het dat het kwaliteitstoezicht iets 
ruimer is, omdat het ook ziet op de kwaliteit van de dienstverlening. In beide 
gevallen wordt het (mede) uitgevoerd door de deken.
Als de kwaliteitstoetsen onderdeel uitmaken van het toezicht door het college 
en de deken, zou dit dubbel toezicht kunnen voorkomen en zou de informa-
tiepositie van het college verbeterd worden.130 Indien gescheiden vormen van 
toezicht als uitgangspunt blijft gelden, dient er ten minste een duidelijk conve-
nant te komen, waarin afspraken over informatie-uitwisseling tussen het col-
lege, de dekens en de kwaliteitstoetsen van de Orde worden vastgelegd.

Legal privilege kan beter gewaarborgd worden

In het voorstel is niet voorzien in een wettelijke regeling voor de afgeleide ge-
heimhoudingsplicht en de bijzondere situaties waarin een doorbreking van de 
afgeleide geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd is. Net als bij de Wna-nieuw 
wordt slechts in de toelichting van het C-Advw benadrukt dat op de toe-
zichthouders een afgeleide geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht rust, 
dat van dezelfde omvang is als de oorspronkelijke geheimhoudingsplicht. In 
hoofdstuk 9 is bepleit dat er juist wel in de wet opgenomen moet worden in 

128 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.2.
129 C-Advw, toelichting, p. 21.
130 Zie ook Plaggemars 2011, p. 378, die dit betoogt ten aanzien van het toezicht op het notariaat.



Intern Wwft-toezicht op advocaten

388

welke bijzondere omstandigheden en onder welke waarborgen een doorbre-
king van de afgeleide geheimhoudingsplicht is toegestaan.131

11.4.4 Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen bouwen voort op het C-Advw en beogen de onaf-
hankelijkheid, de effectiviteit en de rechtszekerheid van het toezicht te verbete-
ren en het legal privilege beter te waarborgen.132

Wat voor vorm het toezicht ook krijgt, in alle gevallen zal de nieuwe toezicht-
houder in het bijzonder aandacht moeten besteden aan de zwakke punten in 
het huidige interne toezicht.

Waarborging van de onafhankelijkheid van het toezichthoudend orgaan

•	 Gezien de specifieke positie van de advocatuur binnen de rechtsstaat 
moet het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn van de overheid. 
Maar omdat het orgaan mede namens de maatschappij toezicht houdt 
op de Orde, moet het ook zo onafhankelijk mogelijk van de Orde zijn. 
Daarom is door zowel Docters van Leeuwen als de staatssecretaris voor-
gesteld dat het orgaan niet uit togadragers mag bestaan.133 Ter waarbor-
ging van deze onafhankelijkheid wordt aanbevolen de benoeming van 
de leden van het toezichthoudend orgaan bij koninklijk besluit plaats te 
laten vinden op bindende voordracht van een tripartiete commissie. Deze 
commissie bestaat bij voorkeur uit een vertegenwoordiger van de Orde, 
een vertegenwoordiger van de Minister van Veiligheid en Justitie en een 
derde persoon, bijvoorbeeld de procureur-generaal bij de Hoge Raad of 
de Nationale ombudsman. Het is belangrijk dat de aangewezen leden het 
vertrouwen hebben van de Orde. 

•	 Naast waarborging van juridische onafhankelijkheid moet er aandacht 
zijn voor een ruimtelijke scheiding tussen het college en de overige or-
ganen van de Orde, door het college in een ander gebouw te huisvesten. 

Toereikende bevoegdheden, effectief toezicht en rechtszekerheid

•	 Om de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht te kunnen dragen 
(een klacht in te dienen, een bestuurlijke sanctie op te leggen, en de rap-
portagefunctie goed te kunnen vervullen) is het onontbeerlijk dat het 

131 Hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.
132 Voor de waarborging van het legal privilege wordt eveneens verwezen naar hoofdstuk 9, para-

graaf 9.4. en 9.5.
133 Geen bezwaar bestaat tegen ex-togadragers, waarbij het de voorkeur verdient dat deze al één of 

twee jaren niet als zodanig werkzaam zijn geweest.
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college volledige inzagebevoegdheid heeft in de dossiers van de dekens 
en andere aangewezen toezichthouders.

•	 Om rechtszekerheid tussen de vormen van toezicht en de effectiviteit er-
van te vergroten, dient het kwaliteitstoezicht meer ingebed te worden in 
het toezicht door het voorgestelde college. Ook dient de verhouding tus-
sen het college en de deken duidelijker te worden. 

•	 Het college draagt samen met de dekens zorg voor de vorming van beleid 
om naast preventief toezicht een op risico gebaseerd toezicht te ontwik-
kelen en zorg te dragen voor een daadwerkelijk geïntegreerd toezicht op 
beroepsregels rond de financiële integriteit en de Wwft. Hierdoor wordt 
uniformering van het toezicht bewerkstelligd en wordt het toezicht ef-
fectiever en gelijkwaardiger aan het toezicht op het notariaat.

Doorbreking van de geheimhoudingsplicht en waarborgen tegen misbruik 

•	 Aanbevolen wordt om in de Advocatenwet vast te leggen dat de advo-
catuurlijke geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht niet gelden 
voor die vormen van dienstverlening die niet tot de klassieke kerntaken 
van de advocaat behoren. In het kader van de Wwft gaat het om fiscaal 
advies, due-diligence- en forensische accountancywerkzaamheden (voor 
zover deze plaatsvinden naar aanleiding van een jaarcontrole en/of het 
preventieve forensische accountancywerkzaamheden betreft), indien 
deze werkzaamheden plaatsvinden buiten een procedurele context.134

•	 Niet alleen de doorbreking van de geheimhoudingsplicht ten behoeve 
van het interne toezicht, maar ook de afgeleide geheimhoudingsplicht 
– van de deken, de tuchtrechter en het toezichthoudend orgaan en aan-
gewezen toezichthouders en kwaliteitstoetsers – dient uit het oogpunt 
van rechtszekerheid en waarborging van het legal privilege wettelijk te 
worden geregeld.135 In de wet dient vastgelegd te worden dat de toezicht-
houders informatie die onder het beroepsgeheim valt mogen uitwisselen 
met andere interne toezichthouders en tuchtrechters ten behoeve van 
het toezicht en het tuchtrecht op de advocaten (doelgebonden afgeleide 
geheimhoudingsplicht). Ook dient er een wettelijke regeling te bestaan 
voor de doorbreking van de afgeleide geheimhoudingsplicht onder bij-
zondere omstandigheden en voor een speciale verschoningsrechtkamer 
om verzoeken daartoe te beoordelen, zoals besproken in hoofdstuk 9, 
paragraaf 9.4 en 9.5.

134 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.6 en hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.3 en 7.4.4.
135 Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.4 en 9.5.
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11.5 resumé

Het (Wwft-)toezicht op de advocaten schiet in meerdere opzichten tekort. 
Er is sprake van een geringe effectiviteit en gelijkwaardigheid van het Wwft-
toezicht, in vergelijking met bijvoorbeeld het notariaat. Vanwege een geringe 
transparantie bestaat eveneens rechtsonzekerheid over de kwaliteit van het 
toezicht, vooral met betrekking tot het optreden van de plaatselijke dekens. 
De voorstellen tot versterking van het toezicht door een ‘onafhankelijk’ toe-
zichthoudend orgaan binnen de Orde (als systeemtoezichthouder, dan wel als 
eindverantwoordelijke), leveren een alternatief voor een externe toezichthou-
der. Het C-Advw heeft vele goede uitgangspunten, maar het hinkt op te veel 
gedachten en wil alle partijen ontzien, met als gevolg rechtsonzekerheid en 
een gerede kans op ineffectief en dubbel toezicht. Er zijn voor het toezicht-
houdende orgaan aanbevelingen gedaan omtrent de waarborging van diens 
onafhankelijkheid, een effectieve uitoefening van de bevoegdheden en taken, 
de doorbreking van de (afgeleide) geheimhoudingsplicht, en waarborgen om 
misbruik daarvan te voorkomen. 
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12 Intern Wwft-toezicht op accountants en 
belastingadviseurs 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of het Wwft-toezicht door de beroepsorgani-
saties van de accountants en belastingadviseurs voldoet aan de eisen van effecti-
viteit en rechtszekerheid.

12.1 Inleiding

De dienstverleners die in dit hoofdstuk centraal staan,1 hebben één ding ge-
meen; het BFT is voor allen de externe toezichthouder op de naleving van de 
Wwft. In hoofdstuk 9 bleek dat het BFT ten aanzien van deze groep ondertoe-
zichtgestelden overwegend wordt gehinderd door problemen van niet-juridi-
sche aard, zoals een tekort aan capaciteit. De Algemene Rekenkamer conclu-
deerde in 2008 dat fiscale dienstverleners materieel niet onder Wwft-toezicht 
staan van het BFT, omdat de kans op een bezoek door het BFT gemiddeld 
slechts 0,6  % bedraagt.2 Dit geeft aan dat het voor de effectiviteit, rechtsze-
kerheid en gelijkwaardigheid van het Wwft-toezicht belangrijk is dat deze be-
roepsorganisaties het interne toezicht serieus ter hand nemen en dat er beter 
extern Wwft-toezicht komt.3 In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre 
van intern Wwft-toezicht sprake is.4

Opbouw van het hoofdstuk
Eerst wordt aandacht besteed aan het toezicht op accountants door het 
Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse 
Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) (paragraaf 12.2). 
Omdat hun toezichtsystemen veel overeenkomsten hebben, wordt hier gecon-
centreerd op het systeem van het NIVRA en wat betreft de NOvAA volstaan 
met het aangeven van de belangrijkste verschillen. Achtereenvolgens komen 
aan de orde: de normstelling voor beroepsuitoefening en de Wwft (paragraaf 
12.2.1), het toezicht (paragraaf 12.2.2) en de samenwerking met het BFT (pa-
ragraaf 12.2.3), gevolgd door subconclusies (paragraaf 12.2.4).

1 Registeraccountants, accountants-administratieconsulenten en belastingadviseurs.
2 Rapport Algemene Rekenkamer 2008, p. 16, 43-44.
3 Buiten de sfeer van het toezicht ligt het gezamenlijk initiatief van de fiscale beroepsverenigingen 

NOB, NFB, CB, NIVRA en NOvAA om richtsnoeren te maken voor de toepassing van de Wwft: 
Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft (versie november 2008). In deze richtsnoeren 
wordt op vele onderwerpen behoorlijk diep ingegaan en worden de verschillende visies van de 
beroepsgroepen en de toezichthouder naast elkaar weergegeven. De e-learningcursus die door 
de NOB is ontwikkeld en die door het BFT als ‘hoogwaardig’ is bestempeld, bevordert een goede 
naleving van de Wwft.

4 Of er sprake is van gelijkwaardigheid in het toezicht zal in hoofdstuk 14 worden besproken.
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Vervolgens worden de belastingadviseurs behandeld die geen accountant, 
advocaat of notaris zijn (paragraaf 12.3). Ook hier wordt gekeken naar de 
normstelling (paragraaf 12.3.1), het Wwft-toezicht (paragraaf 12.3.2) en de 
samenwerking met het BFT (paragraaf 12.3.3) en wordt er afgesloten met sub-
conclusies (paragraaf 12.3.4). Aan het einde van het hoofdstuk volgt een re-
sumé. 

12.2 accountants

12.2.1 Normen voor beroepsuitoefening en de Wwft

De registeraccountant is krachtens artikel 33 Wet op de Registeraccountants 
(Wet RA) onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van:

a.  ‘enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wet op de 
registeraccountants bepaalde;

b.  enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in strijd met het 
belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep’.5 

Diverse meldplichten

Het niet naleven van de Wwft valt onder b. In hoofdstuk 7 is al kort aangege-
ven dat de accountant aan meerdere meldplichten onderworpen kan zijn.6 Een 
accountant moet onder meer ongebruikelijke transacties melden aan de FIU, 
‘fraude van materieel belang’ aan de opsporingsambtenaar en ‘incidenten’ aan 
de AFM.7 Tussen deze meldplichten bestaat samenloop. Incidenten zijn ge-
dragingen of gebeurtenissen (strafbare feiten of overtredingen) die een ernstig 
gevaar vormen voor de integriteit van de accountantsorganisatie of de finan-
ciële markten als geheel.8 De fraudemeldplicht heeft een ruimer bereik dan de 
incidentenmelding en de Wwft-meldplicht heeft weer een ruimer bereik dan 
de fraudemeldplicht. Feiten die tot een dergelijke incidenten- of fraudemeld-
plicht aanleiding geven, zullen in de regel dan ook een Wwft-plicht doen ont-
staan. De Wwft-meldplicht is het meest ruim omdat hij ‘ongebruikelijkheid’ als 
melddrempel heeft en van toepassing is op ‘alle’ beroepsactiviteiten, terwijl de 

5 Idem voor accountants-administratieconsulenten, zie artikel 51 Wet op de Accountants-
Administratieconsulenten (Wet AA). De Wet RA en Wet AA zullen worden samengevoegd in de 
Wet op het accountantsberoep (WAb), als de beroepsorganisaties gaan fuseren. Het betreffende 
wetsvoorstel is in september 2011 ingediend in de Tweede Kamer: Kamerstukken II 2011-2012,  
33 025, nr. 2.

6 Paragraaf 7.2.1. Zie voor een overzicht de brochure van het NIVRA ‘Zicht op toezicht’, te raadple-
gen via www.nivra.nl.

7 Zie voor de incidentenmelding: art. 21 lid 2 Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) jo. art. 32 
en 33 Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en voor de fraudemelding: art. 26 lid 2 Wta. 

8 Zie de toelichting bij art. 32 lid 2 Bta.
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fraudemeldplicht ex artikel 26 Wta een ‘redelijk vermoeden’ als melddrempel 
heeft en alleen van toepassing is op de wettelijke controleopdrachten.9 
Verwarring voor de accountant kan ontstaan wanneer hij, alvorens een frau-
demelding mag plaatsvinden, door middel van een zogenoemde ‘redres-
seerplicht’ moet proberen om de cliënt de fraude in voldoende mate te laten 
herstellen. Hiervoor moet hij in overleg treden met de fraudeur. Als dat in 
voldoende mate gebeurt, dan hoeft er geen fraudemelding plaats te vinden. 
Terwijl hij hiermee bezig is moet hij, ongeacht de uitkomst van de redresseer-
poging, conform de Wwft toch ‘onverwijld’ melden aan de FIU en mag hij 
bovendien de cliënt daarvan niet op de hoogte brengen. 
Omdat deze rechtsplichten met elkaar conflicteren, heeft Diekman voorgesteld 
om in de Wwft een soortgelijke redresbepaling op te nemen. Hij beveelt aan dat 
de ongebruikelijke transactie door de cliënt ‘transparant wordt weergegeven en 
wordt gemeld aan het bevoegde gezag, bij gebreke waarvan de accountant deze 
melding doet.’10  Hoewel dit een begrijpelijk voorstel is vanuit de Nederlandse 
accountancy gezien, biedt de witwasrichtlijn geen ruimte om dit in de Wwft op 
te nemen. Een dergelijk voorstel zal eerst op FATF- en Unierechtelijk niveau 
mogelijk gemaakt moeten worden. 

Gedragscode voor registeraccountants (VGC)

Het NIVRA maakt verordeningen ten behoeve van een goede uitoefening van 
de werkzaamheden van registeraccountants, zie artikel 1 lid 3 jo. artikel 19 
lid 2 Wet RA. De verordeningen zijn verbindend voor alle registeraccountants 
die bij het NIVRA zijn ingeschreven.11 In de Verordening Gedragscode (VGC) 
zijn diverse bepalingen opgenomen die raakvlakken hebben met de Wwft. 

In de VGC zijn ‘fundamentele beginselen’ opgenomen waaraan iedere accoun-
tant zich moet houden: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvul-
digheid, geheimhouding en professionaliteit.12 Indien er een situatie ontstaat 
die een bedreiging kan vormen voor een of meer van deze beginselen, dient 
de accountant deze te beoordelen en zo nodig waarborgen te treffen. Hij kan 
hierbij advies inwinnen bij het NIVRA of een juridisch adviseur. Lukt het niet 
om de ‘bedreiging’ of het ethische conflict op te lossen, dan moet de accoun-
tant zo mogelijk een einde maken aan zijn betrokkenheid bij de zaak.13 Deze 

9 Zie Pheijffer 2010, p. 24-25. Zie voor de onduidelijkheden met betrekking tot het begrip ‘be-
roepsactiviteiten’, hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.1.

10 Diekman 2010, p. 235. Hij koppelt hier tevens een ‘inkeerregeling’ aan.
11 Art. 19 lid 3 Wet RA. Idem voor de verordeningen van de NOvAA voor de AA’s, zie art. 24 Wet AA.
12 De Verordening Gedragscode (AA’s) gaat uit van diezelfde fundamentele beginselen, zie onder 

‘definities’, sub l.
13 Zie bijvoorbeeld de artt. A-100.7, 100.19, 100.20, 100.21 VGC, maar ook bijvoorbeeld B1-210.5, 

B1-210.7 en B1-210.17 VGC voor openbare accountants en C-300.7, C-310.2, C-300.4 en C-320.6 
VGC voor accountants in business.
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verplichtingen zijn uitgewerkt voor de openbare accountant, de interne ac-
countant of overheidsaccountant en de accountant in business. Op vergelijk-
bare wijze als bij de advocaten wordt hiermee onbedoeld een verplichting uit 
de 3e Witwasrichtlijn uitgevoerd, namelijk dat een ongebruikelijke transactie 
in beginsel niet mag worden uitgevoerd vóórdat een melding is gedaan.14

Sommige verplichtingen uit de VGC zijn goed vergelijkbaar met de verplich-
ting tot cliëntenonderzoek van de Wwft. Bijvoorbeeld de verplichting om te 
beoordelen of het aangaan van een cliëntrelatie leidt tot een bedreiging van 
de integriteit van de accountant,15 indien de aard van de door de cliënt uitge-
oefende activiteiten in relatie kunnen worden gebracht met discutabele aan-
gelegenheden, zoals de betrokkenheid van de potentiële cliënt bij onwettige 
activiteiten, zoals witwassen (artikel B1-210.1 en 210.2 VGC). Indien het niet 
mogelijk blijkt de bedreiging terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, 
dan moet de accountant afzien van de cliëntrelatie en/of de opdracht.16 Ook 
goed vergelijkbaar met het doorlopende cliëntenonderzoek uit de Wwft is het 
voorschrift dat bij een doorlopende opdracht periodiek opnieuw moet wor-
den beoordeeld of de relatie kan worden gecontinueerd.17 Als dat om boven-
genoemde reden niet het geval is, dan zal dat in de regel grond opleveren voor 
een Wwft-melding. De verordening verwijst in artikel A-140.7 naar de Wet 
Mot (bedoeld zal zijn: Wwft) als regelgeving op grond waarvan de accountant 
verplicht is zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken om bepaalde vertrouwe-
lijke informatie te melden.
Ook het voorschrift dat de accountant waarschuwt voor het in beheer nemen 
van gelden of bezittingen van een cliënt die een illegale herkomst zouden kun-
nen hebben, heeft overeenkomsten met de Wwft.18 De accountant moet onder-
zoek uitvoeren naar de herkomst van de gelden of andere bezittingen, alvorens 
hij deze in beheer neemt (zo dat al wettelijk is toegestaan). Ook hier verwijst de 
VGC anno 2011 naar de al enkele jaren niet meer in werking zijnde Wet Mot 
(bedoeld zal zijn: Wwft) en andere relevante wetgeving. In de nieuwe NVCOS 
240 (aanwijzingen van fraude) wordt ook verwezen naar de verplichtingen uit 
de Wwft.

Uit deze dwarsverbanden blijkt dat integraal toezicht tussen de beroepsnor-
men en de Wwft goed mogelijk zou zijn. 

14 Zie art. 14 van de 3e Witwasrichtlijn. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.4 en hoofdstuk 11, paragraaf 
11.2.

15 Onder een ‘bedreiging’ wordt het risico verstaan dat een accountant één of meer van de funda-
mentele beginselen niet of niet volledig naleeft, zie de definities uit de VGC.

16 Artikel B1-210.5 en  Artikel B1-210.7;  B1-210.17 VGC.
17 Artikel B1-210.6 VGC.
18 Art. B1-270.1 t/m 270.3 VGC.
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12.2.2 Wwft-toezicht door beroepsorganisaties op accountants

12.2.2.1 Inleiding

De beroepsorganisaties van accountants, het NIVRA en de NOvAA, zijn bij 
wet geregeld in de Wet RA en Wet AA en zijn openbare lichamen in de zin 
van artikel 134 Grondwet. Deze organisaties zullen in de toekomst op bei-
der verzoek worden samengevoegd tot één openbaar lichaam: de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Er is daartoe in het najaar 
van 2011 een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer.19 In aanloop op 
de formele fusie hebben de besturen van het NIVRA en de NOvAA een 
Adviescollege voor Beroepsreglementering ingesteld als eerste ‘orgaan’ van de 
NBA. Het college dient het bestuur te adviseren over het tot stand brengen van 
nieuwe beroepsregels en handreikingen voor de praktijk en het bestuur bij het 
tot stand brengen ervan te ondersteunen.20 In een folder over de NBA wordt 
de nieuwe organisatiestructuur uiteengezet, waarbij een Raad van Toezicht 
namens het NBA-bestuur toezicht zal gaan houden op de stage/praktijkoplei-
ding, de naleving van de regelgeving op het gebied van permanente educatie 
(PE-regelgeving) en de kwaliteit van de beroepsuitoefening.21 

De bevoegdheid tot het uitoefenen van toezicht van het NIVRA en de NOvAA 
op hun leden wordt gevonden in de taakomschrijving van artikel 1 Wet RA 
en artikel 2 Wet AA. Tot deze taak behoren het bevorderen van een goede 
beroepsuitoefening en de zorg voor de eer van de stand van de accountants. 
Het NIVRA en de NOvAA hebben hun wederzijdse toezichtsystemen geac-
crediteerd.22 Dat houdt praktisch in dat een kantoor waarbij zowel registerac-
countants als accountants-administratieconsulenten werkzaam zijn, in prin-
cipe maar door één van deze instanties wordt bezocht, namelijk de organisatie 
waarvan het aantal accountants op het kantoor in de meerderheid is. 

Hoewel de beide organisaties een uitgewerkt toezichtsysteem kennen, richt dat 
toezicht zich in ieder geval niet actief op de Wwft. In de jaarverslagen van 
de NOvAA is regelmatig benadrukt dat zij het Wwft-toezicht niet tot hun 
taak zien.23 Geen van de organisaties heeft dan ook een toezichtarrangement 
met het BFT afgesloten. Uit de jaarverslagen van de beide organisaties blijkt 
echter wel dat de Wwft wordt ‘meegenomen’, maar alleen als zij in het regu-
liere interne toezicht tegen een Wwft-overtreding aanlopen. Uit de resultaten 

19 Wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep (WAb), zie Kamerstukken II 2011-2012, 33 025, nr. 2.
20 Persbericht op website van het NIVRA, 30 september 2010.
21 Folder ‘De NBA: van en voor alle accountants’.
22 De Hoogh 2004.
23 Verslag van werkzaamheden 2005, p. 18; 2006, p. 26; 2007, p. 28; 2008, p. 30.
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van het toezicht blijkt dat de Wwft relatief vaak niet correct wordt nageleefd. 
Hieronder volgt een beschrijving van de ontwikkeling en uitvoering van het 
interne toezicht en de geringe aandacht voor de Wwft daarbij.

12.2.2.2 NIVRA

Ontwikkeling van het interne toezicht in de periode 2003-2007

Het NIVRA is sinds medio 2003 op zoek naar een sterkere en onafhankelij-
kere vorm van zelftoezicht. In het Verslag van werkzaamheden van 2003 en 
2004/2005 is te lezen dat naar aanleiding van incidenten en maatschappelijke 
ontwikkelingen het NIVRA een aanscherping en verzelfstandiging wil van het 
(zelf)toezicht.24 Het NIVRA wilde graag een intensievere toetsing, door een zo 
onafhankelijk mogelijke instelling en niet door middel van een peer review,25 
maar door een ‘team van deskundige registeraccountants op partner en senior 
medewerker niveau van meerdere kantoren’. Hierbij kan worden opgemerkt 
dat deze laatste vorm van toetsing natuurlijk ook een vorm van peer review is, 
maar dan een kwalitatief hoogstaande versie, doordat de accountants van hoog 
niveau zijn en van meerdere kantoren afkomstig. 
Het NIVRA wilde ook het ‘College Toetsing Kwaliteit’ (CTK), zoals het des-
tijds nog werd genoemd, verzelfstandigen. Dit om normstelling en toezicht 
uit elkaar te halen en tegemoet te komen aan de roep om zelfstandig toezicht 
uit de maatschappij. Het streven was om de verzelfstandiging van het college 
afgerond te hebben vóór de inwerkingtreding van de Wta. Hierbij speelde mee 
dat de EU-richtlijn betreffende de wettelijke accountantscontrole expliciet eis-
te dat de lidstaten vóór 29 juni 2008 zorgden dat alle met wettelijke controle 
belaste accountants en accountantskantoren aan extern toezicht zouden zijn 
onderworpen en dat het externe toezichtstelsel zou moeten worden beheerd 
door personen die geen accountant zijn.26 
In 2003 is men begonnen met de intensievere toetsingen. Het NIVRA wilde niet 
alleen controleren of het kantoor de juiste procedures had geïmplementeerd, 
maar vooral de werking van die procedures onderzoeken. Het Jaarverslag CTK 
2003 geeft een goed inzicht in de werkwijze van de selectie van de opdrachten 
die getoetst werden per kantoor. Er werd gekeken naar: de opdrachtomvang, 
de risicograad van de cliënt of het type van de opdracht, de spreiding van ves-
tigingen en partners. Bij het oordeel ‘onvoldoende’ moest door het kantoor 
een verbeterplan worden ingediend dat moest worden goedgekeurd door het 

24 Verslag van werkzaamheden 2003, p. 3 en 4; Verslag van werkzaamheden 2004/2005, p. 15.
25 Waarmee in het verslag wordt bedoeld: de toetsing door een collega-kantoor.
26 Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de 

wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de 
Raad. 
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college.27 Afspraken om dat verbeterplan te implementeren werden schriftelijk 
vastgelegd en na afloop van de gestelde termijn volgde er een verplichte her-
toetsing. 

Ontwikkeling van het toezicht in de periode 2007-2011

Uiteindelijk werd in de Wta het onafhankelijke toezicht aan de AFM toege-
wezen en niet aan het ‘onafhankelijk’ college zoals door het NIVRA bedacht 
en vormgegeven. Het interne toezicht door het NIVRA moest aldus opnieuw 
worden vormgegeven. In 2007 werden daarom de interne toetsingen tijdelijk 
stopgezet. Van het jaar 2007 is dan ook geen Verslag van werkzaamheden be-
schikbaar. Het nieuwe regime van zelftoezicht kwam in de loop van de jaren 
2007-2008 tot stand. Alle nieuwe regelgeving trad in werking op 1 januari 2009.
Het nieuwe regime richt zicht niet langer op de wettelijke controles door ac-
countants, omdat de AFM als externe toezichthouder toezicht houdt op deze 
taken van de accountants(organisatie). 

In het nieuwe toezichtregime staat primair de bevordering van de kwaliteit 
centraal. De handhaving is van secundair belang.28 In de veranderingen ten 
aanzien van het oude toetsingsysteem is duidelijk te zien dat bij het nieuwe 
systeem de ‘zachtere’ intercollegiale toetsing weer voorop is komen te staan. 
Zo kunnen er niet langer aanwijzingen worden gegeven maar slechts aanbeve-
lingen (waarop de accountant(sorganisatie) verplicht moet reageren). Bij een 
kantoor dat een onvoldoende haalt vindt in principe wel een vervolgonder-
zoek plaats, maar het verplichte verbeterplan en de hertoetsing zijn komen te 
vervallen. Bovendien leidt het niet of niet in voldoende mate opvolgen van de 
aanbevelingen of een herhaalde onvoldoende niet meer automatisch tot een 
advies aan het bestuur om een tuchtactie te starten, maar deze mogelijkheid 
wordt wel opengelaten.29 De hoge ambities uit 2003 voor streng zelftoezicht 
zijn hiermee behoorlijk afgezwakt.

Uitvoering van het toezicht door het College Kwaliteitsonderzoek

Het interne toezicht op registeraccountants krachtens de Verordening 
Kwaliteitsonderzoeken (VK) wordt uitgevoerd door het College Kwaliteits-
onderzoek (hierna CKO of het college) in mandaat van het NIVRA.30 Het 
college is belast met de organisatie en uitvoering van het toezicht en moet 
rekening houden met de door het NIVRA vastgestelde beleidsregels.31 In een 

27 Verslag van werkzaamheden 2003, p. 7.
28 Verslag van werkzaamheden 2008-2009, p. 7 en 9.
29 Verslag van werkzaamheden, p. 7 en 8.
30 Art. 21 VK jo. Besluit mandaat en machtiging CKO.
31 Art. 7 VK.



Intern Wwft-toezicht op accountants en belastingadviseurs

398

beleidsregel van het NIVRA staat dat het toezicht aan de hand van door het 
college zelf vastgestelde werkprogramma’s mag worden uitgevoerd.32 Jaarlijks 
rapporteert het college door middel van een ‘Verslag van werkzaamheden’.33

Een accountantskantoor of afdeling wordt in principe eenmaal in de vier jaar 
aan een periodiek onderzoek onderworpen, zo staat in artikel 6 Beleidsregel 
Kwaliteitsonderzoek (BK). Naast dit periodieke toezicht, is er ook de mogelijk-
heid tot thematisch onderzoek en een incidentenonderzoek. Een thematisch 
onderzoek wordt ingesteld wanneer er redenen zijn om een specifiek aspect 
nader te onderzoeken, bijvoorbeeld indien het vertrouwen in de werkzaamhe-
den van de accountant kan worden aangetast.34 Een incidentenonderzoek kan 
worden uitgevoerd op basis van signalen uit het maatschappelijke verkeer.35 
Hier kan men denken aan klachten of informatie die op basis van samenwer-
king met andere handhavingspartners (bijvoorbeeld de AFM of het BFT) tot 
het CKO is gekomen. 

Periodiek kwaliteitsonderzoek

Het college selecteert de kantoren en afdelingen voor de toezichtonderzoeken,36 
en stelt de onderzoeksteams samen.37 Sinds medio juni 2010 moeten alle kan-
toren voorafgaand aan de selectie een jaarlijkse monitoring-vragenlijst invul-
len.38 Na de selectie worden de geselecteerde kantoren enkele weken van te 
voren op de hoogte gebracht van het kwaliteitsonderzoek en worden zij in de 
gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren daartegen in te brengen.39 De kan-
toren moeten vervolgens een vragenlijst ‘interne beheersing’ invullen. Hierin 
zijn vijf vragen over de Wwft opgenomen.40 

Tijdens het kantoorbezoek toetst het college aan de hand van verschillende 
vragenlijsten en de inzage in een aantal dossiers of het stelsel van kwaliteits-
beheersing van het accountantskantoor in opzet en werking voldoet aan het 
bepaalde bij of krachtens de Wet RA. 

32 Zie art. 10 Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek.
33 Art. 29 VK.
34 Toelichting bij art. 13 VK.
35 Toelichting bij art. 18 VK.
36 Art. 9, 14 en 18 VK.
37 Art. 6 VK.
38 Alle genoemde vragenlijsten zijn in te zien op de website van het NIVRA, onder het dossier 

Regelgeving/kwaliteitsonderzoek/onderzoeksinformatie.
39 Art. 7 VK jo. art. 8 Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek.
40 1. Zijn er binnen het accountantskantoor procedures voor de naleving van de Wwft? 2. Zijn de 

procedures in overeenstemming met de wettelijke regelgeving? 3. Wordt intern toezicht op de 
naleving van de Wwft uitgeoefend? 4. Komt uit het interne toezicht informatie beschikbaar waar-
uit de mate van de naleving van de Wwft blijkt? 5. Wordt follow-up gegeven aan de (negatieve) 
uitkomsten van het interne toezicht?
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Deze vragenlijsten zijn in te zien op de website van het NIVRA. Uit de vragen-
lijsten van het college blijkt dat het toezicht zich nauwelijks richt op de Wwft. 
Alleen in de vragenlijst ‘dossieronderzoek beoordelingsopdrachten 2010’ komt 
één vraag voor over de naleving van de Wwft: ‘heeft de accountant indien hij 
fraude en/of onwettig handelen ontdekt,  gehandeld conform de Wwft?’.41 In 
geen van de andere vragenlijsten zijn vragen omtrent de Wwft opgenomen, 
terwijl de Wwft ook bij samenstelopdrachten of andere werkzaamheden van 
toepassing is. In de jaarverslagen van het college staat niet dat het zelftoezicht 
zich expliciet richt op de Wwft. 
Naar aanleiding van de verslagen van de onderzoeksteams brengt het college 
hierover een ‘eindoordeel’ uit (voldoende of onvoldoende). Met betrekking tot 
organisaties die een Wta-vergunning hebben (nodig voor de uitvoering van 
wettelijke controletaken) wordt het eindoordeel aan de AFM overgelaten.42 
Het college kan in zijn eindoordeel een of meer aanbevelingen geven,43 maar 
kan zo nodig ook een advies tot het indienen van een tuchtklacht voorleggen 
aan het bestuur.44 

Follow-up 

Uit de jaarverslagen tot en met 2009 blijkt dat gemiddeld 30 % van de kantoren 
negatief scoorde bij de periodieke toetsingen. Dit betekent dat het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing in die kantoren in opzet en werking niet voldeed aan het 
bepaalde bij of krachtens de Wet RA. Het zegt aldus niet specifiek iets over het 
nalevingsniveau van de Wwft. In 2010 is een aanmerkelijke verslechtering van 
de onderzoeksresultaten waargenomen. Van de gecontroleerde kantoren zon-
der een vergunning op grond van artikel 5 Wet toezicht accountantsorganisa-
ties voor het verrichten van de wettelijke controles (Wta-vergunning), voldeed 
43 % niet aan de gestelde normen.45 Het college geeft voor deze verslechtering 
als verklaring dat er in 2010 meer en vooral kleinere kantoren zijn onderzocht 
die nog niet eerder aan een kwaliteitsonderzoek zijn onderworpen. Over de 
kantoren met een Wta-vergunning onthoudt het CKO zich van een oordeel. 
Nagenoeg álle kantoren (ook die met een Wta-vergunning) hebben een of 
meer aanbevelingen gekregen om het stelsel van kwaliteitsbeheersing te verbe-
teren.46 Deze kantoren moeten binnen zes weken aangeven op welke wijze en 
binnen welke termijn deze aanwijzingen worden opgevolgd.47

41 Vraag C5, p. 9.
42 Art. 11, 16, 17, 20 VK.
43 Art. 11, 16, 20 VK.
44 Deze bevoegdheid vloeit voort uit art. 11, 20 jo. 26, 27 en 28 VK.
45 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 6.
46 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 6; 2008-2009, p. 5.
47 Art. 11 lid 4 VK.
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Het CKO heeft een gedragslijn vastgesteld om te bepalen of aan de hand van 
de ontvangen reacties wel of geen vervolgonderzoek ingesteld moet worden:48 

–  ‘Bij het oordeel onvoldoende zal een vervolgonderzoek worden inge-
steld, tenzij het evident is dat formele tekortkomingen op korte termijn 
aantoonbaar kunnen worden opgelost en er geen zwaarwegende aanbe-
velingen op dossierniveau zijn.

–  Bij een oordeel voldoende zal geen vervolgonderzoek worden ingesteld 
tenzij er zwaarwegende omstandigheden zijn die aanleiding geven het 
opvolgen van aanbevelingen in een vervolgonderzoek vast te stellen.

–  Bij kantoren met een Wta-vergunning zal het instellen van een vervolgon-
derzoek afhangen van de aard en zwaarte van de gegeven aanbevelingen.’49

Uit de jaarverslagen van het CKO blijkt dat elk jaar ongeveer 175 kantoren 
worden bezocht voor een periodiek toezichtonderzoek en daarnaast zo’n 30 
kantoren voor een vervolgonderzoek. Na de vervolgonderzoeken in 2010 blijkt 
dat in 91 % van de gevallen de aanbevelingen in voldoende mate worden op-
gevolgd.50 Bij de kantoren die niet voldoen worden opnieuw aanbevelingen 
gegeven en wordt opnieuw een vervolgonderzoek uitgevoerd.51 

Slechts tweemaal heeft het CKO in 2010 een advies tot een tuchtklacht voorge-
legd aan het bestuur van het NIVRA, omdat de accountants ook na herhaalde 
herinnering weigerden om de oriënterende vragenlijst in te vullen.52 In ver-
gelijking met de Raad van Toezicht bij de NOvAA – zie hierna in volgende 
paragraaf – is dit wel erg weinig. Deze Raad van Toezicht diende in 2010 26 
klachten in bij de tuchtrechter. Geconcludeerd kan worden dat het CKO zeer 
terughoudend is om tot een tuchtrechtelijke actie te adviseren.
Alleen uit het jaarverslag van het CKO uit 2004 blijkt dat destijds is gekeken 
naar de naleving van de Wid. Er staat:53  

‘(…) geconstateerd is dat regelmatig deze wet nog niet adequaat werd na-
geleefd. De inhaalslag van de kantoren op dit punt was in die gevallen 
echter wel in volle gang.’

Ook in de daaropvolgende jaarverslagen staat vermeld dat de Wid niet altijd 
wordt nageleefd.54 In 2008/2009 en 2010 wordt de ‘naleving van de Wwft’ zelfs 

48 Art. 11 lid 5 VK en art. 10 Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek.
49 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 16; 2008-2009, p. 12.
50 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 6.
51 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 17.
52 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 9.
53 Verslag van werkzaamheden 2004-2005, p. 11.
54 Verslag van werkzaamheden 2006, p. 11 en Verslag van werkzaamheden 2008-2009, p. 12.
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genoemd als een van meest gegeven aanbevelingen.55 Ook worden als gecon-
stateerde tekortkomingen genoemd: het ontbreken van voldoende schriftelijke 
vastleggingen ten aanzien van de aanvaarding en continuering van opdrach-
ten, en te weinig aandacht voor mogelijke fraude.56 Dit zijn eveneens punten 
die wijzen op een tekort aan naleving van de Wwft. 

Er is betoogd dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing op het gebied 
van transparantie, de adequaatheid van de sanctionering en de onafhanke-
lijkheid van de toezichthouder niet voldoen aan de eisen die hieraan mo-
gen worden gesteld, mede gelet op maatschappelijke ontwikkelingen.57 Door 
de AFM is in september 2010 een kritisch rapport uitgebracht over grote 
accountants(kantoren) die wettelijke controleopdrachten uitvoeren.58 De AFM 
constateerde onder meer: 

‘externe accountants [hebben] een onvoldoende professioneel-kritische 
instelling bij het verkrijgen en kwalificeren van controle-informatie’ en 
‘verrichten onvoldoende werkzaamheden ten aanzien van de beoordeling 
of er sprake is van aanwijzingen die duiden op fraude dan wel op andere 
overtredingen van wet- en regelgeving’.59

De AFM is niet aangewezen als Wwft-toezichthouder op accountants en houdt 
derhalve geen actief Wwft-toezicht. Wel is het zo dat als de AFM in het kader 
van haar eigen toezicht een ongebruikelijke transactie tegenkomt die gemeld 
had moeten worden, de AFM dit binnen haar eigen beoordelingskader zal 
‘meenemen’.60 Dit impliciete Wwft-toezicht door de AFM gebeurt alleen op de 
wettelijke controletaken van een accountant(sorganisatie) in de zin van artikel 
1 Wta en beslaat derhalve maar een klein deel van het werkgebied van alle ac-
countants tezamen. 

55 Verslag van werkzaamheden 2008-2009, p. 12, 2010, p. 15.
56 Verslag van werkzaamheden 2006, p. 11. Verslag van werkzaamheden 2008-2009, p. 12.
57 Majoor en Wallage 2005. Daarnaast toetsen zij het interne toezicht aan het ontwerp Achtste EG 

richtlijn. Maar deze richtlijn (2006/43/EG) is alleen van toepassing op de wettelijke controleacti-
viteiten van de accountant en derhalve op het toezicht zoals de AFM dat uitoefent op de accoun-
tants en niet van toepassing op het interne toezicht van de beroepsorganisaties. Dat neemt niet 
weg dat op grond van maatschappelijke ontwikkelingen ook strengere eisen aan het zelftoezicht 
kunnen worden gesteld, vooral daar waar geen extern toezicht aanwezig is.

58 Rapport AFM 2010.
59 Rapport AFM 2010, p. 14.
60 Pheijffer 2010, p. 16, noot 4.
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12.2.2.3 NOvAA

Ontwikkeling van het toezicht 

Om dezelfde reden als het NIVRA zocht de NOvAA een aantal jaren ge-
leden naar een zo onafhankelijk mogelijke invulling van het zelftoezicht. 
Aanvankelijk dacht de NOvAA eind 2002 met een verordening op de Raad van 
Toezicht een ‘extern’, van de NOvAA onafhankelijk publiekrechtelijk orgaan 
(bestuursorgaan) in het leven te hebben geroepen; de Raad van Toezicht. Het 
CBb bepaalde echter dat dit niet mogelijk was bij verordening.61 De wetgever 
heeft immers bij wet slechts een ledenvergadering, een bestuur en een voorzit-
ter als organen van de orde in het leven geroepen (het wettelijk gesloten stelsel 
van bestuursorganen). De uitspraak bood wel ruimte voor de mogelijkheid 
dat de raad het toezicht via mandaat (namens een orgaan van de NOvAA) zou 
kunnen uitoefenen.62 Kort daarna is een mandaatbesluit genomen,63 zodat de 
raad het toezicht op de accountants-administratieconsulenten in mandaat van 
het bestuur van de NOvAA kan uitvoeren.64

Net als het NIVRA heeft de NOvAA het interne toezicht in 2007 nagenoeg 
stilgelegd, zij het om een iets andere reden. Uit de uitspraak van het CBb bleek 
namelijk dat er geen wettelijke basis aanwezig was voor het in rekening bren-
gen van de toezichtkosten, omdat het besluit niet door een bevoegd orgaan 
was genomen.65 Slechts 10 % van de aangeschreven kantoren bleek vervolgens 
bereid om, op basis van vrijwilligheid, de toetsingskosten te betalen.66 Sinds 
augustus 2008 is er een wettelijke grondslag in de Wet AA op basis waarvan de 
NOvAA de toetsingskosten wederom in rekening kan brengen. Sindsdien is 
begonnen met een inhaalslag van de (her)toetsingen.67

Uitoefening van het toezicht door de Raad van Toezicht

De taakstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht komt in hoge mate 
overeen met die van het CKO.68 De Raad van Toezicht is echter in opzet en 
werking iets onafhankelijker en strenger dan het CKO. Onafhankelijker, door-
dat de raad voor het merendeel niet uit accountants bestaat en het college juist 

61 CBb 21 september 2006, LJN AY8684; AB 2006/372, m.nt. I. Sewandono.
62 Zie CBb 21 september 2006, LJN AY8684; AB 2006/372, m.nt. I. Sewandono, r.o. 5.7.
63 Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s, ge-

publiceerd in het Staatsblad op 18 oktober 2006, nr. 203.
64 Zie art. 2 lid 2 Vo op de Raad van Toezicht jo. Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden 

Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s.
65 CBb 21 september 2006, LJN AY8684; AB 2006/372, m.nt. I. Sewandono, r.o. 5.8 t/m 5.10.
66 Verslag van werkzaamheden 2007, p. 5.
67 Zie art. 30 lid 2 Wet AA en Verslag van werkzaamheden 2008, p. 5 en Jurgens 2009.
68 Zie bijvoorbeeld de profielschets van de Raad van Toezicht op de website van de NOvAA.



Hoofdstuk 12

403

wel uit registeraccountants bestaat.69 Maar ook doordat de raad zelfstandig be-
voegd is om namens de NOvAA een tuchtklacht in te dienen, terwijl het CKO 
bij het bestuur van het NIVRA slechts een voorstel daartoe kan indienen.70

De Raad van Toezicht is iets strenger, omdat deze naast aanbevelingen ook 
aanwijzingen kan geven.71 Indien het oordeel luidt dat de accountantspraktijk 
niet voldoet, dan dient de accountantspraktijk een verbeterplan in te dienen 
dat goedgekeurd moet worden door het bestuur van de NOvAA en wordt een 
termijn gesteld waarbinnen die verbeteringen moeten worden gerealiseerd.72 
Ook is de follow-up strenger, omdat na afloop van deze termijn altijd een her-
toetsing plaatsvindt.73  Bij het NIVRA is dit niet altijd het geval.

Follow-up en Wwft

Uit de jaarverslagen van de Raad van Toezicht blijkt dat jaarlijks ongeveer 30 à 
40 % van de accountants niet voldoet. Na hertoetsing voldoet circa 80 %.74 In 
het jaar 2010 zijn 26 zaken aan de tuchtrechter voorgelegd. Ongeveer de helft 
hiervan heeft te maken met niet-meewerken aan de preventieve (her)toetsin-
gen of aanwijzingen van de raad. De andere helft heeft betrekking op accoun-
tantspraktijken die na een hertoetsing nog steeds niet blijken te voldoen aan de 
‘eisen met betrekking tot het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing’.75

Na overleg met het BFT in 2004 en 2005 is besloten dat de raad in 2005 ook 
aandacht zou besteden aan de naleving van de Wid en Wet Mot.76 Uit de jaar-
verslagen van 2005 én 2006 blijkt dat er in de oriënterende vragenlijst sinds-
dien zes vragen (met beantwoording) zijn toegevoegd over de Wid en Wet Mot 
c.q. de Wwft:77

–  ‘Alle cliënten conform Wid geïdentificeerd?’ (ja 76 %, nee 24 %)
– ‘Identificatie ander voor wie cliënt handelt?’ (ja 94 %, nee 6 %)
– ‘ Medewerkers van het accountantskantoor  

getraind inzake MOT?’    (ja 80 %, nee 20 %)
– ‘Interne procedures naleving Wid/Mot?’ (ja 76 %, nee 24 %)
– ‘Vervolgstappen bij niet/onvoldoende naleving?’ (ja 90 %, nee 10 %)
– ‘Inzage Raad van toezicht in het BFT-rapport?’ (ja 80 %, nee 20 %)

69 In 2010 bestaat de raad uit twee gewezen rechters, een burgemeester en twee oud-accountants.
70 Zie art. 9 Vo op de Raad van Toezicht. Zie ook Verslag van werkzaamheden 2010, p. 7.
71 Art. 11 lid 2 Vo PPT.
72 Art. 11 lid 5 t/m 8 Vo PPT (de raad heeft geen mandaat voor deze follow-up).
73 Zie art. 12 PPT.
74 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 29.
75 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 30.
76 Verslag van werkzaamheden 2004, p. 18 en De Hoogh 2006, p. 24.
77 Verslag van werkzaamheden 2006, p. 26 en 27.
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In 2007 en 2008 is deze vragenlijst uitgebreid met twee vragen:  ‘is er intern toe-
zicht op de naleving van de procedures inzake de Wid en Wet Mot?’ en ‘komt 
er uit het interne toezicht informatie beschikbaar waarin de mate van naleving 
van de Wid en Wet Mot blijkt?’ Het grafiekje is niet meer opgenomen in het 
verslag van 2009. Opvallend is dat in de jaarverslagen steeds wordt benadrukt 
dat er geen specifiek onderzoek wordt verricht naar de naleving van de Wid en 
Wet Mot c.q. Wwft, omdat de raad dit niet tot zijn taak rekent.78 Men beoogt 
hiermee dubbel toezicht te voorkomen. In het jaarverslag van 2010 komt het 
woord ‘Wwft’ helemaal niet meer voor, maar staat wel dat het toezicht uitslui-
tend wordt verricht ‘ten behoeve van eigen doelstellingen, welke zijn gebaseerd 
op de Wet AA en de Verordeningen van de NOvAA’.79

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat de accountants echter ‘met grote regelmaat’ 
niet voldoende scoren in procedures en vastleggingen ten behoeve van cliënt-
acceptatie en continuering van opdrachten.80 Zoals gezegd is dit een sterke 
aanwijzing dat eveneens de Wwft niet wordt nageleefd, maar hieraan wordt 
niet gerefereerd.

12.2.3 Samenwerking 

Volgens de Raad van Toezicht van de NOvAA is er geen wettelijke grondslag 
op basis waarvan (toetsings)gegevens aan het BFT kunnen worden verstrekt.81 
De raad neemt daarom vooralsnog het standpunt in dat er geen identificeer-
bare toetsingsgegevens aan het BFT kunnen worden verstrekt. In 2006 is afge-
sproken dat het BFT dit vraagstuk zal voorleggen aan het NOvAA-bestuur, om 
te komen tot een mogelijk praktische oplossing.82 Het is niet duidelijk of dit tot 
enige verandering aanleiding heeft gegeven.

Het NIVRA en de NOvAA hebben op grond van de Wet RA en Wet AA wel 
ruimte om tot informatie-uitwisseling met de AFM te komen.83 Indien het 
BFT in de toekomst de formele Wwft-toezichthouder op accountants blijft, 
dan dient voor het BFT eveneens een grondslag tot informatie-uitwisseling te 
worden opgenomen in deze wetten dan wel in de toekomstige Wet op het ac-
countantsberoep (WAb).84 In het wetsvoorstel is een dergelijke grondslag nog 
niet opgenomen.85

78 Verslag van werkzaamheden 2005, p. 18; 2006, p. 26, 2007, p. 28, 2008, p. 30.
79 Verslag van werkzaamheden 2010, p. 27.
80 Zie bijvoorbeeld Verslag van Werkzaamheden 2010, p. 29; 2009, p. 20. In 2009 bleek 25 % van de 

kantoren hieromtrent een onvoldoende te scoren, in 2008 maar liefst 40 %.
81 Jaarverslag 2006.
82 Verslag van werkzaamheden 2006, p. 26.
83 Zie art. 22 a t/m 22 c Wet RA en 3a t/m 3c Wet AA.
84 Wetsvoorstel WAb, zie Kamerstukken II, 2011-2012, 33 025, nr. 2, ingediend bij de Tweede Kamer 

op 29 september 2011.
85 Zie art. 25 wetsvoorstel WAb.
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Het is niet zeker of het BFT de formele Wwft-toezichthouder op de accoun-
tants zal blijven. De Evaluatiecommissie BFT heeft aanbevolen om het Wwft-
toezicht op de accountants over te hevelen naar de AFM, omdat nu slechts de 
schijn van toezicht wordt gewekt.86 In zijn beleidsreactie op het rapport van de 
Evaluatiecommissie BFT erkent de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
weliswaar dat voor het toezicht op belastingadviseurs, administratiekantoren, 
rechtskundig adviseurs en gemengde kantoren zal worden gezocht naar een zo 
effectief mogelijke oplossing, maar voor de accountants benadrukt de staatsse-
cretaris de effectiviteit van de huidige samenwerking tussen het BFT en de ac-
countantsorganisaties.87 Het is de vraag hoe de staatssecretaris dat bedoelt. Er 
blijkt immers weinig van een effectieve samenwerking. In de jaarverslagen van 
het BFT staat weinig tot niets vermeld over de samenwerking met de NOvAA 
of het NIVRA. In jaarverslag van het BFT uit 2005 staat dat het BFT in overleg 
is met het NIVRA over het toezicht.88 In het jaarverslag van 2004-2005 van het 
NIVRA staat dat er gesprekken met het BFT zijn gevoerd over een efficiënt 
toezicht op de naleving van de Wid en Wet Mot.89 In de latere jaarverslagen 
van het NIVRA wordt het BFT niet eens meer genoemd. Tot enig toezichtar-
rangement is het anno 2011 nog niet gekomen.
De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij het sluiten van samenwerkingscon-
venanten zo veel mogelijk wil bevorderen en dat daartoe al eerste stappen zijn 
gezet met periodiek overleg tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de 
KNB, de KBvG en het BFT.90 De beroepsorganisaties van accountants worden 
hierbij niet genoemd. 

12.2.4 Subconclusies 

Door de beroepsorganisaties wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de 
Wwft. De NOvAA stelt dat hij de naleving van de Wwft niet tot zijn toezicht-
taak rekent, maar waarom is niet geheel helder. Van dubbel toezicht is im-
mers in materieel opzicht geen sprake gezien het capaciteitstekort van het BFT. 
Stapeling van toezicht zou kunnen worden voorkomen door dit goed af te 
stemmen in een toezichtarrangement. Door het NIVRA wordt bij de kwali-
teitscontroles niet of nauwelijks aandacht gegeven aan de Wwft. Er wordt door 
de beroepsorganisaties dan ook geen inzicht gegeven in het nalevingsniveau 
en de follow-up bij niet-naleving. Uit de jaarverslagen blijkt niet dat er Wwft-
tuchtklachten zijn ingediend.   

86 Evaluatiecommissie BFT 2009, p. 37, 62.
87 Beleidsreactie op de Evaluatiecommissie BFT 2009 en de tuchtrechtelijke evaluatie van de Wwft 

door Faure, Nelen en Philipsen 2009, Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, onder punt 6. Zie 
hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.2.

88 Jaarverslag BFT 2005, p. 32.
89 Verslag van werkzaamheden 2004-2005, p. 23.
90 Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47, onder punt 4.
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Ondanks het feit dat het toezicht zich niet richt op de Wwft, blijkt dat deze wet 
onvoldoende wordt nageleefd. Ten eerste omdat ‘het voldoen aan de Wwft-
verplichtingen’ een van de meest gegeven aanbevelingen is en ten tweede om-
dat relatief vaak gedragsvoorschriften worden overtreden die verwant zijn aan 
de verplichtingen uit deze wet. Onvoldoende aandacht voor mogelijke fraude 
blijkt ook uit het genoemde rapport van de AFM. Er is dus volop reden om 
expliciet meer aandacht te besteden aan de naleving van de Wwft.

Er lijkt weinig tot geen samenwerking te zijn tussen de beroepsorganisaties 
en het BFT. Het is onduidelijk waarom het tot dusver niet is gelukt om tot een 
toezichtarrangement te komen. Voor de informatie-uitwisseling met het BFT 
ontbreekt een wettelijke grondslag. Er is geen steekproefsgewijs toezicht door 
het BFT waarbij het interne toezicht wordt getoetst.

De Raad van Toezicht maar vooral het CKO heeft weinig middelen om de 
accountants aan te pakken. Het geven van aanbevelingen wordt door de sa-
menleving niet als een preventieve en repressieve, laat staan afschrikwek-
kende, sanctie gezien. Als blijkt dat de aanbeveling niet of niet in voldoende 
mate wordt opgevolgd, wordt er in de regel slechts opnieuw tot een hertoetsing 
overgegaan. Het CKO is bovendien uiterst terughoudend met het advies om 
een tuchtklacht in te dienen. Als een dergelijk advies wordt gedaan, dan is 
het vervolgens afhankelijk van het NIVRA-bestuur of er inderdaad een tucht-
klacht wordt ingediend. Door de onafhankelijkere Raad van Toezicht wordt 
vaker een tuchtklacht ingediend, maar ook pas als het niet anders kan. 

Het bovenstaande moet tot de conclusie leiden dat het interne Wwft-toezicht 
niet effectief is. Daarnaast bestaat op zijn minst onzekerheid of er bij geconsta-
teerde Wwft-overtredingen daadwerkelijk wordt gehandhaafd. 

12.3 Belastingadviseurs (anders dan accountants, advocaten of 
notarissen)

12.3.1 Normen voor beroepsuitoefening en de Wwft

De meeste beroepsorganisaties van belastingadviseurs verwijzen in hun ge-
dragscodes en reglementen direct, of via de toelichting, naar de verplichtingen 
van de Wwft. Net als bij de accountants zijn er verschillende gedragsregels met 
dwarsverbanden naar de Wwft. Overeenkomend met de klantonderzoeksver-
eisten uit de Wwft is bijvoorbeeld artikel 7 lid 1 Reglement Beroepsuitoefening 
van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), op grond waarvan 
een NOB-lid verplicht is vast te stellen wie zijn cliënt is en verplicht is na te 
gaan of de aard en inhoud van de gevraagde dienstverlening zich verdraagt 
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met artikel 1 (eer en waardigheid van het beroep). Indien in redelijkheid aan-
wijzingen bestaan dat dit laatste niet het geval is, moet het lid zich onthouden 
van de dienstverlening. In de toelichting bij dit voorschrift wordt uitgebreid 
verwezen naar het cliëntenonderzoek in de Wwft en ook naar de opgestelde 
Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft.91 Integraal toezicht op be-
roepsregels en de Wwft is dus goed mogelijk.

12.3.2 Intern toezicht beroepsorganisaties en de Wwft

12.3.2.1 Inleiding

In tegenstelling tot het beroep van accountant is het beroep van belastingadvi-
seur niet wettelijk gereglementeerd. Dat betekent dat eenieder zich belasting-
adviseur mag noemen.92 Behalve het Wwft-toezicht door het BFT kent deze 
‘groep’ geen extern toezicht.93

Een belastingadviseur kan er voor kiezen om zich aan te sluiten bij een van de 
volgende beroepsorganisaties:
 

 – het Register Belastingadviseurs (RB), circa 7.000 leden;94

 – de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), circa 4.500 leden; 
 – de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), 

circa 900 leden.95

Elke beroepsorganisatie hanteert voor het lidmaatschap bepaalde toelatings-
eisen en procedures en heeft een eigen verenigingstuchtrecht. Deze groep on-
dertoezichtgestelden wordt echter voor wat betreft de Wwft niet tuchtrechte-
lijk, maar bestuurlijk gehandhaafd, zie hoofdstuk 13. 

Algemeen intern kwaliteitsonderzoek in de vorm van periodieke controle is 
niet gebruikelijk bij belastingadviseurs. Wel wordt er op toegezien dat de leden 

91 Idem art. 7 Reglement Beroepsuitoefening RB.
92 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 6.4.4.
93 Wel is er het opkomende fenomeen van het zogenoemde ‘horizontaal toezicht’. Dat is een vorm 

van systeemtoezicht door de Belastingdienst op de ‘kwaliteitsbeheersingsmaatregelen’ van de 
belastingplichtige en de belastingadviseur. Dat gebeurt door het sluiten van individuele conve-
nanten tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige en de belastingadviseur. Het is erop 
gericht dat de interne werkprocessen van de belastingplichtige en de belastingadviseur voldoen 
aan bepaalde kwaliteitseisen. Zie het Dossier Horizontaal toezicht, te raadplegen op: www.rb.nl .

94 Het RB is een fusie van het College van Belastingadviseurs (CB) – 4.000 leden – en de Nederlandse 
Federatie van Belastingadviseurs (NFB) – 3.000 leden. Het RB bestaat sinds 1 januari 2011.

95 Hiernaast is er ook nog een Vakorganisatie voor administratiekantoren, (kleine) accountants-
kantoren en belastingadviseurs (COVAK). Deze heeft ongeveer 200 leden. De COVAK stelt geen 
toelatingseisen en kent geen reglement of tuchtrecht voor haar leden. Het is een soort abon-
nement dat recht geeft op toegang tot een gemeenschappelijke kennisbank en waarbij tegen 
gereduceerde tarieven fiscaal of juridisch advies ingehuurd kan worden. 
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hun jaarlijks verplichte aantal cursuspunten halen. Alleen door de kleinste or-
ganisatie, de NOAB, wordt er een vorm van periodieke ‘herkwalificatie’ uitge-
voerd.

Het BFT heeft met twee beroepsverenigingen van belastingadviseurs een toe-
zichtarrangement afgesloten, het toenmalige CB (nu RB) en de NOAB. In 
2006 gaf het CB aan het BFT te kennen bezig te zijn met het invoeren van een 
kwaliteitsysteem waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de (toen nog) 
Wid en de Wet Mot.96 Daaropvolgend werden in 2007 vergaande afspraken 
gemaakt met het CB, maar ook met de NOAB.97 Beide organisaties gaven aan 
een toezichtarrangement met het BFT te willen.98 In 2008 werd begonnen met 
peer reviews op grond van een toezichtarrangement met BFT.99 De eerste audits 
werden samen met een Wwft-onderzoeker van het BFT uitgevoerd. Deze toe-
zichtarrangementen leveren volgens het BFT goede resultaten op.100 

Hieronder wordt geconcentreerd op het Wwft-toezicht door het RB. Volgens 
het BFT zijn de toezichtarrangementen gelijkluidend voor de NOAB en het 
CB.101

12.3.2.2 Wwft-toezicht door het RB

De enige grote organisatie die specifiek intern Wwft-toezicht houdt op 
haar leden is het Register Belastingadviseurs (RB). Het RB is per 1 januari 
2011 ontstaan door een fusie van het College Belastingadviseurs (CB) en de 
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). Vóór 1 januari 2011 
werd het Wwft-toezicht uitgevoerd door het CB, maar niet door het NFB. Het 
CB heeft hiertoe in mei 2008 een toezichtarrangement gesloten met het BFT. 
Na de fusie is het arrangement met het BFT blijven bestaan, maar het is voor-
alsnog niet van toepassing op de voormalige NFB-leden, noch op leden die bij 
een accountantsorganisatie werkzaam zijn.102 Een aanzienlijk deel van de leden 
valt hiermee niet onder het arrangement. Het RB wil in de loop van 2011 een 

96 Jaarverslag BFT 2006, p. 27.
97 Jaarverslag BFT 2007, p. 27.
98 In 2009 is door het BFT ook contact gelegd met de COVAK. Hieruit zal misschien ook een arrange-

ment kunnen volgen, zo hoopt het BFT, zie Jaarverslag 2009, p. 20. Dit lijkt niet erg aannemelijk 
omdat de COVAK geen organisatie is met een eigen tuchtrecht en dergelijke. De COVAK is meer 
te vergelijken met een abonnement op bepaalde services. Zo biedt de COVAK aan haar leden 
bijvoorbeeld een Wwft-dossier met checklisten en binnenkort biedt zij software aan waarmee de 
‘abonnee’ voor € 1,25 per check eenvoudig zal kunnen achterhalen of het ID-bewijs van zijn klant 
juist is. 

99 Jaarverslag BFT 2007, p. 27; Jaarverslag BFT 2008, p. 33.
100 Jaarverslag BFT 2009, p. 20.
101 Jaarverslag BFT 2008, p. 33.
102 Zie onder dossier Toezicht/Toezichtarrangement op www.rb.nl .
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nieuw arrangement met het BFT sluiten dat ook van toepassing wordt op de 
voormalige NFB-leden.
Er vallen anno 2011 ongeveer 500 leden onder het arrangement.103 Jaarlijks 
dient het RB 50 onderzoeken uit te voeren. Dit aantal zal vermoedelijk wor-
den uitgebreid tot ongeveer 75 als het nieuwe toezichtarrangement ook van 
toepassing wordt op de voormalige NFB-leden. Het arrangement zal dan van 
toepassing worden op ongeveer 750 leden (van de 7.000). Indien jaarlijks 70 
à 75 leden gecontroleerd worden, is dat een toezicht/handhavingspercentage 
van 10 %.104

Inhoud arrangement en uitvoering van het interne toezicht

In ruil voor het interne Wwft-toezicht onthoudt het BFT zich van reguliere 
onderzoeken bij leden die onder het arrangement vallen. Bijzondere onder-
zoeken vallen buiten het arrangement. Bijzondere onderzoeken zijn onder-
zoeken waarbij er naar de mening van het BFT aanwijzingen zijn dat de Wwft 
mogelijk niet juist wordt nageleefd. De auditors van het RB zijn mede door het 
BFT opgeleid. In de opleiding is onder meer aandacht voor een risicoanalyse 
ten aanzien van de te selecteren cliënten en dossiers. De werkprogramma’s van 
de auditors, de wijze van vastleggen en de vragenlijsten worden door het BFT 
aangeleverd, en de auditor moet hiervan verplicht gebruikmaken. 

De geselecteerde kantoren worden enkele weken van te voren op de hoogte ge-
steld en moeten een vragenlijst invullen. Tijdens de audit, waarbij ook een dos-
siercontrole plaatsvindt, wordt onder meer gevraagd naar gemelde ongebrui-
kelijke transacties en naar eventuele gevallen die intern zijn besproken, maar 
die uiteindelijk niet tot een melding hebben geleid. Na de audit wordt een con-
ceptrapport opgemaakt waarop het kantoor mag reageren. Hierna wordt een 
definitief rapport opgemaakt, met een cijfer 1 tot 5 als eindoordeel, waarbij een 
1 staat voor een slechte en een 5 voor een uitstekende naleving van de Wwft. 
Bij een score 4 zijn wel de juiste procedures geïmplementeerd, zijn de mede-
werkers goed opgeleid en heeft men ‘het gevoel dat men de situatie onderkent’, 
maar zijn nog niet alle cliënten geïdentificeerd. Bij een score van 3 of 4 krijgt 
men de gelegenheid om alsnog volledig aan de regelgeving te voldoen. Na drie 
maanden moet de belastingadviseur de RB inlichten of alsnog volledig is vol-
daan en dit kan vervolgens nogmaals worden getoetst. In ongeveer 20 à 25 % 

103 Zelfstandige ondernemers die alleen of gezamenlijk met een ander kantoor houden met ten 
hoogste tien werknemers in dienst. De rest van de leden is bijvoorbeeld ook lid van een accoun-
tantsorganisatie of in dienst van een accountantskantoor. In dat laatste geval is de Wwft niet op 
de belastingadviseur maar op de rechtspersoon waarvoor hij werkt van toepassing, omdat hij 
dan niet als zelfstandige valt aan te merken.

104 Beduidend minder dan de 33  % die de KNB in het notariaat jaarlijks toetst, zie hoofdstuk 10, 
paragraaf 10.2.5.
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van de gevallen is een her-audit nodig, waarna in verreweg de meeste gevallen 
alsnog een ruim voldoende wordt gescoord. Eens per halfjaar moet worden 
gerapporteerd over de werking en de uitkomsten van de Wwft-audits. In som-
mige gevallen moet het dossier aan het BFT worden overgedragen, waarna het 
BFT het onderzoek overneemt. Dit is het geval indien:

 – de belastingadviseur of het kantoor een 1 of 2 scoort;
 – de auditor een ongebruikelijke transactie constateert die gemeld had 

moeten worden;
 – het BFT en de auditor van mening verschillen of er sprake is van een on-

gebruikelijke transactie;
 – na een her-audit nog steeds niet wordt voldaan aan de regelgeving; of
 – de medewerking aan het onderzoek wordt geweigerd.

Sinds het begin van het arrangement zijn ongeveer vijf dossiers aan het BFT 
overgedragen. Het RB krijgt van het BFT geen bericht over de afloop van deze 
zaken. Het RB vraagt daarom aan haar leden de samenvatting van het BFT-
rapport op, om eventuele tuchtrechtelijke stappen te kunnen ondernemen. Tot 
dusver zijn echter geen Wwft-tuchtklachten ingediend.105

12.3.3 Samenwerking 

In het kader van het toezichtarrangement tussen het RB en het BFT is duidelijk 
waartoe partijen gehouden zijn en is er sprake van een goede samenwerking 
en informatie-uitwisseling. Wel ontbreekt de terugkoppeling van het BFT naar 
het RB over de afloop van de overgedragen dossiers. In het arrangement is 
hiervoor niets geregeld. 

De verschillende beroepsorganisaties vormen voor het BFT een uitdaging om 
tot zo veel mogelijk toezichtarrangementen te komen, wat geen gemakkelijke 
opgave is. Maar buiten deze organisaties is er nog een restgroep ‘ongeorgani-
seerden’, die wel onder de werking van de Wwft valt, maar waarop in het geheel 
geen (structureel) toezicht valt te houden. Het BFT heeft meermaals te ken-
nen gegeven dat dit een grote, moeilijk te bereiken groep is, waardoor het ook 
een groep is die wellicht meer risico oplevert.106 Deze dienstverleners kunnen 
waarschijnlijk niet anders dan achteraf worden aangepakt.

105 Zie hierover hoofdstuk 13.
106 Jaarverslag BFT 2005, p. 25 en 2006, p. 22.
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12.3.4 Subconclusies

Bij de meeste beroepsorganisaties van belastingadviseurs bestaat er geen al-
gemeen intern kwaliteitstoezicht, laat staan Wwft-toezicht. Veel belastingad-
viseurs hebben daaraan geen behoefte, omdat ze bij accountantsorganisaties 
werken waar zij zich moeten houden aan de procedures van dat kantoor. In 
paragraaf 12.2 is geconcludeerd dat van Wwft-toezicht op de accountants na-
genoeg geen sprake is. Het toezichtarrangement tussen het BFT en RB en de 
NOAB is (nog) slechts van toepassing op een klein deel van alle belastingad-
viseurs. Daarvan wordt per jaar ongeveer 10  % gecontroleerd. Hierin komt 
een lichte verbetering als het arrangement ook gaat gelden voor de voormalige 
NFB-leden binnen het RB. De samenwerking tussen het BFT en het RB in het 
kader van het toezichtarrangement is goed, behalve voor zover het BFT geen 
terugkoppeling geeft over de aan hen overgedragen zaken. 

De conclusie is dat slechts een klein deel van de belastingadviseurs is onder-
worpen aan een effectief en rechtszeker intern Wwft-toezicht.

12.4 resumé en aanbevelingen

In dit hoofdstuk is het interne Wwft-toezicht door de beroepsorganisaties van 
accountants en belastingadviseurs besproken.
Binnen de accountantsorganisaties zijn er wel interne toezichtsystemen maar 
die richten zich niet op de naleving van de Wwft en het is uiterst onzeker of 
niet-naleving ervan in voldoende mate wordt gehandhaafd. In organisaties 
van belastingadviseurs zijn er nagenoeg geen interne toezichtsystemen. Naar 
schatting vallen ongeveer 900 belastingadviseurs onder een toezichtarrange-
ment met het BFT.107 Van deze groep wordt ongeveer jaarlijks 10 % gecontro-
leerd. De conclusie is dat het merendeel van deze dienstverleners niet onder 
enige vorm van intern Wwft-toezicht valt.
Er zijn redenen om hier meer aandacht aan te besteden. In de eerste plaats om-
dat ook het externe toezicht door het BFT nagenoeg verwaarloosbaar is. Maar 
in de tweede plaats omdat uit de toetsingsresultaten blijkt dat deze regelgeving 
niet stelselmatig juist wordt nageleefd en het dienstverlening betreft met een 
hoog risico op witwassen.

De bevindingen uit dit hoofdstuk in samenhang met de bevindingen uit 
hoofdstuk 9 leiden tot de volgende aanbevelingen voor het Wwft-toezicht op 
accountants en belastingadviseurs:

107 Waarvan 300 van het RB en 400 van de NOAB. Voor de NOAB is dit een ruime schatting.
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•	 Zorg voor voldoende capaciteit voor de externe Wwft-toezichthouder.

•	 Maak de accountantsorganisaties mede verantwoordelijk voor het toe-
zicht op de Wwft.

•	 Laat het interne Wwft-toezicht door accountantsorganisaties integraal 
met het overige kwaliteitstoezicht uitvoeren.  

•	 Zorg voor een wettelijke basis voor informatie-uitwisseling tussen de in-
terne en externe Wwft-toezichthouder en de AFM, in de Wet RA en Wet 
AA (dan wel in de toekomstige WAb), en in de Wta en de Wwft. 

•	 Voer een informatieplicht van de Belastingdienst in aan de externe Wwft-
toezichthouder voor vermoedelijke Wwft-overtredingen door accoun-
tants en belastingadviseurs, analoog aan de regeling in de Wna-nieuw. 
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13 Bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke sanctionering 
van de Wwft 

In dit hoofdstuk wordt de bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke sanctionering 
van de Wwft getoetst aan eisen van effectiviteit, rechtszekerheid en gelijkwaar-
digheid. De bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke sanctionering wordt hiertoe 
vergeleken met de sanctionering van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

13.1 Inleiding

De handhaving van de Wwft kenmerkt zich door versnippering, niet alleen 
in het toezicht, maar ook in de sanctionering. Er zijn in Nederland maar 
liefst vier nationale rechterlijke colleges die in hoogste instantie rechtspreken 
over toepassing van de Wwft. Dit zijn: de Notariskamer van het Gerechtshof 
Amsterdam (voor notarissen); het Hof van Discipline (voor advocaten); het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) (dat in hoogste instantie 
tuchtrechtelijke uitspraak doet voor accountants en in hoogste instantie be-
stuursrechtelijke uitspraken voor overige Wwft-instellingen) en tot slot de 
Strafkamer van de Hoge Raad die in hoogste instantie uitspraak doet over wit-
wassen en schending van de Wwft/WED.1

Deze versnippering is het gevolg van de keuze om de Wwft zowel tuchtrech-
telijk als bestuurlijk (en strafrechtelijk) te handhaven. Op het eerste gezicht is 
de keuze voor het tuchtrecht naast het bestuursrecht wel te rechtvaardigen. 
Tuchtrechtelijke handhaving sluit aan bij het bestaande sanctiestelsel en vanuit 
het tuchtrecht bezien oordeelt één rechter (de tuchtrechter) over handelingen 
die nauw met elkaar samenhangen. Dat neemt niet weg dat indien er zwaarwe-
gende belangen zijn die nopen tot bestuursrechtelijke handhaving, deze keuze 
tot tuchtrechtelijke handhaving heroverwogen zal moeten worden. Dit zal bij-
voorbeeld het geval kunnen zijn als blijkt dat bestuursrechtelijke handhaving 
veel effectiever is.
Dit hoofdstuk behandelt deze verschillende wegen van handhaving. Het hoofd-
stuk richt zich op de sanctionering van geconstateerde Wwft-overtredingen. 
Buiten beschouwing blijven de ‘zachtere’ handhavingsinstrumenten die het 
Bureau Financieel Toezicht (BFT) ten aanzien van alle ondertoezichtgestelden 

1 Ook kan gewezen worden op een uitspraak waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (ABRvS) zich al een keer bevoegd heeft geacht om over deze materie recht te spreken: 
ABRvS 6 mei 2009, LJN BI2969. De rechtbank waarnaar de zaak werd verwezen, achtte dit een 
vergissing en acht het CBb bevoegd: zie Rb. Rotterdam 12 augustus 2010, LJN BN4435, r.o. 2.6.
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kan inzetten. Dit zijn het normoverdragende gesprek en de schriftelijke waar-
schuwing.2

Centraal staat de vraag of de Wwft-sanctionering ten aanzien van juridische 
en fiscale dienstverleners in Nederland voldoet aan beginselen van effectiviteit, 
rechtszekerheid en gelijkwaardigheid.3 Enerzijds wordt aandacht besteed aan 
de regelgeving, waarin de sanctiemodaliteiten worden gegeven, en anderzijds 
wordt aandacht besteed aan de daadwerkelijk opgelegde sancties, aan de hand 
van de beschikbare Wwft-jurisprudentie en de bestuursrechtelijke sanctiebe-
sluiten van het BFT. 

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. 

In paragraaf 13.2 tot en met 13.4 wordt een overzicht gegeven van de sanctione-
ringsmogelijkheden voor Wwft-overtredingen in het bestuursrecht, het tucht-
recht en het strafrecht. Hierbij worden de veranderingen betrokken die binnen 
afzienbare termijn zullen worden doorgevoerd in de Wna en de Advw.4 Om 
de gelijkwaardigheid te toetsen volgt in paragraaf 13.5 een vergelijking tussen 
enerzijds de tuchtrechtelijke en de bestuursrechtelijke Wwft-sanctionering, en 
anderzijds de handhavingsmogelijkheden in de Wft.
Na dit gedeelte over de wetgeving wordt aandacht besteed aan de handha-
vingspraktijk. De bestaande Wwft-jurisprudentie en -sanctioneringspraktijk 
worden bekeken, waarbij vooral gelet wordt op de zwaarte van de opgelegde 
maatregel. Achtereenvolgens worden behandeld: het advocatentuchtrecht (pa-
ragraaf 13.6); het notaristuchtrecht (paragraaf 13.7); het accountantstuchtrecht 
(paragraaf 13.8); de bestuursrechtelijke handhaving van belastingadviseurs en 
overige juridische en fiscale dienstverleners (paragraaf 13.9); en ten slotte het 
gedragstoezicht door de AFM (paragraaf 13.10). In paragraaf 13.11 volgt een 
analyse over de Wwft-sanctionering in de praktijk. 
De rechtsmachtverdeling voor Wwft-overtredingen komt aan de orde in para-
graaf 13.12, waarna wordt afgesloten met conclusies in paragraaf 13.13.

2 Uit de jaarverslagen van het BFT blijkt dat in de jaren 2006 t/m 2010 ongeveer 30 à 35 norm-
overdragende gesprekken zijn gevoerd en ongeveer evenveel schriftelijke waarschuwingen zijn 
gegeven.

3 Zie over deze beginselen hoofdstuk 2.
4 Kamerstukken I 2010-2011, 32 250, A (Wna-nieuw); Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 9 

(Advw-nieuw).
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13.2 Bestuursrechtelijke sanctionering van de wwft

13.2.1 Periode 2006-2011

Tot mei 2006 werden overtredingen van de Wid en de Wet Mot nog slechts 
strafrechtelijk en tuchtrechtelijk gesanctioneerd. Strafrechtelijke sanctione-
ring werd echter voor de meeste gevallen als een onevenredig zwaar mid-
del gezien en daarom werd in 2006 primair voor sanctionering middels het 
bestuursrecht gekozen (de dwangsom, de bestuursrechtelijke boete en de 
openbaarmakingsbevoegdheid).5 Volgens de wetgever werd voor het bestuurs-
recht gekozen omdat het gaat om veel voorkomende overtredingen van ge-
ringe ernst die betrekkelijk eenvoudig zijn vast te stellen.6 Bestuursrechtelijke 
sanctionering was uitgangspunt voor alle instellingen die onder de Wwft val-
len. De memorie van toelichting op de Wet Mot achtte bestuursrechtelijke 
sanctionering echter niet wenselijk voor de personen die aan wettelijk geregeld 
tuchtrecht zijn onderworpen. In het kader van de Wwft zijn dit de advocaten, 
notarissen en accountants.7 Voor hen bleef daarom tuchtrechtelijke handha-
ving het uitgangspunt.

De beroepsbeoefenaars die niet onder een wettelijk gereglementeerd tucht-
recht staan, zoals belastingadviseurs, worden via het bestuursrecht gesancti-
oneerd. De bestuursrechtelijke sancties die het BFT voor Wwft-overtredingen 
thans op kan leggen, zijn:8

– de aanwijzing;9

– de last onder dwangsom;10

– en de bestuursrechtelijke boete.11

Op grond van artikel 32 jo. artikel 35 Wwft kan het BFT een aanwijzing geven 
tot het volgen van een bepaalde gedragslijn omtrent de ontwikkeling van in-
terne Wwft-procedures en controles en de opleiding van werknemers. Uit de 
jaarverslagen van het BFT blijkt niet dat hiervan op enig moment gebruik is 
gemaakt. 

5 Per 1 mei 2006 werden de bestuursrechtelijke sancties van toepassing: Stb. 2006, 211.
6 Kamerstukken II 2004-2005, 29 990, nr. 3, p. 8.
7 Kamerstukken II 2004-2005, 29 990, nr. 3, p. 8 en 9. 
8 Deze sancties gelden dus voor alle instellingen onder de Wwft, behalve voor advocaten, notaris-

sen en accountants.
9 Art. 32 jo. art. 35 Wwft.
10 Art. 26 Wwft.
11 Art. 27 Wwft jo. art. 13 Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (hierna: Boetebesluit).
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Hoogte van de boete

De last onder dwangsom en de boete van de Wwft, sluiten aan bij de sanctie-
mogelijkheden in het prudentieel (Wft) en gedragstoezicht op grond van de 
artikelen 1:79, 1:80 en 1:81 van de Wft. De bestuursrechtelijke boetes voor de 
financiële sector zijn per 1 augustus 2009 sterk verhoogd.12 Deze verhoging 
komt voort uit de gedachte dat de maxima van de bestuursrechtelijke boe-
tes in de financiële sector in Nederland te laag zijn, mede in vergelijking met 
de ons omringende landen.13 De regering meent dat het afschrikwekkende 
effect van hogere boetes kan bijdragen aan de preventieve werking ervan.14 
Afschrikwekkendheid wordt volgens de minister bepaald door ‘het product 
van de pakkans en de hoogte van de straf ’.15 Overigens is er onderzoek be-
schikbaar waaruit blijkt dat een grote pakkans belangrijker is dan de hoogte 
van de straf.16

In de financiële boetewetgeving, die sinds augustus 2009 is ingevoerd en die 
zowel geldt voor (onder meer) de Wft als de Wwft, worden overtredingen inge-
deeld in drie categorieën. De eerste categorie is voor lichtere overtredingen als 
het niet tijdig aanleveren van de gevraagde gegevens en het niet voldoen aan 
een (lichte) medewerkingsplicht. Voor deze categorie geldt een vast boetesys-
teem, waarbij overigens wel rekening wordt gehouden met de draagkracht van 
de overtreder.17 Een voorbeeld van een Wwft-overtreding die in de eerste ca-
tegorie valt is de plicht op grond van artikel 16 lid 2 Wwft om bij de melding 
steeds de juiste gegevens te verstrekken. Hiervoor kan een boete van € 10.000 
worden opgelegd.18 Het minimumbedrag is steeds op € 0 gesteld, afhankelijk 
van de draagkracht van de overtreder.

12 Stb. 2009, 328. Vóór 1 augustus 2009 werd de hoogte van de bestuurlijke boete voor een overtre-
ding van de Wwft bepaald door vermenigvuldiging van € 5.445 met de factor die voor de desbe-
treffende categorie instelling in de bijlage was bepaald. Voor juridische en fiscale dienstverleners 
die niet onder het wettelijk geregeld tuchtrecht staan (zoals belastingadviseurs) gold categorie 
f. Met een factor werd stapsgewijs het boetebedrag verhoogd. Voor instellingen met een omzet 
van minder dan € 45.400 werd de factor 0,5 gebruikt, dus in beginsel minimaal € 2.772 (€ 5.445 
x 0,5). Met een omzet van € 45.400 tot € 90.800 was de boete € 5.445. Met een omzet daarbo-
ven tot € 226.900: in beginsel € 10.890. Daarboven tot aan een jaarlijkse omzet van € 453.800: 
€ 16.335. Dienstverleners met een omzet boven de € 453.800 konden rekenen op factor 4, het-
geen neerkomt op € 21.780.

13 Zie voor een overzicht van maximum boetes in de ons omringende landen: Kamerstukken II 2008-
2009, 31 458, nr. 6, p. 1 en 2.

14 Kamerstukken II 2008-2009, 31 458, nr. 3, p. 1 en nr. 6, p. 8. 
15 Zo omschreef minister Bos de afschrikwekkende werking van boetes tijdens de behandeling van 

het wetsvoorstel: Handelingen II 2008-2009, 54, p. 4369.
16 Van der Pligt, Koomen en Van Harreveld 2008.
17 Art. 4 Boetebesluit.
18 Art. 13 Boetebesluit.
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Voor de tweede (tussen)categorie en de derde categorie (voor de zwaarste 
overtredingen) geldt een flexibele boetesystematiek. Dit systeem is flexibel 
omdat bij de oplegging van de boete rekening moet worden gehouden met 
verschillende factoren. Behalve de draagkracht van de overtreder (die altijd 
een rol speelt),19 zijn de volgende omstandigheden van belang:

 – de ernst of duur van de overtreding;
 – de mate van verwijtbaarheid;
 – recidive binnen vijf jaar na het opleggen van een boete voor eenzelfde 

overtreding.20

Bij de eerste twee streepjes kan het basisbedrag met ten hoogste 50 % worden 
verlaagd of verhoogd. Recidive kan een verhoging van ten hoogste 100 % tot 
gevolg hebben.

Overtredingen van de Wwft vallen niet in de derde zwaarste categorie, maar in 
de eerste of tweede. Overtreding van de Wwft-meldplicht valt in categorie twee 
en is beboetbaar met een basisbedrag van € 500.000 tot maximaal € 1.000.000.21 
Indien op verzoek van de FIU niet de aanvullende gegevens ex artikel 17 lid 2 
Wwft worden verstrekt, kan eenzelfde hoge boete worden gegeven.
De bestuursrechtelijke boete voor een afzonderlijke overtreding die in de 
tweede categorie valt, kan worden verdubbeld indien tijdens het plegen van de 
overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sinds het opleggen van een be-
stuursrechtelijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding.22

In afwijking van het voorgaande kan een nog hogere boete worden vastgesteld. 
Indien het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen gro-
ter is dan € 2.000.000, dan kan de boete op ten hoogste twee keer het bedrag 
van het voordeel worden vastgesteld.23

Er moet worden bedacht dat de overtreders van de Wwft sterk kunnen vari-
eren; van grote financiële instellingen tot een dienstverlener zonder werkne-
mers. In alle gevallen moet een proportionele straf kunnen worden opgelegd, 
gelet op de draagkracht van de overtreder. Het bovenstaande systeem geeft 
voldoende flexibiliteit om een op het individuele geval toegesneden boete op 
te kunnen leggen. Er is immers ruimte om met het oog op de draagkracht van 
het hoge basisbedrag af te wijken. Een boete van € 500.000 voor een eenmalige 

19 Art. 4 Boetebesluit.
20 Art. 2 en 3 Boetebesluit en art. 28 Wwft; Kamerstukken II 2007-2008, 31 458, nr. 3, p. 4-5. 
21 Art. 28 Wwft jo. art. 13 Boetebesluit. 
22 Art. 28 lid 2 Wwft.
23 Art. 28 lid 4 Wwft.
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overtreding van de Wwft-meldplicht zou immers buitenproportioneel zijn 
voor juridische en fiscale dienstverleners als natuurlijke personen.

Op de bestuursrechtelijke sancties die naar aanleiding van een Wwft-
overtreding kunnen worden opgelegd, zijn de in de Awb opgenomen waarbor-
gen van toepassing.
Ten aanzien van de boete is in de Awb onder meer voorzien in bescherming 
via het nemo-teneturbeginsel (zwijgrecht en cautieplicht),24 een hoorplicht,25 
het beginsel van geen straf zonder schuld,26 het ne-bis-in-idembeginsel27 en een 
una-viaregeling.28 Tegen een besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het BFT 
en vervolgens beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam29 en hoger 
beroep bij het CBb.30 De boete kan worden ingevorderd bij dwangbevel.31

Gedurende langere tijd heeft het in de Wwft ontbroken aan een executo-
riale titel bij de inning van een dwangsom. Dat zorgde voor aanzienlijke 
vertraging bij de inning van dwangsommen omdat het BFT hiervoor bij 
de civiele rechter een executoriale titel moest verkrijgen. Vergelijk ook 
de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 21 april 2008, LJN BD0865, 
waarin werd erkend dat het BFT wel degelijk bevoegd is om door mid-
del van een civiele vordering een executoriale titel te verkrijgen om een 
dwangsom in te vorderen. 
Dit euvel is pas verholpen sinds de inwerkingtreding van de vierde tran-
che van de Awb (op 1 juli 2009). Sindsdien is artikel 5:10 Awb van toepas-
sing, op grond waarvan een bestuursrechtelijke sanctie die verplicht tot 
betaling van een geldsom door het bestuursorgaan kan worden ingevor-
derd bij dwangbevel.32

In artikel 10:3 lid 4 Awb is een functiescheidingsregeling neergelegd. Indien 
voor de overtreding een boete boven de € 340 kan worden opgelegd (en dat 
is bij Wwft-overtredingen het geval), dan dient deze in acht te worden geno-
men.33 Voor het opleggen van de boete geldt een mandaatverbod. Volgens de 

24 Art. 5:10a Awb.
25 Art. 5:53 Awb.
26 Art. 5:41 Awb en vergelijk ook art. 5: 46 Awb.
27 Art. 5:43 Awb.
28 Art. 5:44 Awb.
29 Art. 30 Wwft.
30 De Wwft staat niet op de bijlage bij de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo), maar 

dat is een klaarblijkelijke vergissing van de wetgever, nu uit de wetsgeschiedenis duidelijk blijkt 
dat de wetgever heeft bedoeld dat een rechtsgang in twee instanties mogelijk is. Het CBb acht 
zich daarom bevoegd om van Wwft hoger beroepen kennis te nemen. Zie hiervoor de overwe-
gingen van het CBb 23 november 2009, LJN BK4209, r.o. 5.1. t/m 5.3. Zie ook hierna in paragraaf 
13.12.

31 Art. 29 Wwft en 5:10 Awb voor de last onder dwangsom.
32 Zie ook Jaarverslag BFT, 2008, p. 32 en 38.
33 Zie art. 5:53 jo. 10:3 lid 4 Awb.
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tekst van artikel 10:3 lid 4 Awb houdt dit verbod in dat een boete niet mag 
worden opgelegd door degene die het toezichtrapport of proces-verbaal heeft 
gemaakt. Deze tekst sluit echter niet uit dat een andere toezichthouder die 
betrokken was bij het onderzoek, de boete oplegt. In de memorie van toelich-
ting bij de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving is benadrukt dat ‘de 
functiescheiding vereist dat de beslissing om de bestuursrechtelijke boete op 
te leggen niet wordt genomen door een ambtenaar die betrokken is geweest 
bij het onderzoek of het opstellen van het rapport dat aan die beslissing ten 
grondslag heeft gelegen.’34 Een functiescheidingsregeling vereist aldus dat geen 
van de betreffende toezichthouders betrokken is bij de boeteoplegging.

13.2.2  C-Wwft: bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft als  
uitgangspunt voor alle instellingen 

In de beleidsreactie op de rapporten met betrekking tot de evaluatie van het 
BFT en de tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft, heeft de staatssecretaris 
begin 2011 te kennen gegeven dat deze rapporten hem aanleiding hebben ge-
geven om de tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft te heroverwegen.35

De staatssecretaris schrijft:

‘Zowel de handhavingspraktijk van de afgelopen jaren als het rapport in-
zake de evaluatie van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft36 heb-
ben mij aanleiding gegeven tot het heroverwegen van het tuchtrecht als 
handhavingsinstrument voor de naleving van de Wwft. Ik ben daarbij tot 
het oordeel gekomen dat effectievere handhaving van de Wwft mogelijk 
is door tevens bestuursrechtelijke handhaving mogelijk te maken, waarbij 
de toezichthouder derhalve kan kiezen voor oplegging van een bestuurs-
rechtelijke geldboete, en, indien nodig, de inzet van een last onder dwang-
som. Ik acht zulks vooral in het belang voor de situatie waarin een notaris 
ten onrechte geen melding heeft gedaan in het kader van de Wwft, door 
middel van een bestuursrechtelijke sanctie kan worden aangespoord zulks 
alsnog te doen. Een sanctionering in de vorm van een berisping of waar-
schuwing door de tuchtrechter is in dergelijke gevallen minder effectief, 
omdat het belang van de naleving van de Wwft er vooral in gelegen is dat 
de melding tot stand komt. Tuchtrechtelijke handhaving dient echter wel 
mogelijk te blijven, met name voor die gevallen waarin de oplegging van 
specifiek tuchtrechtelijke sancties zoals schorsing of ontzetting uit ambt 
zijn aangewezen. In het geval van de advocatuur acht ik optreden door 

34 Kamerstukken II 2007-2008, 31 458, nr. 3, p. 5.
35 Kamerstukken II 2010-2011, 29 911, nr. 47 (hierna: beleidsreactie), onder punt 7. Rapporten: 

Evaluatiecommissie BFT 2009 en Faure, Nelen en Philipsen 2009.
36 Faure, Nelen en Philipsen 2009.
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de toezichthouder langs tuchtrechtelijke weg en door bestuursrechtelijke 
handhaving van de Wwft eveneens de meest aangewezen weg.’

De staatssecretaris is aldus van oordeel dat de Wwft effectiever gehandhaafd 
kan worden door tevens bestuursrechtelijke handhaving mogelijk te maken 
middels een boete of last onder dwangsom. Door middel van een last on-
der dwangsom kan een Wwft-overtreder worden aangespoord om alsnog de 
Wwft-melding te doen.37 Hij is echter van mening dat tuchtrechtelijke hand-
having mogelijk dient te blijven, waarbij hij dan doelt op specifieke gevallen 
waar schorsing of ontzetting/schrapping is aangewezen. 

In de Wna-nieuw en in een consultatievoorstel tot herziening van het toezicht 
op de advocatuur (C-Advw, welk voorstel enkele maanden na voornoemde be-
leidsreactie werd gepubliceerd) wordt er bestuursrechtelijke handhaving voor-
gesteld binnen het oorspronkelijke tuchtrechtelijke kader.38 Op grond van deze 
voorstellen kunnen het BFT (in het notariaat) en het voorgestelde college van 
toezicht (in de advocatuur) in bepaalde gevallen kiezen voor bestuursrechte-
lijke in plaats van tuchtrechtelijke handhaving. Volgens de Wna-nieuw en het 
C-Advw gelden de bestuursrechtelijke sanctioneringsmogelijkheden (boete en 
last onder dwangsom) alleen voor overtredingen van eenvoudige aard zoals 
het niet behalen van het verplichte aantal opleidingspunten, of het niet vol-
doen aan de verzekeringsplicht of bepaalde administratieve verplichtingen.39 
Wwft-overtredingen behoren hier niet toe.

In juli 2011 werd echter een consultatievoorstel bekendgemaakt tot wijziging 
van de Wwft (C-Wwft), waarin wel degelijk bestuurlijke sanctionering voor 
alle Wwft-instellingen tot uitgangspunt wordt gemaakt. 
Dit kan simpelweg door de artikelen 26 lid 2 en 27 lid 2 Wwft te schrappen. 
Deze artikelen verwoorden dat de last onder dwangsom en bestuurlijke boete-
bevoegdheid voor Wwft-overtredingen niet van toepassing zijn op degenen 
die onderworpen zijn aan wettelijk geregeld tuchtrecht.
In de toelichting bij het C-Wwft wordt verwezen naar de hierboven geciteerde 
beleidsreactie en bevestigd dat beide wegen van handhaving in de toekomst 
open blijven staan: bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke handhaving: 

37 Zie over de last onder dwangsom Van Buuren, Jurgens en Michiels 2011.
38 Zie art. 111b Wna-nieuw en zie voor het C-Advw: hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2 e.v.
39 Het BFT en het college van toezicht zullen dan een last onder dwangsom bevoegdheid krijgen 

alsmede een boetebevoegdheid tot maximaal het bedrag van de derde categorie, als bedoeld in 
artikel 23 lid 4 Sr. Dit bedrag wordt periodiek bijgesteld en bedraagt per 1 januari 2011 € 7.600. 
Zie art. 111b Wna-nieuw en art. 45f C-Advw. Zie eveneens over het C-Advw hoofdstuk 11, para-
graaf 11.4.2 e.v.
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‘Een tuchtrechtelijke aanpak zal met name toegevoegde waarde heb-
ben in die gevallen waarin de oplegging van specifiek tuchtrechtelijke 
maatregelen, zoals schorsing of de ontzetting uit het ambt of beroep, is 
aangewezen.’40

Het college van toezicht en het BFT worden bevoegd om de bestuursrechtelijke 
sancties op te leggen aan respectievelijk advocaten en notarissen (artikel 31 lid 
3 C-Wwft). Er worden in het C-Wwft nog geen wijzigingen in de toezichthou-
der voor de overige juridische en fiscale dienstverleners en accountants voor-
gesteld, zodat hiervoor vooralsnog altijd het BFT als handhaver is aangewezen. 

13.3 tuchtrechtelijke handhaving van de wwft

13.3.1  Tuchtrecht tot aan de inwerkingtreding Wna-nieuw, Advw-nieuw en 
C-Wwft

In artikel 26 lid 2 en 27 lid 2 van de Wwft staat dat de last onder dwangsom 
en de bestuursrechtelijke boete niet worden opgelegd aan degenen die ‘onder-
worpen zijn aan tuchtrechtspraak’. Omdat in de wettekst de beperking tot ‘wet-
telijk geregeld’ tuchtrecht niet is te vinden, waren belastingadviseurs met een 
verenigingstuchtrecht van mening dat ook zij behoorden tot de groep aan wie 
geen boete of een last onder dwangsom kon worden opgelegd.41 Rechtspraak 
heeft inmiddels uitgewezen dat dit standpunt niet juist is.42 Bestuursrechtelijke 
handhaving is alleen uitgesloten voor de beroepsgroepen met een wettelijk ge-
regeld tuchtrecht.43 Voor de advocaten, notarissen of accountants geldt aldus 
dat Wwft-klachten moeten worden ingediend bij de tuchtrechter. In ernstige 
gevallen blijft aangifte bij het OM mogelijk.

De keuze voor het tuchtrecht motiveerde de wetgever destijds met de volgende 
twee redenen. In de eerste plaats werd bij het tuchtrecht aangesloten omdat 
naleving van de Wwft deel zou uitmaken van de beroepsnormen. In de tweede 
plaats zou bestuursrechtelijke handhaving kunnen leiden tot samenloop en tot 
situaties waarin zowel de tuchtrechter als de bestuursrechter zich moet buigen 
over een bepaald gedeelte van het feitencomplex. Hierdoor zou in de hand 
gewerkt worden dat de beoordeling van overtredingen en de sanctionering uit-
een gaan lopen.44

40 C-Wwft, toelichting op p. 23.
41 Richtsnoeren Wwft versie nov. 2008, p. 58.
42 Hiervan getuigt bijvoorbeeld – impliciet – CBb 23 november 2009, LJN BK4209.
43 Art. 26 lid 2 en 27 lid 2 Wwft en Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 33.
44 Kamerstukken II 2004-2005, 29 990, nr. 3 p. 9; zie huidig recht art. 26 lid 2 en 27 lid 2 Wwft.
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In het tuchtrecht zoals dat per 1 juli 2011 luidt, zijn ten aanzien van advocaten, 
notarissen en accountants de volgende sancties mogelijk:

 – waarschuwing;
 – berisping;
 – schorsing voor ten hoogste zes maanden (notaris) of één jaar (advocaten), 

dan wel tijdelijke doorhaling in het register voor één jaar (accountants);
 – ontzetting uit het ambt, schrapping van het tableau, doorhaling in het 

register;45

 – gegrond verklaren zonder opleggen van maatregel (alleen in het 
notariaat);46

 – openbaarmaking van de opgelegde maatregel (alleen mogelijk indien 
‘enig beschermd belang dat vordert’47 (in het notariaat alleen bij een 
waarschuwing of berisping);

 – opleggen van een plicht tot schadevergoeding of andere bijzondere voor-
waarden (alleen in de advocatuur);48

 – maatregel schorsing kan voorwaardelijk worden opgelegd (alleen 
advocaten);49

 – spoedmaatregelen: onmiddellijke schorsing en/of voorlopige voor ziening;50

 – tuchtrechtelijke boete (alleen voor accountants, de boete kan ook voor-
waardelijk worden opgelegd)51 (maximaal€ 7.600).52

Hoger beroep tegen een beslissing van de kamer van toezicht (notariaat) kan 
worden ingesteld bij de Notariskamer van het Gerechtshof te Amsterdam,53 
hoger beroep tegen een beslissing van de raad van discipline (advocatuur) 
bij het Hof van Discipline,54 en hoger beroep tegen een beslissing door de 
Accountantskamer Zwolle bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBb).55

45 Zie voor deze eerste vier sancties: art. 103 Wna, art. 48 lid 2 Advw en art. 2 Wet tuchtrechtspraak 
accountants (Wtra).

46 Art. 103 lid 2 Wna.
47 Art. 103 lid 5 Wna, art. 48 lid 3 Advw, art. 2 lid 3 Wtra. Het is opmerkelijk dat in het notariaat alleen 

een waarschuwing of berisping openbaar gemaakt kan worden, terwijl juist bij de zwaardere 
maatregelen als schorsing of ontzetting een grotere behoefte is aan openbaarheid, omdat dit 
invloed heeft op de handelingsbevoegdheid van de notaris.

48 Art. 48b Advw.
49 Art. 48a Advw.
50 Art. 106 lid 1 Wna; art. 60ab en 60b jo. 60f Advw; art. 44 Wtra (de voorlopige voorziening tot 

tijdelijke doorhaling van de accountant in het register kan alleen plaatsvinden op verzoek van de 
AFM, of de voorzitter van het NIVRA of de NOvAA, maar niet door het BFT).

51 Art. 2 en 5 Wtra.
52 Ten hoogste het bedrag van de derde categorie bedoeld in art. 23 lid 4 Sr.
53 Art. 107 Wna.
54 Art. 56 Advw.
55 Art. 43 Wtra jo. art. 31 t/m 41 Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004. 
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Uit deze keur van sanctiemogelijkheden en rechtswegen blijken veel overeen-
komsten, maar ook veel verschillen. Er zal daarom een wetsvoorstel tot een 
Kaderwet tuchtrecht worden ingediend om het tuchtprocesrecht van de ver-
schillende beroepsgroepen zo veel mogelijk te harmoniseren.56 Deze Kaderwet 
zal uiteindelijk een groot deel van het procesrecht in de verschillende wetten 
vervangen.57 Daarbij zal hoogstwaarschijnlijk ook de tuchtrechtelijke boete al-
gemeen zijn intrede doen met één en hetzelfde maximum voor alle beroeps-
groepen, gelijk aan de voorgestelde categorie in de Wna-nieuw (zie paragraaf 
13.3.3).58 Dit wetsvoorstel heeft vertraging opgelopen en zal vermoedelijk niet 
eerder dan in 2012 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Reden waarom in 
de Wna-nieuw en de Advw-nieuw aanpassingen worden opgenomen waarmee 
gedeeltelijk vooruit wordt gelopen op de Kaderwet tuchtrecht.59 Hieronder 
wordt op deze aanpassingen ingegaan.

13.3.2 Meer openbaarheid in Wna-nieuw en Advw-nieuw

In het notariaat en de advocatuur is een versterking van de openbaarheid van 
genomen tuchtmaatregelen ophanden. Daarnaast wordt een tuchtrechtelijke 
boete geïntroduceerd in het notariaat en in het C-Advw.60

Openbaarheid 

In de advocatuur en het notariaat wordt ten aanzien van de zwaardere tucht-
rechtelijke maatregelen (schorsing en schrapping/ontzetting) openbaarheid het 
uitgangspunt.61 Er is behoefte aan meer openbaarheid, omdat van de huidige 
mogelijkheden in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt, waarschijn-
lijk omdat openbaarmaking als verzwaring van de maatregel wordt gezien.62 
Het versterkt de ‘transparantie en integriteit’ van het beroep. Openbaarheid in 
de zin van een niet-anonieme publicatie van de opgelegde maatregel versterkt 
de effectiviteit van de handhaving,63 omdat er een sterk repressieve en preven-
tieve werking van publicatie uit kan gaan. Openbaarmaking van de opgelegde 

56 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 7, p. 3.
57 Zie over het voorontwerp van de Kaderwet tuchtprocesrecht Verburgh 2010.
58 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 3.
59 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 3.
60 Voor de introductie/aankondiging van de bestuurlijke boete en last onder dwangsom binnen 

het tuchtrechtelijke kader, zie hierboven in paragraaf 13.2.2.
61 Advw-nieuw zie: Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 8; Wna-nieuw zie: Kamerstukken II 2009-

2010, 32 250, nr. 8.
62 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 8, p. 7.
63 Zie ook Burghout 2011. Zij noemt ook de versterking van een effectieve concurrentie als voor-

deel van openbaarheid. Concurrentie wordt versterkt omdat de cliënt bij openbaarheid van de 
opgelegde sancties ook een vergelijking kan maken op kwaliteit en niet alleen op de prijs. Zie 
over de wenselijkheid en onwenselijkheid van niet anonieme publicatie van tuchtrechtelijke uit-
spraken Bannier e.a. 2009, p. 17-18 en de discussie op p. 44-45.
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maatregel versterkt eveneens de rechtszekerheid van de handhaving, omdat 
aan de buitenwereld wordt getoond dat er daadwerkelijk wordt gehandhaafd. 
Als het bij de openbaarmaking alleen gaat om een waarschuwing van het 
publiek, dan lijkt er geen sprake van een sanctie, maar zodra het gaat om de 
openbaarmaking van een opgelegde maatregel zou er mede sprake zijn van een 
sanctie, omdat de overtreder hierdoor in een kwaad daglicht wordt gezet zodat 
het een belastende maatregel is.64 Door diverse wetenschappers is betoogd dat 
openbaarmaking van een maatregel als een sanctie en soms zelfs als een puni-
tieve sanctie kan worden beschouwd, zodat hiermee behoedzaam moet wor-
den omgesprongen.65 Daarom is er in de voorgestelde wetswijzigingen voor 
gekozen dat alleen onherroepelijke schorsingen, schrappingen en ontzettingen 
ter inzage zijn.66 Daarnaast worden spoedmaatregelen ter inzage gelegd, maar 
alleen voor de duur van de maatregel. Schorsingen zijn in beginsel tien jaar ter 
inzage op het tableau, tenzij de rechter deze periode verkort. Deze periode kan 
echter niet korter zijn dan de duur van de schorsing.67 Schrappingen blijven 
ter inzage.
Omdat openbaarmaking sterk negatieve consequenties kan hebben voor de 
dienstverlener in kwestie, wordt het uitgangspunt van openbaarmaking niet 
voor de lichtere sancties van toepassing.68 Dat zou buitenproportioneel zijn. 
Een motie van Kamerlid Janssen (SP) tot de openbaarmaking van de lichtere 
maatregelen, tenzij de rechter anders oordeelt, haalde het niet.69 De staatsse-
cretaris voorzag eveneens een ongewenste verzwaring van de motiverings-
plicht voor de rechter, die heel vaak bij een lichte maatregel als waarschuwing 
of een berisping zou moeten uitleggen waarom van publicatie wordt afgezien.70 
De lichtere maatregelen (waarschuwing, berisping of geldboete) kunnen onder 
de Wna-nieuw alleen openbaar worden gemaakt als de tuchtrechter daartoe 
besluit.71 In de advocatuur kan niet de waarschuwing, maar wel de berisping 

64 Michiels 2007, p. 3, die erop wijst dat het geen bestuurlijke sanctie in de zin van de Awb is, aan-
gezien hieronder slechts valt een ‘opgelegde verplichting of onthouden aanspraak’. In art. 5:2 
lid 1 sub c Awb wordt echter ook de bestraffende sanctie genoemd: ‘een bestuurlijke sanctie voor 
zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen’. Indien een dergelijk oogmerk aanwezig is, 
dan valt de openbaarmaking van een opgelegde maatregel onder deze categorie. 

65 Michiels 2006, p. 36-40; Burghout 2011; Doorenbos 2007.
66 Zie art. 5 lid 1 t/m 5 jo. art. 103 Wna-nieuw (te raadplegen in: Kamerstukken I 2010-2011,32 250, A); 

art. 8 lid 1 t/m 6 Advw-nieuw (te raadplegen in: Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 8). In het 
C-Advw, wordt voorgesteld deze nieuwe bepalingen voluit te schrijven over meerdere artikelen 
(art. 8 t/m 8f van het voorstel).

67 Zie art. 8 lid 4 en 5 Advw-nieuw. In de Wna-nieuw is nog geen uitgewerkte regeling voor termij-
nen te vinden, maar kunnen nadere regels worden gesteld bij AMvB, zie art. 5 lid 5 Wna-nieuw. 
Het zou logisch zijn aan te sluiten bij het regime zoals voorgesteld in de Advw-nieuw.

68 Kamerstukken II 2010-2011, 32 382, nr. 8, p. 9.
69 Kamerstukken II 2010-2011, 32 250, nr. 9. Deze motie werd verworpen: Handelingen II 2010-2011, 

46, item 14.
70 Handelingen Kamerstukken II 2010-2011, nr. 44, item 5, p. 8.
71 Art. 103 lid 5 jo. art. 5 lid 4 en 5 Wna-nieuw.
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openbaar worden gemaakt, doch alleen indien enig door artikel 46 Advw be-
schermd belang dat vordert.72

Passieve en actieve openbaarmaking

In het huidige notariële tuchtrecht worden de gegevens van geschorste of ont-
zette notarissen opgeslagen in een register bij de negentien kamers van toe-
zicht.73 Er is nogal wat kritiek geweest op de notariële tuchtrechter, omdat 
hij de naam van ‘foute’ notarissen ‘geheim’ zou willen houden, aangezien hij 
deze gegevens niet op eigen initiatief aan het Kadaster zou willen geven.74 Er 
is echter geen rechtsregel die de kamers verplicht om zelf die namen door te 
geven aan het kadaster.75 Er wordt dan ook gesteld dat er niets ‘geheim’ wordt 
gehouden: de negentien registers liggen immers voor eenieder ter inzage en 
het Kadaster kan ze op aanvraag inzien bij de desbetreffende kamer.76 De 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) krijgt wel uitspraken van de 
tuchtrechter toegestuurd, maar lang niet alle en soms ook geanonimiseerd. Zij 
heeft dus thans vaak geen volledig overzicht van de uit het ambt ontheven of 
geschorste notarissen. Deze onvolledigheid is een onwenselijke situatie voor 
een beroepsorganisatie die moet toezien op de kwaliteit van haar leden.
In de Wna-nieuw is opgenomen dat de KNB een centraal register gaat beheren 
waarin alle maatregelen ten aanzien van notarissen worden bijgehouden. Deze 
registers komen dan voor eenieder ter inzage op één centraal punt, namelijk bij 
de beroepsorganisatie en niet, zoals thans, verspreid over de negentien kamers 
van toezicht. Hierdoor wordt het opvragen van informatie een stuk eenvou-
diger en is de KNB tevens op de hoogte van alle genomen maatregelen.77 Dit 
betekent een grote vooruitgang.

Het is echter nog niet voldoende. Het ter inzage leggen van een register of 
tableau kan als een passieve vorm van openbaarmaking worden beschouwd. 
Burghout merkt terecht op dat het niet meer van deze tijd is als aan de open-
baarheid wordt voldaan door een register ter inzage te leggen. Men moet 
dan naar een vestigingsplaats afreizen om inzage in het register of tableau te 

72 Zie art. 48 lid 3 Advw. Het is van belang op te merken dat bovengenoemd regime voor openbaar-
heid zal gaan gelden ten opzichte van iedereen, behalve de advocaat die het betreft en degenen 
die met het interne toezicht en het tuchtrecht zijn belast. Zij hebben inzage in het gehele register 
en kunnen alle genomen maatregelen inzien, zie art. 8 lid 3 Advw-nieuw.

73 Dit aantal kamers wordt in de Wna-nieuw teruggebracht tot vijf, corresponderend met het aantal 
ressorten in Nederland, zie art. 94 lid 3 Wna-nieuw. Het aantal ressorten wordt teruggebracht 
tot vier als het voorstel tot een wijziging van de gerechtelijke kaart wordt aangenomen, zie het 
persbericht van de Rijksoverheid op 8 april 2011. Dit voorstel is tijdens dit schrijven nog niet 
ingediend bij de Tweede Kamer.

74 Zie hierover een artikel in het Financieele Dagblad: Eikelenboom 2010.
75 Zie art. 5 Wna.
76 Aldus de voorzitter van de Kamer van Toezicht Rotterdam Van Veen.
77 Zie art. 5 Wna-voorstel en zie Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 18.
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verkrijgen.78 Deze passieve openbaarheid is dan slechts een formele openbaar-
heid, omdat hiervan slechts zelden gebruik wordt gemaakt. Aan openbaarheid 
wordt pas echt voldaan als de informatie gemakkelijk beschikbaar is op een 
openbare website. In de Advw-nieuw is voorzien in een actieve openbaarma-
kingsplicht, maar alleen voor onherroepelijk geworden schorsingen en schrap-
pingen.79 De wijze waarop dit moet gebeuren is vormvrij. In de toelichting 
wordt gesuggereerd dat dit kan via de website van de Nederlandse Orde van 
Advocaten (NOvA) of door via een periodieke uitgave een lijst te publiceren 
van de in de voorafgaande periode geschrapte of geschorste advocaten.80

In artikel 5 lid 5 Wna-nieuw is erin voorzien dat bij AMvB nadere regels 
kunnen worden gesteld over de inrichting van het register en de wijze van 
inzage, maar ook over het uit eigen beweging verstrekken van gegevens 
uit het register door de KNB. Hierdoor wordt het voor de KNB mogelijk 
om gegevens bij anderen onder de aandacht te brengen, indien dat is aan-
gewezen om nader bij AMvB te bepalen redenen. Blijkens de toelichting 
wordt gedacht aan het verstrekken van gegevens met betrekking tot de 
(tijdelijke) onbevoegdheid van notarissen aan het Kadaster.81

Ter bevordering van de rechtszekerheid (transparantie) en effectiviteit van 
de handhaving gaat de voorkeur uit naar openbaarmaking van het regis-
ter/tableau op een gemakkelijk toegankelijke website van de desbetreffende 
beroepsorganisatie.

13.3.3 Tuchtrechtelijke boete in Wna-nieuw en C-Advw

In de Wna-nieuwen in het consultatievoorstel inzake herziening van het toe-
zicht op de advocatuur (C-Advw) is naast de invoering van een bestuurs-
rechtelijke boete, eveneens voorzien in de invoering van een tuchtrechtelijke 
boete.82 De voorgestelde tuchtrechtelijke boete is maximaal het bedrag van de 
vierde categorie, bedoeld in artikel 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht en wordt 
periodiek bijgesteld.83 Per 1 januari 2010 was het maximale bedrag € 19.000.84 
De maximum tuchtrechtelijke boete voor notarissen wordt daarmee hoger dan 

78 Burghout 2011.
79 Art. 8 lid 6 Advw-nieuw.
80 Dat laatste lijkt niet slim, want dan is er nog steeds geen actuele en gemakkelijke toegang tot 

de lijst met alle geschorste en geschrapte advocaten. Bovendien ontstaat er bij een periodieke 
publicatie verwarring over al of niet geschorste advocaten. Vgl. Burghout 2011: ‘volgens mij heb 
ik ooit gelezen dat notaris X is geschorst, of was het toch notaris Y?’

81 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 8, p. 4.
82 Zie voor de bestuursrechtelijke boete hiervoor in paragraaf 13.2.2. 
83 Zie voor de tuchtrechtelijke boete: art. 103a lid 1 Wna-voorstel (alsmede de Commissie-

Hammerstein 2005, aanbeveling 6.5 , p. 54 en 55) en art. 48 C-Advw lid 2 jo. art. 48aa C-Advw. 
84 Dit bedrag wordt nog steeds aangehouden op de site wetten.overheid.nl.
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die voor de accountants.85 In de toelichting bij het wetsvoorstel staat dat de 
tuchtrechter vrij is om een lage boete op te leggen indien een meer symboli-
sche strafoplegging passend wordt geacht.86 Onder de oude Notariswet (voor 
1999) was ook een tuchtrechtelijke boete mogelijk en die werd voornamelijk 
symbolisch opgelegd, vaak waren die boetes slechts enkele guldens hoog.87

In het C-Advw wordt eveneens een tuchtrechtelijke boete voorgesteld, op ge-
lijke wijze als in het notariaat.88

Een last onder dwangsom of een voorwaardelijke oplegging van een boete of 
schorsing wordt in de Wna-nieuw nog niet mogelijk. Daar wordt wel voor ge-
pleit door sommige leden van de notariskamers: ‘Bij een ernstiger zaak kun je 
dan wat hoger in de strafmaat gaan zitten en de voorwaardelijkheid toepassen. 
Daar gaat een preventieve werking vanuit’.89 In de advocatuur is een voorwaar-
delijke schorsing op grond van artikel 48a Advw wel mogelijk. 

13.3.4 Subconclusie

De bovenstaande schets van de handhavingsmogelijkheden in het tuchtrecht 
leert ons dat de tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft zeer divers is in-
gericht. De harmonisering van het tuchtprocesrecht laat nog even op zich 
wachten omdat het wetsvoorstel tot een Kaderwet tuchtrecht vertraging heeft 
opgelopen. Er is een keuze gemaakt voor meer openbaarheid en de toepassing 
van effectievere sancties als de tuchtrechtelijke boete en de introductie van be-
stuursrechtelijke sanctionering voor bepaalde eenvoudige overtredingen. 

85 Het is te verwachten dat de tuchtrechtelijke boeteregimes weer gelijk getrokken worden in de 
toekomstige Kaderwet tuchtrecht.

86 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 28. Naast de invoering van een tuchtrechtelijke boete 
wordt de ordemaatregel van stille bewindvoering ingevoerd, zie art. 25a en 25b Wna-nieuw, en 
worden de gronden voor een schorsing verruimd, zie art. 26 Wna-nieuw. Schorsing kan (naast 
het van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling, faillissement of een onder curatele 
stelling) in de toekomst ook worden opgelegd indien de notaris zich in voorlopige hechtenis be-
vindt, tegen hem een gerechtelijk vooronderzoek ter zake van een misdrijf is ingediend, of als hij 
bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld 
dan wel een rechtelijke maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft.

87 Het is opmerkelijk dat de notariële tuchtrechtelijke boete in 1999 ‘zonder slag of stoot’ is ver-
dwenen en nu alweer wordt ingevoerd, zie Gerver 2005, p. 11. In de toelichting bij de Wna wordt 
er niet gesproken over het verdwijnen van de tuchtrechtelijke boete, Kamerstukken II 1993-1994,  
23 706, nr. 3.

88 Zie de toelichting bij het C-Advw op p. 43.
89 Opvatting van een door De Gruiter geïnterviewd lid van een kamer van toezicht, zie De Gruiter 

2006.
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13.4 strafrechtelijke handhaving

Indien een beroepsbeoefenaar op de juiste manier aan zijn meldplicht voldoet, 
dan levert dit een strafrechtelijke vrijwaring op tegen witwassen of financie-
ring van terrorisme of schending van het beroepsgeheim. Indien echter niet 
wordt gemeld waar dat wel had gemoeten, dan is de meldplichtige tuchtrech-
telijk of bestuursrechtelijk aansprakelijk, maar daarnaast is ook strafrechtelijke 
aansprakelijkheid mogelijk. Strafrechtelijke handhaving kan worden gebruikt 
als ultimum remedium, voor de echt ernstige gevallen.90 Hierbij kan worden 
gedacht aan het geval dat de meldplicht opzettelijk en/of bij herhaling wordt 
overtreden, of wordt overtreden om geldelijk gewin te behalen. 
Overtreding van de Wwft-meldplicht is een economisch delict ingevolge de 
WED, zie artikel 1 onder 2° WED.91 Een opzettelijke overtreding van dit artikel 
kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar, een 
taakstraf of een geldboete van de vierde categorie, zie artikel 2 lid 1 WED. Een 
niet opzettelijke overtreding met een hechtenis van ten hoogste zes maanden, 
een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie.92 Als bijkomende straf 
kan mogelijk een ontzetting uit het ambt, of van het zijn van raadsman of ge-
rechtelijk bewindvoerder volgen, zie artikel 7 WED jo. artikel 28 Sr.
Indien geen Wwft-melding wordt gedaan is het eveneens mogelijk dat aan-
sprakelijkheid ontstaat voor het basismisdrijf (schuld)witwassen.93 Hiervoor 
kunnen gevangenisstraffen en geldboetes worden opgelegd. Ook kan een 
schuldige worden ontzet uit het beroep waarin hij het misdrijf heeft begaan.94

Er is mij één uitspraak bekend waarin een directeur van een bank werd ver-
oordeeld voor het opzettelijk overtreden van de meldplicht.95 Er werd bewezen 
verklaard dat de directeur deelnam aan een organisatie die tot oogmerk had 
‘het plegen van misdrijven’ en dat hij opzettelijk de meldplicht van de Wet Mot 
overtrad, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij leiding gaf aan de verbo-
den gedragingen. De directeur kreeg zes maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf en € 3.000 boete.

90 Kamerstukken II 2004-2005, 29 990, nr. 3, p. 8, 9.
91 Overtreding van de volgende artikelen uit de Wwft is strafbaar: art. 2; 3 lid 1; 4 lid 1; 5 lid 1 en 3: 

8; 16; 17 lid 2; 23 lid 1 en 2; 33 en 34 Wwft.
92 Zie art. 6 lid 1 onder 2° en 4° WED.
93 Zie art. 420bis, 420ter en 420quater Sr. Zie over het basismisdrijf witwassen, hoofdstuk 5, para-

graaf 5.2.2.
94 Art. 420quinquies Sr. Zie over het basismisdrijf witwassen, hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.2.
95 Gerechtshof Amsterdam 4 april 2003, LJN AF6887 (Codaluxrekeningen).
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Samenloop

Samenloop tussen het strafrecht en bestuursrechtelijke handhaving is geregeld 
in de Awb.96 Tussen strafrechtelijke sanctionering en de bestuursrechtelijke 
boete is samenloop uitgesloten. Tussen het strafrecht en het tuchtrecht is sa-
menloop niet uitgesloten. Omdat het tuchtrecht en het strafrecht beide een an-
der doel kennen, is samenloop niet per definitie onmogelijk of niet toegestaan. 
Het tuchtrecht dient de kwaliteit van de beroepsgroep, terwijl het strafrecht 
gebaseerd is op het algemeen belang van de handhaving van de rechtsorde.97

Indien een Wwft-overtreding zowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk wordt ge-
handhaafd, dan dient de rechter die het laatst oordeelt het beginsel van even-
redigheid in acht te nemen door rekening te houden met de strafmaat in de 
voorafgaande uitspraak. In hoofdstuk 9 paragraaf 9.3.6, zijn problemen met 
betrekking tot de (on)mogelijkheid van strafrechtelijke handhaving aan de 
orde gekomen. Het BFT kan thans geen aangifte bij het OM doen indien het 
daartoe aanleiding ziet, voor zover het BFT optreedt met de bevoegdheden 
van de notariële tuchtrechter. Dit probleem is naar verwachting opgelost als de 
Wna-nieuw in werking treedt.

Nu de verschillende wegen van handhaving zijn geschetst, wordt in de vol-
gende paragraaf de bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke Wwft-handhaving 
vergeleken met de handhaving van de Wft door de AFM, ten einde het beginsel 
van gelijkwaardigheid te kunnen toetsen.

13.5 Vergelijking wwft-handhaving met wft-handhaving

13.5.1 Inleiding

In Nederland wordt de Wwft voor advocaten, notarissen en accountants tucht-
rechtelijk gehandhaafd en voor andere dienstverleners en Wwft-instellingen 
bestuursrechtelijk. Er is sprake van een grote rechtsongelijkheid tussen deze 
twee vormen van handhaving, althans op papier. In hoofdstuk 2 is uiteengezet 
dat het beginsel van gelijkwaardigheid ten aanzien van de handhaving mee-
brengt dat Wwft-overtredingen onder gelijke materiële en formele voorwaar-
den moeten worden bestraft als vergelijkbare en even ernstige overtredingen 
van het nationale recht. 

96 Zie art. 5:43 en 5:44 Awb.
97 Zie hierover het HvD 2 februari 2009, nr. 5155 (per november 2011 nog niet op tuchtrecht.nl 

gepubliceerd), r.o. 5.1.2.
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Waarmee vergelijkbaar?

Maar waarmee moet de Wwft-handhaving worden vergeleken, wat is leidend?98

In de 3e Witwasrichtlijn wordt benadrukt dat de maatregelen of sancties voor 
inbreuken op de ter uitvoering van de richtlijn vastgestelde nationale bepalin-
gen doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn.99 De Unie houdt 
in de richtlijn rekening met de 40 aanbevelingen van de FATF.100 In die aanbe-
velingen stelt de FATF dat de toezichthouders voor deze anti-witwaswetgeving 
over dezelfde instrumenten moeten beschikken als voor de handhaving van 
prudentiële wetgeving. Hieruit kan worden afgeleid dat aan het beginsel van 
gelijkwaardigheid wordt voldaan als voor de handhaving van de Wwft in be-
ginsel dezelfde instrumenten ter beschikking staan als vastgelegd in de Wet 
financieel toezicht (hierna: Wft).
Het Wwft-toezicht is in dit verband echter beter te vergelijken met gedrags-
toezicht dan met prudentieel toezicht. Prudentieel toezicht richt zich op de 
solvabiliteit van ondernemingen, terwijl gedragstoezicht uitgevoerd door de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM), onder meer gaat over de vraag of onder-
nemingen zich ten opzichte van hun cliënten correct gedragen. Gedragstoezicht 
gaat ook over de vraag of ondernemingen integer gedrag vertonen.101 De Wwft 
gaat hier ook over, immers een belangrijk doel van deze regelgeving is om te 
voorkomen dat dienstverleners door hun cliënten worden misbruikt om gel-
den wit te wassen.
De handhavingsinstrumenten opgenomen in de Wft zijn zowel van toepassing 
op het prudentiële toezicht als op het gedragstoezicht. De handhavingsinstru-
menten van de Wwft zullen daarom worden vergeleken met die van de Wft.

13.5.2 Vergelijking 

In de Wft zijn de volgende sancties opgenomen:

 – de aanwijzingsbeschikking (artikel 1:75);
 – de benoeming van een stille curator (1:76);
 – intrekking toestemming tot het verlenen van financiële diensten (1:77);
 – intrekking bevoegdheid van accountant/actuaris tot verrichten van wet-

telijke controles (1:78);

98 Zie ook Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 85, waarin de tuchtrechtelijke handhaving wordt afge-
zet tegen de handhaving van de Wwft via de WED. De WED is echter evengoed van toepassing 
op advocaten, notarissen en accountants. 

99 Zie art. 39 van de 3e Witwasrichtlijn, alsmede overweging 41 3e Witwasrichtlijn.
100 Zie overweging 5 van de 3e Witwasrichtlijn.
101 Zo kan de Wwft-meldplicht vergeleken worden met de incidentenmelding op grond van het 

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (art. 29 lid 3 BGfo), maar daarnaast ook met 
de fraudemeldplicht voor accountants op grond van art. 26 lid 2 Wta. Zie over deze laatste meld-
plicht ook hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.1.
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 – last onder dwangsom (1:79);
 – bestuursrechtelijke boete (1:80 en 1:81);
 – openbaarmaking (1:94 t/m 1:101).

Aanwijzing

De ‘aanwijzing’ is ook opgenomen in de Wwft. Het BFT kan ten aanzien van 
alle juridische en fiscale dienstverleners een aanwijzing geven (artikel 32 
Wwft) ongeacht of de dienstverlener onder wettelijk geregeld tuchtrecht staat 
of niet. Blijkens de jaarverslagen van het BFT is hiervan nog nimmer gebruik 
gemaakt. Op grond van de wettekst gaat het hier om een aanwijzing tot het vol-
gen van een bepaalde gedragslijn ten aanzien van ‘de ontwikkeling van interne 
procedures en controles ter voorkoming van witwassen’ en ‘de opleiding van 
werknemers’. Een aanwijzing tot het doen van een specifieke melding lijkt op 
basis van deze bevoegdheid niet geoorloofd.

Benoeming van een curator

De ‘benoeming van een curator’ is niet opgenomen in de Wwft. Dat lijkt niet 
zo’n probleem. De benoeming van een curator is niet nodig bij de handhaving 
van de Wwft.102

Intrekking toestemming financiële dienstverlening en bevoegdheid verrichten 
wettelijke controles

In het tuchtrecht bestaat de mogelijkheid om een advocaat, notaris of accoun-
tant al dan niet tijdelijk te schorsen of van het tableau te schrappen, hetgeen 
vergelijkbaar is met het intrekken van een bevoegdheid tot het uitoefenen van 
een van deze beroepen.
Wat betreft de overige juridische en fiscale dienstverleners die onder bestuur-
lijke handhaving vallen, is geen intrekkingsbevoegdheid in de Wwft opgeno-
men. Maar deze is ook niet dienstig. Er wordt voor deze dienstverleners geen 
toestemming of bevoegdheid verleend om hun werkzaamheden uit te voeren 
en dus kan de intrekking ervan ook niet aan de orde zijn.103

102 De meldplicht van de toezichthouder ex art. 25 Wwft is in zekere zin vergelijkbaar met de rol 
van een curator. Volgens dat artikel dient de toezichthouder die bij het toezicht feiten ontdekt 
die kunnen duiden op witwassen te melden bij de FIU (mijns inziens redelijkerwijs alleen als de 
instelling dat niet zelf al gedaan heeft). Deze taak kan met een waarnemende functie als die van 
een curator worden vergeleken. De toezichthouder doet dan namelijk wat de instelling eigenlijk 
zelf had moeten doen. Zie hierover hoofdstuk 9, paragraaf 9.4.3.

103 Dit kan wel een punt zijn voor de overige instellingen die in dit onderzoek niet centraal staan, 
zoals financiële instellingen et cetera.
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Boete en dwangsombevoegdheid

De bestuursrechtelijke boete en dwangsombepalingen uit de Wwft sluiten wel-
bewust aan bij die van de Wft. Op beide wetten is hetzelfde boetesysteem van 
toepassing, geïntroduceerd met de Wet wijziging boetestelsel financiële wet-
geving.104 De basisboete voor overtreding van de Wwft-meldplicht is een half 
miljoen euro.
In het tuchtrecht bestaat (nog) geen last onder dwangsom en een tuchtrech-
telijke boete bestaat thans alleen voor de accountants. Maar gezien de geringe 
maximum hoogte van deze boete (per 1 juli 2011 € 7.600 ) is deze niet gelijk-
waardig met de boete op grond van de Wft. Ook de voorgestelde tuchtrechte-
lijke boete in de Wna-nieuw (per 1 juli 2011 € 19.000) en het C-Advw (idem) 
is op papier niet gelijkwaardig aan de financiële boetewetgeving. 
Zoals gezegd is een basisboete van een half miljoen euro draconisch voor een 
Wwft-overtreding van een belastingadviseur of een individuele juridische 
dienstverlener. Het is dan ook uitermate onwaarschijnlijk dat dergelijke boe-
tes bij deze dienstverleners zullen worden opgelegd. Dergelijke hoge boete-
bedragen behoeven dan ook niet te worden geïntroduceerd in het tuchtrecht. 
Anderzijds kan men zich afvragen of een maximumboete van €  19.000 in 
sommige gevallen niet te laag zal zijn, vooral als de beroepsbeoefenaar een 
hoge mate van verwijtbaarheid aangerekend kan worden, het een stelselmatige 
overtreding betreft, er sprake is van recidive, of de dienstverlener een finan-
cieel voordeel heeft genoten door de overtreding te maken.

In het C-Wwft wordt voorgesteld om bestuursrechtelijke handhaving moge-
lijk te maken voor alle dienstverleners, dus ook voor advocaten, notarissen en 
accountants.

Openbaarmakingsmogelijkheden bij de bestuursrechtelijke handhaving van de 
Wwft

Onder de Wet Mot was een (bestuursrechtelijke) publicatiebevoegdheid opge-
nomen.105 Die bevoegdheid is echter niet meer overgenomen in de Wwft, om-
dat publicatie van de opgelegde sanctie weinig toegevoegde waarde zou bieden 
voor het Wwft-toezicht, zo staat in de wetsgeschiedenis.106 Deze opmerking 
wordt verder niet toegelicht. 
In de Wft geldt daarentegen het uitgangspunt dat uiteindelijk élke opgelegde 
boete moet worden gepubliceerd en een last onder dwangsom wanneer deze 
wordt verbeurd.107 Zware boetes worden direct gepubliceerd en de overige 

104 Stb. 2009, 327.
105 Art. 17m Wet Mot.
106 Kamerstukken II 2007-2008, 31 238, nr. 3, p. 34.
107 Art. 1:97 en 1:98 Wft.
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boetes zodra zij onherroepelijk zijn geworden. Slechts vijf dagen worden aan 
de betrokkene gegeven om een voorlopige voorziening aan te vragen, welk 
verzoek een schorsende werking heeft. Indien een besluit later wordt terugge-
draaid, is niets geregeld over een eventuele rectificatie. Vanwege deze geringe 
rechtsbescherming heeft Michiels kritiek op het Wft-regime.108

Openbaarmaking van Wwft-sanctiebesluiten blijkt evenwel mogelijk te zijn op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Raad van State heeft 
onderschreven dat het mogelijk is om een sanctiebesluit op grond van artikel 8 
lid 1 Wob openbaar te maken, als daartoe geen specifieke wettelijke grondslag 
bestaat in de wet op basis waarvan het sanctiebesluit is genomen.109 Dit biedt 
dus een mogelijkheid om Wwft-sanctiebesluiten openbaar te maken, nu de 
Wwft hier niet specifiek in voorziet. Het is de vraag of dit als een wenselijke 
gang van zaken moet worden gezien. In de eerste plaats omdat openbaarma-
king van sanctiebesluiten op grond van de actieve openbaarheidsplicht van de 
Wob, oneigenlijk aan doet. Er kan worden aangevoerd dat openbaarmaking 
van een opgelegde maatregel als een sanctie kan worden beschouwd, in som-
mige gevallen zelfs als een punitieve sanctie, zodat het legaliteitsbeginsel ver-
eist dat een meer specifieke grondslag voor openbaarmaking aanwezig moet 
zijn.110

In de tweede plaats is publicatie op grond van de Wob al mogelijk voordat de 
openbaargemaakte maatregel onherroepelijk is.111 In de Wob is geen specifieke 
wettelijke voorziening getroffen waarmee kan worden voorkomen dat een be-
sluit kan worden gepubliceerd zonder dat een rechter al dan niet in een voor-
lopige voorzieningen procedure over de rechtmatigheid van het publicatiebe-
sluit heeft geoordeeld. Wel kan een voorlopige voorziening worden gevraagd 
ex 8:81 Awb, maar een dergelijk verzoek schorst de tenuitvoerlegging van het 
besluit niet. Voorts kan al worden gepubliceerd voordat de betrokkene de kans 
heeft gehad om een dergelijk verzoek in te dienen. Dit is bezwaarlijk omdat 
openbaarmaking grote negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokkene, die 
nauwelijks zijn terug te draaien indien het besluit geen standhoudt. 
In de derde plaats heeft deze constructie tot gevolg dat twee verschillende pro-
cedures moeten worden gevoerd: één tegen de openbaarmaking op grond van 
de Wob en één tegen het besluit dat wordt gepubliceerd. Hierdoor oordelen 
verschillende rechters over de besluiten; de Rechtbank Rotterdam en het CBb 
oordelen over het Wwft-sanctiebesluit en de rechtbank in het rechtsgebied 

108 Michiels 2007.
109 ABRvS 10 november 2010, LJN BO3468; AB 2010/319, m.nt. Affourtit en Beijering-Beck.
110 Michiels 2007; Doorenbos 2007.
111 Michiels 2007, p. 5, die stelt dat hierdoor de openbaarmaking wel wat minder effectief wordt, 

maar dat de eis van zorgvuldigheid hier voor gaat, gezien de onschuldpresumtie van art. 6 
EVRM, die van toepassing is zodra de openbaarmaking als een punitieve sanctie kan worden 
beschouwd.
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waarin de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft en in hoger 
beroep de ABRvS oordelen over het Wob-besluit.
Om deze redenen is het aan te bevelen een openbaarmakingsregeling in de 
Wwft op te nemen, waarin conform de Wft wordt geregeld dat betrokkene ten 
minste vijf dagen heeft om een voorlopige voorziening te vragen en dat deze 
aanvraag de tenuitvoerlegging schorst. 

Publicatiemogelijkheden bij de tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft

Openbaarmaking van maatregelen is in het tuchtrecht thans alleen mogelijk 
indien ‘enig beschermd belang dat vordert’.
In de Wna-nieuw en Advw-nieuw wordt de openbaarmaking van de zwaar-
dere maatregelen als schorsing, ontzetting en schrapping het uitgangspunt, 
zodra deze onherroepelijk zijn geworden. Dit uitgangspunt gaat niet gelden 
voor bepaalde lichtere maatregelen zoals waarschuwing en berisping (en daar-
bij opgelegde boetes). In de advocatuur zal alleen de berisping openbaar ge-
maakt kunnen worden, doch dat blijft slechts mogelijk ‘indien enig beschermd 
belang dat vordert’. In het notariaat daarentegen kan de rechter onder de Wna-
nieuw voor zowel een waarschuwing, berisping en/of een daarbij opgelegde 
boete besluiten tot openbaarmaking.

13.5.3 Analyse, subconclusie

13.5.3.1  Bestuursrechtelijke Wwft-handhaving grotendeels gelijkwaardig aan Wft-
handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft voldoet grotendeels aan het ver-
eiste van gelijkwaardigheid, nu het bestuursrechtelijke sanctiestelsel in de Wwft 
grotendeels aansluit bij de nationale financiële boetewetgeving uit de Wft en er 
voor de meeste verschillen goede redenen bestaan. Dit geldt echter niet voor 
het ontbreken van de publicatiebevoegdheid. Naming and shaming kan een 
preventieve en repressieve werking hebben.112 Ik meen daarom dat de sanctie 
van openbaarmaking, omwille van de genoemde werking en mede gelet op het 
vereiste van gelijkwaardigheid, te voortvarend is geschrapt en weer heringe-
voerd zou moeten worden. De mogelijkheid om een sanctiebesluit openbaar 
te maken via de Wob is naar mijn mening een oneigenlijke route. Het staat op 
gespannen voet met het legaliteitsbeginsel en heeft bezwaren op het punt van 
rechtsbescherming (het ontbreken van een expliciete regeling in de Wob voor 
een voorlopige voorziening en de rechtsmachtverwarring bij de verschillende 
besluiten).

112 Michiels 2007; zie ook Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 34 en 35.
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Bij de herinvoering van een openbaarmakingsbevoegdheid in de Wwft moet 
er voldoende aandacht zijn voor de rechtsbescherming en moet een rectifica-
tieregeling worden opgenomen.

13.5.3.2  Tuchtrechtelijke Wwft-handhaving deels niet gelijkwaardig aan Wft-
handhaving

Openbaarmaking

Openbaarmaking in het tuchtrecht is anno 2011 slechts beperkt mogelijk. Het 
kan alleen indien enig door het tuchtrecht beschermd belang dat vordert.113 
Hierdoor lijkt openbaarmaking niet als een puur naming-and-shaminginstru-
ment in te zetten. De bevoegdheid tot openbaarmaking wordt overigens ook 
zelden gebruikt binnen het notariaat en de advocatuur. In de Wft is het uit-
gangspunt dat álle boetes en lasten onder dwangsom worden gepubliceerd.
In het notariaat en de advocatuur zullen de openbaarmakingsregels echter 
flink worden verruimd. Voor de zwaardere sancties wordt openbaarheid het 
uitgangspunt. Voor de lichtere sancties kan de tuchtrechter besluiten tot open-
baarheid (notariaat), in de advocatuur blijft dit alleen mogelijk indien enig 
beschermd belang dat vordert. 

De conclusie is dat er ongelijkheid blijft bestaan tussen de openbaarmakings-
regimes in het tuchtrecht en die in de Wft, maar voor het verschil bestaat een 
goede reden. De voorgestelde openbaarmakingsregimes in de Wna-nieuw en 
Advw-nieuw zijn in grote lijnen toereikend en ze voldoen aan de eisen van 
effectiviteit en gelijkwaardigheid, omdat alle onherroepelijke, zwaardere maat-
regelen (schorsing, schrapping en ontzetting uit het ambt) standaard zullen 
worden gepubliceerd. Er zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen.

Zo moet in de advocatuur de toepassing van openbaarheid ook mogelijk wor-
den voor lichtere sancties, zodat het naming-and-shaminginstrument hier ook 
gebruikt kan worden. Mijns inziens bestaat er een goede reden om niet tot 
standaardpublicatie van lichtere maatregelen over te gaan, omdat dit niet altijd 
proportioneel is. In tegenstelling tot de publicatie van zwaardere maatregelen 
is voor het publiceren van lichte maatregelen ook geen overwegend publiek 
belang aanwezig. Het publiceren van de naam van een geschorste, geschrapte 
dan wel uit het ambt ontzette dienstverlener daarentegen, dient wel een pu-
bliek belang, omdat de betrokken dienstverlener niet langer bevoegd is om 
bepaalde rechtshandelingen te verrichten.114

113 Vgl. art. 48 lid 3 jo. art. 46 Advw; art. 103 lid 5 Wna; art. 2 lid 3 Wtra.
114 Het Kadaster Rotterdam werd eind 2009 geconfronteerd met een uit het ambt ontzette nota-

ris die regelmatig teboekstellingen van schepen aanbood: Eikelenboom 2010 en FD 17 februari 
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Om van openbaarheid een werkelijk effectief instrument te maken, is het no-
dig dat alle openbaarmakingen geraadpleegd kunnen worden op een gemak-
kelijk toegankelijke website van de beroepsorganisatie. Een instrument dat 
bovendien de rechtszekerheid bevordert, omdat daadwerkelijk kan worden 
gezien dat er wordt gehandhaafd. De openbaarmakingsbesluiten van de AFM 
op grond van de Wft zijn ook op hun openbare website in te zien, zodat dit ook 
de gelijkwaardigheid dient.

Voor de accountants is in het najaar van 2011 een wetsvoorstel ingediend tot sa-
menvoeging van het Nederlands Instituut van Registeraccountans (NIVRA) en 
de Nederlandse Orde van Accountants-Administratie consulenten (NOvAA). 
Dit wetsvoorstel Wet op het Accountantsberoep (WAb) bevat een wijziging 
van art. 21e Wtra, waardoor afschriften van tuchtrechtbeslissingen (aan be-
langhebbenden) in beginsel de naam zullen gaan bevatten van de accountant 
waarover is geklaagd. Alleen wanneer het belang van de beklaagde ‘door de 
publicatie onevenredig kan worden geschaad’ kan publicatie in het afschrift 
achterwege blijven. In de memorie van toelichting wordt verduidelijkt dat dit 
men name bedoeld is ‘voor het geval de beklaagde niet tuchtrechtelijk wordt 
veroordeeld, maar er in de uitspraak wel zaken aan de orde komen die de goe-
de naam en eer van de beklaagde kunnen beschadigen.’115

Ontbreken van last onder dwangsom en boetebevoegdheid

Er is ook geen sprake van gelijkwaardigheid met de Wft omdat de boete en 
de bevoegdheid tot last onder dwangsom niet algemeen zijn ingevoerd. Een 
tuchtrechtelijke boete bestaat thans alleen voor accountants, maar deze boete 
is veel lager dan die in het financieel bestuursrecht. De tuchtrechtelijke boete 
zal in de nabije toekomst van toepassing worden voor notarissen via de Wna-
nieuw116 en later waarschijnlijk algemeen in het tuchtrecht worden ingevoerd 
via de Kaderwet tuchtrecht. Zoals gezegd bestaat in de Wwft en Wft een flexi-
bel boetesysteem, waardoor er rekening gehouden kan worden met allerlei 
omstandigheden, waaronder de draagkracht van de overtreder, zodat het ui-
terst onwaarschijnlijk is dat er voor het overtreden van de meldplicht door een 
juridische of fiscale dienstverlener het basisbedrag van een half miljoen euro 
zal worden opgelegd.

2010, ‘“Foute” notaris’, p. 7.
115 Zie de memorie van toelichting onder N bij het wetvoorstel WAb e.v.: Kamerstukken II 2011-2012, 

33 025, nr. 3, p. 35. Het wetsvoorstel WAb is voor dit onderzoek niet in detail bestudeerd nu het na 
afsluiting van dit onderzoek werd ingediend. De overige voorgestelde wijzigingen met betrek-
king tot het tuchtrecht lijken vooral technisch van aard te zijn.

116 De notariële tuchtrechtelijke boete is pas sinds 1999 ‘zonder slag of stoot’ uit het notariële tucht-
recht verdwenen, zie Gerver 2005, p. 11.
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Bij een vergelijking tussen de bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke boete kan 
echter rekening worden gehouden met het feit dat in het tuchtrecht het af-
schrikwekkende aspect niet op de voorgrond staat, zelfs niet bij een boete. Het 
is de tuchtrechter dan ook toegestaan om de boete ‘symbolisch’ op te leggen.117 
Het is dus niet ondenkbaar dat de boete vooral een symbolische betekenis zal 
krijgen. Een tuchtrechtelijke boete zal wel worden aangetekend in het centrale 
register. In het bestuursrecht daarentegen, zal van een ‘symbolische’ boeteop-
legging niet snel sprake zijn.
De tuchtrechter gaat bij de straftoemeting vooral uit van herstel, de maatregel 
is niet gericht op bestraffing. Men let er vooral op of de nodige maatregelen 
zijn getroffen, zodat van herhaling geen sprake zal zijn. Men vindt het minder 
belangrijk om een voorbeeld te stellen (generale preventie). Bij de meldplicht 
let men op of de meldingen alsnog gaan plaatsvinden. Tuchtrecht is geen straf-
recht en de sancties hebben dan ook geen afschrikwekkende werking en hoe-
ven die ook niet te hebben.118 Het dient primair ter bewaking van de kwaliteit 
en integriteit van de beroepsuitoefening. Door sommigen wordt dan ook be-
twijfeld of een boete wel in het tuchtrecht thuishoort.119

Ook al is het tuchtrecht niet gericht op bestraffing, voor de gemiddelde notaris 
die voor de tuchtrechter staat, wordt dat wel als zodanig gevoeld.120 Een tucht-
rechtelijke procedure wordt beschouwd als een ‘schande’ en geeft schade aan 
de reputatie.121 Voor een integere beroepsbeoefenaar is een tuchtrechtelijke 
maatregel dan ook wel afschrikwekkend. Malafide beroepsbeoefenaren daar-
entegen zullen zich weinig aantrekken van een tuchtrechtelijke maatregel als 
een waarschuwing, berisping, een lage boete, of twee weken schorsing (‘twee 
weken vakantie’).122

In de praktijk wordt een tuchtrechtelijke maatregel wel gebruikt als een aan-
knopingspunt voor een civielrechtelijke aansprakelijkheid van de dienst-
verlener. Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid brengt echter niet automatisch 

117 Zie de MvT bij de Wna-nieuw: Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 28.
118 Naast de aard van het tuchtrecht (opvoedend van aard) verschilt ook de wijze van toetsing in het 

tuchtrecht nogal van die in het bestuursrecht. De rol van de tuchtrechter is minder te vergelijken 
met die van de bestuursrechter die sanctiebesluiten van het bestuursorgaan toetst, maar meer 
met de civiele of de strafrechter die in beginsel zelf de maatregel/sanctie oplegt. Vraagstukken 
die in het bestuursrecht spelen, zoals de mate van indringendheid van de rechterlijke toetsing, 
zijn in het tuchtrecht dan ook niet aan de orde.

119 Sommigen vinden expliciet van niet, zie bijvoorbeeld Bannier, in: Bannier e.a. 2009, p. 16. Zo ook 
Van der Kolk, voorzitter van de KvT Leeuwarden tijdens zijn lezing op de Landelijke Themadag 
Tuchtrecht, op 22 oktober 2009. Zie ook de geïnterviewde notarisleden van de kamers van toe-
zicht in: De Gruiter 2006.

120 Zie Van der Hammen 2004; en zie Schipper in: Vijselaar 2006 en zie ook de geïnterviewde notaris-
leden van de kamer in: De Gruiter 2006.

121 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 105.
122 Dat erkennen ook de beroepsbeoefenaren, zie Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 105.
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civielrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee.123 Als het gaat om niet mel-
den zal in de regel geen civielrechtelijke procedure volgen. Immers, het niet-
naleven van deze verplichting treft meestal geen directe benadeelden. De 
 cliënt, c.q. degene die de ongebruikelijke transactie heeft laten uitvoeren, zal 
juist willen dat de dienstverlener niet meldt.

Subconclusie

De huidige tuchtrechtelijke sanctionering van de Wwft staat om meerdere re-
denen op gespannen voet met het beginsel van gelijkwaardigheid. Er is thans 
een zeer geringe mogelijkheid tot openbaarmaking. Het ontbreekt aan de be-
voegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom (of voorwaardelijke 
oplegging van een maatregel)124 en aan een gelijkwaardige boetebevoegdheid. 

De openbaarmakingsregimes zullen voor de advocatuur en het notariaat wor-
den verruimd en er zal een tuchtrechtelijke boete worden ingevoerd voor no-
tarissen. Deze nieuwe regimes in het advocaten- en het notariële tuchtrecht 
voldoen in grote lijnen aan de eis van effectiviteit.
De bestaande dan wel nog in te voeren tuchtrechtelijke boetes zijn door hun 
geringe hoogte niet afschrikwekkend genoeg in vergelijking met de het deels 
vaste, deels flexibele boetesysteem in de Wwft en Wft en zijn daarom niet ge-
lijkwaardig. Ook blijft een ongelijkheid en ineffectiviteit bestaan vanwege het 
ontbreken van een last onder dwangsom en van de mogelijkheid om sancties 
voorwaardelijk op te leggen.

13.6 wwft-sanctionering van advocaten in de praktijk

13.6.1 Inleiding

Uit de hieronder beschreven jurisprudentie komt het positieve beeld naar 
voren dat meewerken aan een Wwft-onderzoek namens de NOvA zeer seri-
eus genomen wordt. Niet meewerken wordt stevig aangepakt (zie paragraaf 
13.6.3). Minder positief is dat er tot dusver door geen enkele deken is geklaagd 
over het niet naleven van de Wwft, ook niet waar dat op zijn plaats zou zijn 
geweest (zie paragraaf 13.6.4 en 13.6.5).125

123 Zie Rammeloo 2010 die dit aantoont aan de hand van rechtspraak van de Hoge Raad.
124 Een uitzondering betreft de schorsing in de advocatuur, die voorwaardelijk kan worden opge-

legd, zie art. 48a Advw.
125 In het jaarverslag van het Hof van Discipline en de Raad van Discipline 2009, staat dat onder de 

afgedane zaken twee Wid/Wet Mot-zaken waren die gegrond verklaard waren, zie p. 17. Welke 
zaken dit zijn is mij helaas niet bekend. Het zou kunnen dat een van deze zaken de medewer-
kingsplicht met de Wid/Wet Mot-auditor betreft, HvD 13 maart 2009, LJN YA0528.
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Omdat de deken niet klaagt over de niet-naleving van de Wwft, lijkt het er 
sterk op dat de Wwft niet als een beroepsnorm wordt gevoeld. Dit blijkt voor-
al uit zaken waarin misbruik van een derdengeldrekening aan de orde is. In 
géén van deze zaken wordt geklaagd over het niet naleven van de Wid en Wet 
Mot – of de Wwft, terwijl dat op zijn plaats zou zijn geweest. Hieronder zal 
deze jurisprudentie worden bekeken, vooral met het oog op de zwaarte van de 
maatregel. Alvorens hier op in te gaan, komt eerst de toegang tot de advoca-
tentuchtrechter aan de orde.

13.6.2 Toegang tot de tuchtrechter

Tuchtrecht is klachtrecht in de zin dat een klacht het tuchtrecht activeert.126 
In het rapport van Faure, Nelen, Philipsen 2009 werd terecht opgemerkt dat 
tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft alleen maar effectief kan zijn als ook 
derden die een vermoeden van een normschending hebben (FIU-NL, BFT, 
OM, een collega) de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de 
tuchtrechter, omdat een rechtstreeks benadeelde immers veelal zal ontbreken.

Een klacht tegen een advocaat kan niet rechtstreeks aan de tuchtrechter wor-
den voorgelegd, maar moet ex artikel 46c Advw bij de deken worden inge-
diend. De deken kan de klacht in der minne schikken (artikel 46d Advw), ver-
wijzen naar een lid van de raad van toezicht of de zaak doorsturen naar de raad 
van discipline, hetzij onmiddellijk (bijvoorbeeld op verzoek van de klager),127 
hetzij na een mislukte schikkingspoging (artikel 46d Advw). Indien de deken 
op de hoogte is van bezwaren buiten het klachtrecht om, dan ‘kan’ hij een 
klacht indienen (artikel 46f Advw). Hier heeft de deken aldus discretionaire 
bevoegdheid. 
In de wet is geen belanghebbendevereiste voor het indienen van een klacht 
opgenomen. Toch is het in het advocatentuchtrecht vaste jurisprudentie dat 
klachten alleen kunnen worden ingediend door belanghebbenden.128 Klachten 
met betrekking tot het algemeen belang moeten door de deken worden inge-
diend.129 Hierbij is ook van belang op te merken dat de advocatentuchtrechter 
niet bevoegd is om buiten de bezwaren van de deken te gaan en dus afhankelijk 
is van Wwft-klachten van de deken om daarover te kunnen oordelen.130

126 Tuchtrecht is geen klachtrecht om de klagers tevreden te stellen, maar om de beroepsstandaard 
en de binnen de groep levende gedragsregels te handhaven, zie Rinkes 2007, p. 1.

127 Zie art. 46e Advw.
128 Boekman 2007, p. 3; HvD 31 augustus 2009, nr. 5380, LJN YA0072, r.o. 6.1.
129 Boekman 2007, p. 3.
130 Boekman 2007, p. 18.
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Positie van de klager wordt op termijn verbeterd

In het C-Advw wordt voorgesteld dat klachten door ‘een ieder met enig rede-
lijk belang’ rechtstreeks kunnen worden ingediend bij de raad van discipline.131 
De klacht hoeft niet meer eerst bij de deken te worden ingediend (maar dat 
mag overigens wel). Het nieuwe ‘belanghebbendebegrip’ moet ruim worden 
opgevat en sluit aan bij de regeling in de Wna-nieuw:132

‘Een rechtstreeks belang is niet zonder meer vereist. Ook een indirect 
of afgeleid belang van de klager kan grond zijn voor ontvankelijkheid. 
Hiermee is een ruime toegang tot de tuchtrechtelijke procedure beoogd, 
waarmee de corrigerende werking van het tuchtrecht en het zelfreinigen-
de vermogen van de beroepsgroep worden gediend’.133

Jurisprudentie Wwft en toegang tot de tuchtrechter

Er is weinig tot geen jurisprudentie in verband met de Wwft en in de drie 
zaken waarin deze regelgeving wel een rol speelde, kwam het belanghebbende-
vereiste niet aan de orde. Tijdens de proefprocedure van het BFT om duidelijk-
heid te verkrijgen omtrent zijn inzagebevoegdheid bij het Wwft-toezicht op 
advocaten,134 is het belang van het BFT niet ter discussie geweest. Buiten deze 
zaak zijn er voor zover ik heb kunnen nagaan slechts twee zaken waarin de Wet 
Mot aan de orde kwam, waarover hierna meer. De ene betrof een artikel 60b 
Advw-procedure (dit is geen gewone tuchtrechtprocedure),de andere een Wet 
Mot-klacht van een derde. In deze laatste zaak bleek de Wet Mot-klacht al snel 
niet meer aan de orde te zijn, zodat aan het belanghebbendebegrip niet werd 
toegekomen(zie hieronder in paragraaf 13.4.4).135

De vraag die aldus relevant is, is in hoeverre de deken überhaupt ooit klaagt 
over niet-naleving van de Wwft, nu dit een algemeen belang behelst en het 
BFT vanwege een tekort aan bevoegdheden niet in staat is om zijn toezichttaak 
bij advocaten uit te oefenen en hierover klachten in te dienen.

13.6.3 Weigering medewerking te verlenen aan CCV-toetsing of audit

Uit de jurisprudentie komt het beeld naar voren dat meewerken aan een Wwft-
toezichtonderzoek door de Orde zeer serieus genomen wordt. Het meewerken 

131 Zie over het C-Advw ook in hoofdstuk 11, paragraaf 11.4.2.
132 Zie voor die Wna-regeling hieronder in paragraaf 13.7.1.
133 C-Advw, toelichting, p. 35-36.
134 HvD 11 september 2009, LJN YA0028, zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4.
135 Zie hieronder: HvD 3 november 2006, nr. 4551 en in eerste aanleg: RvD ’s-Hertogenbosch 

13 maart 2006, nr. M76-2005. Deze uitspraken zijn behandeld in het Advocatenblad 2007, nr. 18, 
p. 811. Ook wordt van deze zaak melding gemaakt in Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 70.
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aan een Wwft-controle door of namens de Orde is verplicht.136 Nagenoeg alle 
uitspraken die in verband staan met de Wwft, of diens voorgangers de Wid 
en de Wet Mot, gaan over deze medewerkingsplicht. Niet meewerken aan dit 
toezicht wordt tuchtrechtelijk stevig gesanctioneerd; van een waarschuwing 
tot een schrapping van het tableau. 
Het grote belang van het zelftoezicht op de Wwft-regelgeving is ook door de 
Raad van Discipline Arnhem expliciet verwoord. Door de raad is overwogen 
dat de Orde er groot belang bij heeft om de controle op de naleving van de 
Wwft in eigen beheer te houden en dat het hiervoor noodzakelijk is dat de 
advocaten daaraan onvoorwaardelijk hun medewerking verlenen.137

De volgende maatregelen werden opgelegd bij het niet volledig meewerken 
aan het intern Wwft-toezicht namens de Orde.

Een waarschuwing werd gegeven in het geval dat niet stipt en tijdig werd gere-
ageerd op verzoeken tot het verstrekken van nadere informatie over de opgave 
van Wid-plichtige diensten.138 Pas naar aanleiding van het schrijven van de 
deken, waarbij een dekenbezwaar in het vooruitzicht werd gesteld, verstrekte 
de advocaat alsnog de informatie. 

Een voorwaardelijke schorsing van twee weken werd gegeven aan de advocaat 
die niet reageerde op verzoeken tot het indienen van de Eigen Verklaring om-
trent de naleving van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel 
Wid en Wet Mot) en andere verordeningen. Het CCV-opgavenformulier werd 
ondanks meerdere aanmaningen niet teruggezonden. De advocaat kreeg van 
de raad nog twee maanden de tijd om het opgaveformulier terug te sturen om 
te voorkomen dat de schorsing in zou gaan.139

Een schorsing voor onbepaalde tijd (ex artikel 60b Advw) kreeg de advocaat 
opgelegd die vanaf de ingang van zijn praktijkvoering in 2007 tot aan de da-
tum van de uitspraak, weigerde informatie te verstrekken waarnaar in de CCV 
wordt gevraagd alsmede informatie betreffende naleving van de Verordening 
Wid en Wet Mot en de overige verordeningen. Daarnaast was hij onvoldoende 
bereikbaar. Hierdoor geeft de advocaat er geen blijk van zijn praktijk behoor-
lijk te kunnen uitoefenen. 

136 HvD 13 maart 2009, LJN YA0528. Medewerking aan een Wwft-toezichtonderzoek door het BFT 
is niet verplicht. De advocaat kan zich beroepen op het bepaalde in art. 5:20 lid 2 Awb. Vgl. HvD 
11 september 2009, LJN YA0028 (YA0027, YA0029).

137 RvD Arnhem 25 januari 2010, LJN YA0374, r.o. 6.
138 RvD Arnhem 25 januari 2010, LJN YA0374.
139 RvD ’s-Gravenhage 7 december 2009, LJN YA0484.
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De zwaarste maatregel, schrapping van het tableau, kreeg de advocaat opgelegd 
die al twee maal eerder tuchtrechtelijk aansprakelijk was gesteld voor het niet 
(geheel) voldoen aan de CCV-verplichtingen, het onbetaald laten van finan-
ciële verplichtingen jegens procureurs, de Orde en de verzekering tegen be-
roepsaansprakelijkheid. De situatie was gedurende vijf jaar niet verbeterd en 
eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen hadden geen zichtbaar effect gehad.140 
Ook had de advocaat niet gereageerd op brieven verstuurd door of namens de 
deken. Het grootste verwijt was echter gelegen in het oordeel dat de advocaat 
niet in staat was voor zichzelf een solide financiële kantoororganisatie te hou-
den, waardoor het noodzakelijke vertrouwen in de financiële vakbekwaam-
heid van de advocaat ontbrak. Het niet meewerken aan Wwft-toezicht speelde 
hier dus geen hoofdrol.

13.6.4 Geen Wet Mot-klachten

De Orde en de tuchtrechter hechten een groot belang aan het meewerken aan 
het Wwft-toezicht door de Orde. Maar wat zijn de inhoudelijke uitkomsten 
van het Wwft-toezicht? Hoeveel procent van de advocaten houdt zich wel of 
niet aan deze regelgeving? In het jaarverslag van de Orde van 2009 staat dat uit 
de controles van het bureau blijkt dat nog niet alle advocaten voldoende op de 
hoogte zijn van de verplichtingen uit de Wwft.141

Als men kijkt naar het sluitstuk van het toezicht, de tuchtrechtelijke handha-
ving, dan blijkt dat hierover niet wordt geklaagd door de dekens. En daarom is 
tot dusver geen enkele advocaat tuchtrechtelijk aansprakelijk gehouden voor 
niet-naleving van de Wid en Wet Mot of Wwft. 

Een uitzondering betreft de zaak van HvD 12 juli 2010, nr. 5787. Maar dit 
betrof een artikel 60b Advw-procedure en dat is geen gewone tuchtzaak. 
Op grond van artikel 60b Advw is het mogelijk een advocaat voor onbe-
paalde tijd te schorsen, indien deze er tijdelijk of blijvend geen blijk van 
geeft zijn praktijk behoorlijk uit te kunnen oefenen. De 60b-procedure 
kan wel parallel lopen aan een gewone tuchtrechtprocedure maar er wor-
den ordemaatregelen opgelegd en geen tuchtmaatregelen. De ordemaat-
regelen zijn er primair op gericht de advocaat in staat te stellen de uitoefe-
ning van zijn praktijk weer op orde te brengen.142 De zaak wordt hier toch 
kort besproken, omdat het tot dusver de énige zaak is waarin aan het niet 
naleven van de Wet Mot consequenties werden verbonden.
Bij de beoordeling van het verzoek in casu werd een aantal beroepsfou-
ten meegenomen, waaronder het in ontvangst nemen van een bedrag in 
contanten van een cliënt dat doorbetaald zou moeten worden aan een 

140 HvD ’s-Gravenhage 18 juni 2010, LJN YA0959.
141 Jaarverslag NOvA 2009, p. 26.
142 Kamerstukken II 2007-2008, 31 385, nr. 3, p. 3.
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notaris. Dit was in strijd met artikel 6 lid 1 van de toenmalige Bruyninckx-
richtlijnen en deze transactie had overeenkomstig de Wet Mot ook gemeld 
moeten worden, hetgeen de advocaat had nagelaten. Deze gedraging zou 
volgens het Hof van Discipline kunnen wijzen op een gebrek aan integri-
teit, maar het Hof van Discipline houdt het voor mogelijk dat de advocaat 
onbekend was met de regelingen die hij overtrad. In dat geval past deze 
gedraging in de categorie ‘slordigheid en onkunde’. Vervolgens haalt het 
hof nog een aantal andere voorbeelden aan, waaruit de onkunde en slor-
digheid van de advocaat zou moeten blijken. Daarbij komt dat de advocaat 
ter zitting een gebrek aan inzicht toonde in zijn disfunctioneren en de 
ernst daarvan. De advocaat wordt geschorst voor onbepaalde tijd.

Naast de hierboven behandelde 60b-zaak is er slechts één zaak waarin geklaagd 
werd dat de advocaat de Wet Mot niet nageleefd zou hebben. Deze klacht werd 
echter niet door een deken, maar door een derde ingediend.143

Er werd door de advocaat-verweerder voor niet-ontvankelijkheid bepleit, 
omdat naleving van de Wet Mot niet ter beoordeling van de tuchtrechter zou 
staan, omdat het toezicht op de naleving bij uitsluiting aan het BFT toekomt. 
Het Hof van Discipline verwierp dit verweer met de overweging dat het hier 
niet gaat om toezicht op de naleving van de Wet Mot, maar om toetsing van het 
handelen van de advocaat aan de in artikel 46 Advw omschreven normen.144

De hele Wet Mot-kwestie speelde vervolgens echter een ondergeschikte rol, 
omdat door zowel de raad als het hof zonder veel omhaal werd aangenomen 
dat de verplichte melding had plaatsgevonden. Was dat anders geweest, dan 
was waarschijnlijk ook aan de orde gekomen of een derde (niet zijnde de de-
ken) wel kan klagen over Wwft-zaken. In het advocatentuchtrecht zijn klach-
ten namelijk alleen ontvankelijk als ze door belanghebbenden worden inge-
diend.145 Klachten ter zake van schending van het algemeen belang moeten 
door de deken worden ingediend.146

Betekent het feit dat er door de dekens niet of nauwelijks wordt geklaagd over 
de (niet naleving van de) Wwft dat elke advocaat deze regelgeving altijd na-
leeft? Dat is niet waarschijnlijk. In de eerste plaats blijkt dit zoals gezegd uit 
de resultaten van het Wwft-toezicht door het bureau van de Orde die naar de 
plaatselijke dekens worden gestuurd.147 Het lage aantal meldingen door advo-
caten is een punt van zorg.148 De FIU (bij meldingen door andere beroepsbeoe-

143 Zie HvD 3 november 2006, nr. 4551 en in eerste aanleg: RvD ’s-Hertogenbosch 13 maart 2006, 
nr.  M76-2005. Deze uitspraken zijn behandeld in het Advocatenblad 2007, nr. 18, p. 811. Ook 
wordt van deze zaak melding gemaakt in het Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 70.

144 HvD 3 november 2006, nr. 4551, r.o.3.2.
145 HvD 31 augustus 2009, nr. 5380, LJN YA0072, r.o. 6.1.
146 HvD 2 februari 2009, nr. 5155 (nog niet gepubliceerd op tuchtrecht.nl).
147 Zie Jaarverslag NOvA 2009, p. 26; zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.3.4.
148 In 2009 is door advocaten 22 maal aan de FIU gemeld.
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fenaren) en het BFT (bij toezichtonderzoeken bij andere beroepsbeoefenaren 
zoals notarissen en accountants) komen transacties tegen waar ook advocaten 
bij betrokken zijn. Die transacties hadden volgens hen ook door die advocaten 
gemeld moeten worden, maar dat is dus niet gebeurd.149 Deze casus zijn echter 
niet (al dan niet anoniem) naar buiten gebracht door het BFT en de FIU, noch 
besproken met de NOvA, zodat hieruit niet met zekerheid valt af te leiden dat 
de betrokken advocaten inderdaad een meldingsplicht hadden.

13.6.5 Misbruik derdengeldrekening

Zoals gezegd klagen de dekens tot dusver niet (of nauwelijks) over niet-na-
leving van de Wwft, maar wél hebben zij regelmatig geklaagd over oneigen-
lijk gebruik of misbruik van de derdengeldrekening. Sinds medio 2003 is een 
aantal advocaten tuchtrechtelijk aansprakelijk gehouden voor oneigenlijk ge-
bruik daarvan. Dit is misschien het topje van een ijsberg, aangezien uit een 
WODC-onderzoek uit 2006 bleek dat het financiële toezicht van dekens (en 
de Orde) op de derdengeldrekening niet systematisch, gedegen, analytisch en 
transparant is en in hoofdstuk 11 bleek dat het Wwft-toezicht op advocaten 
tekortschiet.150

Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld het laten gebruiken van de derden-
geldrekening zonder dat dit enig verband houdt met een door de advocaat 
in behandeling zijnde zaak. Uit sommige zaken die de afgelopen jaren voor 
de tuchtrechter zijn gekomen, valt niet goed af te leiden of er ook een meld-
plicht aanwezig was.151 Maar in andere gevallen was een Wid en/of Wet Mot 
of Wwft-link aanwezig, in die zin dat onder de betreffende omstandigheden 
waarschijnlijk een Wwft-meldplicht was ontstaan, terwijl het niet aannemelijk 
is dat er is gemeld. Echter, in geen van deze zaken is door de deken geklaagd 
over niet-naleving van de Wwft of diens rechtsvoorgangers.

Twee zaken betroffen misbruik van de derdengeldrekening, doordat in overleg 
met de advocaat geld op de derdengeldrekening werd gestort om dit veilig te 

149 Discussienotitie NOVA, p. 5.
150 Van Dijken, Berdowski en Eshuis 2006, p. 100 en 110. 
151 RvD Amsterdam 31 augustus 2010, nr. 10-029Rot en 10-031Rot, LJN YA0920; RvD Arnhem 14 juli 

2010, LJN YA0852; RvD ’s-Gravenhage 18 september 2006, Adv.bl. 2008, nr. 3, p. 103. (Niet op 
tuchtrecht.nl). In deze zaak heeft de advocaat ten minste de schijn gewekt dat hij zich als stro-
man voor en door zijn cliënt Y heeft laten gebruiken. RvD Amsterdam 3 april 2006, Adv.bl. 2008, 
nr. 1, p. 31-32. De feiten die tot de laatste twee zaken aanleiding gaven speelden zich af vóórdat 
de Wet Mot van toepassing werd op advocaten en dus was de meldplicht niet van toepassing. 
Maar als deze zaken in het ‘hier en nu’ zouden spelen zou het mijns inziens niet duidelijk zijn of 
hier een meldplicht aanwezig zou zijn.
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stellen voor een dreigend beslag152 en dreigend faillissement.153 In beide zaken 
werd de klacht gegrond verklaard dat de derdengeldrekening oneigenlijk was 
gebruikt, c.q. misbruikt.154 Voor het onttrekken van gelden aan een dreigend 
beslag werd een berisping opgelegd. Ten aanzien van deze maatregel werd 
door de raad overwogen dat het oneigenlijk gebruikmaken van de derden-
geldrekening ernstig is, nu dit schadelijk is voor het aanzien van de gehele be-
roepsgroep. Een zware maatregel zou daarom in beginsel op zijn plaats zijn. Bij 
het bepalen van de strafmaat werd echter rekening gehouden met het feit dat 
aan de advocaat door het Hof van Discipline voor eenzelfde feit een schorsing 
van drie maanden, waarvan één maand voorwaardelijk, was opgelegd, nádat 
het onderhavige feit zich al had voorgedaan. Bovendien had de advocaat er op 
de zitting duidelijk blijk van gegeven de onjuistheid van zijn handelen in te 
zien. Om die reden werd volstaan met een berisping.155

Voor het storten van gelden (en uitbetaling daarvan aan derden) op de der-
dengeldrekening in de wetenschap dat een faillissement was aangevraagd werd 
een waarschuwing opgelegd, omdat niet gebleken was ‘dat dit met kwade be-
doelingen is geschied’.156

In een derde zaak poogde een advocaat om gelden afkomstig van een num-
merrekening in Luxemburg op verzoek van de eigenaar/cliënt over te boeken 
naar de derdengeldrekening, met als doel deze later over te boeken naar een re-
kening van de cliënt.157 In eerste aanleg zag de raad van discipline niets kwaads 
in deze handelswijze en werd het dekenbezwaar ongegrond verklaard.158 Het 
Hof van Discipline oordeelt het dekenbezwaar echter gegrond en omdat inte-
griteit een van de kernwaarden in de advocatuur is, wordt de maatregel van 
onvoorwaardelijke schorsing van twee weken opgelegd.

In de vierde zaak was sprake van een advocaat die gedurende enkele jaren 
(2000-2004) zijn derdengeldrekening voor een cliënt beschikbaar stelde voor 
allerlei stortingen en uitbetalingen (ook aan derden). Deze betaling hadden 
niets te maken met in behandeling zijnde zaken.159 De advocaat was feitelijk 
aan het bankieren voor deze cliënt. De advocaat krijgt een schorsing van vier 
maanden opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk. De raad van discipline over-

152 RvD ’s-Hertogenbosch 14 april 2008, Adv.bl. 2010, nr. 2, p. 87.
153 HvD 2 februari 2009, nr. 5155, (nog niet gepubliceerd op tuchtrecht.nl).
154 In de zaak van het HvD 2 februari 2009 is het hoger beroep niet gericht tegen de beslissing 

van RvD Amsterdam 18 maart 2008, nr. 07-244A tot gegrond verklaring van het misbruik van de 
derdengeldrekening.

155 RvD ’s-Hertogenbosch 14 april 2008, Adv.bl. 2010, nr. 2, p. 87.
156 Zie RvD Amsterdam 18 maart 2008, nr. 07-244A, r.o. 5.1.
157 HvD 11 januari 2008, nr. 4715, Adv.bl. 2009, nr. 11, p. 491-494.
158 RvD Amsterdam 31 oktober 2006, Adv.bl. 2009, nr. 11, p. 491.
159 RvD Amsterdam 24 maart 2009, nr. 08-294 A, LJN YA0733.
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weegt dat de advocaat in strijd heeft gehandeld met wat een behoorlijk advo-
caat betaamt en het vertrouwen in de advocatuur als beroepsgroep in ernstige 
mate heeft beschaamd. Dit rechtvaardigt een zware maatregel. Als verzach-
tende factoren noemt de raad: dat niet gebleken is van kwade opzet, noch van 
enige zelfverrijking. Ook weegt de raad mee dat het buiten toedoen van de ad-
vocaat lang heeft geduurd voordat deze ter behandeling van de raad kwam.160

In alle vier de zaken is het aannemelijk dat de betrokken transacties op grond 
van de Wwft gemeld hadden moeten worden en dat hieraan waarschijnlijk niet 
is voldaan.

13.6.6 Resumé advocaten

Zwaarte van de tuchtmaatregel

Uitgezonderd de medewerkingsplicht bij intern toezicht wordt in de advoca-
tuur mild gesanctioneerd. Bij het tuchtrecht staat het opvoedende karakter 
voorop. De maatregelen vallen zwaarder uit als de advocaat zijn fouten niet 
wil inzien.161 Maar als de advocaat er blijk van geeft de onjuistheid van zijn 
handelen in te zien, dan zijn de maatregelen opvallend mild te noemen. Het is 
de vraag of dat in alle gevallen terecht is.
Ook in Wwft-gevoelige zaken wordt opvallend terughoudend gesanctioneerd. 
De advocaat die wist dat een faillissement was aangevraagd en desondanks be-
talingen voor zijn cliënt ontving op zijn derdengeldrekening en doorbetaalde 
aan derden, kreeg hiervoor slechts een waarschuwing. Als de tuchtrechter een 
milde maatregel oplegt, dan maakt deze gebruik van overwegingen als: ‘niet 
gebleken is dat dit met kwade bedoelingen is geschied’162 of dat: ‘niet gebleken 
is van kwade opzet, noch van enige zelfverrijking’.163 Op zich kan dit relevant 
zijn, maar is dat ook zo in het geval dat een advocaat jarenlang zijn derden-
geldrekening door een cliënt heeft laten gebruiken als bankrekening? Of bij 
een advocaat die wist dat het faillissement van zijn cliënt was aangevraagd en 
desondanks voor hem ‘bankiert’ via de derdengeldrekening? Het is de vraag 
of een advocaat die zich op een dergelijke manier laat misbruiken door zijn 
cliënt, wel in de advocatuur thuishoort. Deze advocaat realiseert zich onvol-
doende dat de derdengeldrekening omgeven is met speciale (geheimhoudings)
waarborgen.

160 RvD Amsterdam 24 maart 2009, nr. 08-294 A, LJN YA0733, r.o. 5.
161 Vgl. HvD 12 juli 2010, nr. 5787 en HvD 3 november 2006, nr. 4551.
162 RvD Amsterdam 18 maart 2008, zaak 07-244A (nog niet op tuchtrecht.nl te raadplegen). 
163 RvD Amsterdam 24 maart 2009, nr. 08-294 A, LJN YA0733.
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Geen tuchtrechtelijke Wwft-sanctionering

Uit het gegeven overzicht blijkt dat de advocatentuchtrechter grote waarde 
hecht aan het zelftoezicht door de Orde. Niet medewerken wordt stevig aan-
gepakt, in het uiterste geval wordt zelfs de zwaarste maatregel van schrapping 
niet geschuwd. 
Desondanks blijkt dat er anno 2011 nog steeds geen voorbeelden zijn aan te 
wijzen waarin het zelftoezicht door de Orde heeft geleid tot tuchtrechtelijke 
handhaving van de Wwft of diens rechtsvoorgangers. Zelfs in zaken waar spra-
ke is van misbruik van de derdengeldrekening wordt niet gerept over de meld-
plicht. In deze zaken wordt bovendien opvallend mild gesanctioneerd.

13.7 wwft-sanctionering van notarissen in de praktijk

13.7.1 Toegang tot tuchtrechter

Zoals gezegd kan tuchtrechtelijke handhaving van normen die het algemeen 
belang beschermen, zoals de Wwft, alleen maar effectief zijn als ook derden die 
een vermoeden van normschendingen hebben (BFT, OM, gemeenten en an-
dere derden) de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de tucht-
rechter.164 Zonder een toegankelijk tuchtrecht is een effectieve handhaving van 
de Wwft niet mogelijk.

Volgens de Wet op het notarisambt (Wna) worden er geen beperkingen ge-
steld aan de hoedanigheid van de klager in het notariaat, behalve dat de klacht 
schriftelijk en ‘met redenen omkleed’ moet zijn.165 Uit de jurisprudentie blijkt 
echter dat de klager, net als in de advocatuur, in ieder geval ‘belanghebbende’ 
moet zijn.166 Men lijkt daarbij de criteria van artikel 1:2 Awb op analoge wijze 
toe te passen. In de praktijk worden regelmatig Wwft-klachten niet-ontvanke-
lijk (of ongegrond verklaard) omdat de klager geen direct belanghebbende is of 
geen eigen belang heeft. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 

164 Zo ook in het Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 41-42. Zij merken ook op dat empirisch onder-
zocht dient te worden in hoeverre de belanghebbende-eis de Wwft-handhaving daadwerkelijk 
hindert, Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 57. Zie daarvoor de jurisprudentie in deze paragraaf.

165 Klachten tegen notarissen en kandidaat-notarissen worden schriftelijk en met redenen omkleed 
ingediend bij de kamer van toezicht, aldus art. 99 lid 1 Wna.

166 Tromp 2005, p. 52, verwijzend naar jurisprudentie van het Gerechtshof Amsterdam uit 1993 en 
1995. Anders: Faure, Nelen en Philipsen 2009 die slechts ten aanzien van de advocatuur onder-
kennen dat er een probleem is met de toegang vanwege een beperkt belanghebbendebegrip, 
maar dit zou volgens de onderzoekers niet aan de orde zijn binnen het notariaat, zie bijvoor-
beeld op p. 85. Dit probleem speelt echter net zo goed in het notariële tuchtrecht als bij de 
advocaten, getuige deze paragraaf.
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De Gemeente Rotterdam werd door de Notariskamer van het Gerechtshof 
Amsterdam niet-ontvankelijk verklaard als klaagster tegen een notaris, om-
dat zij geen rechtstreeks belang zou hebben bij de klacht.167 De Stichting 
Waarborgfonds Eigen Woningen werd in diezelfde zaak al door de kamer van 
toezicht niet-ontvankelijk verklaard in verband met de klacht dat de notaris 
ten onrechte geen Wet Mot-melding had gedaan, ‘omdat het niet aan klaagster 
(…) is om hierop toe te zien’. 

Recentelijk werd door de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam be-
nadrukt dat de klager een eigen belang moet hebben.168 In deze zaak klaagde 
een notaris over een collega-notaris. De ‘ongegrond’ verklaarde klacht betrof 
het verwijt dat de notaris vanwege bijzondere omstandigheden geen medewer-
king had mogen verlenen aan een overdracht. Deze overdracht had de klager 
zelf kort daarvoor geweigerd uit te voeren. Bij deze overdracht lag de verkoop-
prijs ver beneden de WOZ-waarde, was de verkoper een bejaarde particulier 
en de koper een onroerendgoedhandelaar. Het hof oordeelde:

‘6.2. Naar het oordeel van het hof – zoals reeds eerder uitgesproken in zijn 
beslissing van 7 februari 1995, WPNR 6213 (1996), p. 156-157 – maakt 
de enkele omstandigheid dat een notaris – zoals iedere justitiabele in 
Nederland – belang heeft bij een goed functioneren van het notariaat in 
het algemeen, hem niet tot belanghebbende bij het handelen of nalaten 
van iedere individuele notaris. Daartoe is vereist dat die de notaris een 
eigen belang heeft bij een tuchtrechtelijke uitspraak over het handelen en/
of nalaten van die (andere) notaris. Het hof is van oordeel dat zodanige 
betrokkenheid van de notaris te dezen niet is aangetoond, zodat het be-
roep van de oud-notaris dat is gericht tegen de beslissing op dit klacht-
onderdeel slaagt en het klachtonderdeel alsnog ongegrond dient te wor-
den verklaard. De beslissing moet in zoverre worden vernietigd.’
[cursivering M.S.]

Op zich is het wat vreemd dat de klacht ‘ongegrond’ wordt verklaard, er wordt 
immers niets beoordeeld. Indien een klacht niet wordt behandeld omdat het 
de klager naar het oordeel van de rechter geen belanghebbende is, dan had het 
hof de klacht ‘niet-ontvankelijk’ moeten verklaren.169

167 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB7622. Zie voor vergelijkbaar 
voorbeeld: KvT Leeuwarden 12 januari 2010, LJN YC0369. In deze zaak werd de Gemeente 
Littenseradiel niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht dat de notaris geen medewerking had 
behoren te verlenen aan de overdracht van onroerende zaken die op een en dezelfde dag in 
waarde stegen van € 750.000 naar € 2.500.000, waardoor de gemeente ernstig werd benadeeld

168 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 16 november 2010, LJN BP2050.
169 Een soortgelijke benadering is te zien in zaak van de KvT ’s-Gravenhage 14 mei 2008, LJN YC0060, 

waarin de kamer geen oordeel geeft over een klacht van het BFT met betrekking tot het vermoe-
den van medewerking aan oplichting of fiscale fraude, omdat dit ter beoordeling is van de straf-
rechter. De kamer verklaart deze klachtonderdelen daarom ongegrond. Maar indien de kamer 
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Een veel gehoorde klacht is dat de notariële tuchtrechter te weinig zou worden 
gevoed met klachten en andere signalen vanuit de beroepsgroep, waardoor 
slechts het topje van de ijsberg bij de kamers belandt.170 Maar dat is niet zo 
vreemd als blijkt dat een klacht over een collega-notaris toch niet-ontvankelijk 
wordt verklaard. De in de jurisprudentie gevormde belanghebbendevoorwaar-
de is bovendien niet terug te vinden in de wettekst. Daarin staat: ‘klachten 
tegen notarissen en kandidaat-notarissen worden schriftelijk en met redenen 
omkleed ingediend bij de kamer van toezicht (…)’.171 Mijns inziens wordt met 
deze strenge lijn ten onrechte een strikt belanghebbendevereiste gehanteerd. 
Er zijn goede redenen om voor de klager in het tuchtrecht een ruimere ont-
vankelijkheid toe te staan. Het tuchtrecht is niet in de eerste plaats gericht op 
genoegdoening van de klager, maar dient ervoor om de beroepsstandaard 
te handhaven en is daarvoor afhankelijk van de indiening van klachten. De 
tuchtrechter dient klachten met betrekking tot het algemeen belang daarom 
ruimer ontvankelijk te verklaren.

Een ruime ontvankelijkheid is temeer noodzakelijk voor de klachten met be-
trekking tot de naleving van regels die in de eerste plaats een algemeen belang 
dienen, zoals de Wwft. De Wwft dient een algemeen belang en overtreding 
ervan leidt niet vaak tot directe benadeling van anderen. Direct betrokkenen 
bij de overtreding zullen in de regel hierover juist niet klagen omdat zij belang 
hebben bij de Wwft-overtreding. Met Van den Haak ben ik het daarom eens 
dat het BFT ‘als klager van overheidswege’ een ruime klachtbevoegdheid zou 
moeten toekomen.172 Hetzelfde zou moeten gelden voor de KNB,173 maar ook 
voor andere derden die belang hebben bij een goede beroepsuitoefening. 

Positie van de klager wordt ruimer in de Wna-nieuw

Gelukkig wordt de positie van de klager ruimer omschreven in de Wna-
nieuw.174 In het voorstel is expliciet opgenomen dat klachten tegen notaris-
sen door ‘een ieder met enig redelijk belang’ kunnen worden ingediend.175 
Hiermee wordt blijkens de wetsgeschiedenis bedoeld dat de kring van degenen 
die bevoegd zijn tot de indiening van een klacht:

vermoedens van fraude of oplichting niet wil beoordelen, omdat hij zich niet bevoegd acht, dan 
had de kamer zich niet-bevoegd kunnen verklaren.

170 Commissie-Hammerstein 2005, p. 21
171 Art. 99 lid 1 Wna.
172 Van den Haak 2009, p. 405.
173 Zo ook Tromp 2005, p. 52.
174 Ruimer althans, dan in de hierboven vermelde jurisprudentie.
175 Zie art. 99 lid 1 Wna-voorstel.
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‘niet beperkt blijft tot alleen diegenen die een direct en persoonlijk belang 
hebben bij het voorwerp van de klacht, maar ook diegenen met een indi-
rect belang bij een goede beroepsuitoefening, zoals bepaalde belangenor-
ganisaties en overheidsinstanties’.176

Omdat tuchtrecht primair gericht is op de handhaving van beroepsnormen, 
brengt dit met zich dat de positie van de klager niet dezelfde is als die van een 
‘belanghebbende’ in een bestuursrechtelijke procedure, zo staat in de memorie 
van toelichting bij de Wna-nieuw.177

De toegang tot de tuchtrechter wordt dus terecht verruimd. Maar de toegang 
wordt ook weer niet helemaal opengesteld (geen actio popularis), om oneigen-
lijk gebruik van het klachtrecht te voorkomen.178

Mijns inziens zullen in ieder geval instanties die opkomen voor het algemeen 
belang, zoals het BFT, het OM, de Belastingdienst of bijvoorbeeld een gemeen-
te, alsmede beroepsgenoten die belang hebben bij de handhaving van de nor-
men die gelden voor de beroepsgroep (denk aan het belang bij de eer en het 
aanzien van de beroepsgroep) ontvankelijk moeten worden verklaard. Het is 
afwachten hoe de tuchtrechter een verruimde toegankelijkheid in de praktijk 
zal gaan hanteren. Zal een notaris in de toekomst ontvankelijk zijn indien hij 
klaagt over een collega die ongeoorloofde transacties laat passeren en/of niet 
heeft gemeld?179

13.7.2 Wwft-klachten

Het BFT heeft het merendeel van zijn Wwft-handhavingscapaciteit ingezet op 
notarissen. Er zijn dan ook flink wat tuchtzaken waarin de Wwft (of diens 
rechtsvoorgangers) een rol speelt.180 Over het notariële tuchtrecht bestaat de 
opinie dat de notariële tuchtrechter inconsistent oordeelt.181 De Notariskamer 
van het Gerechtshof (hierna: hof) zou vaak een beperkt inzicht geven in zijn 
overwegingen en zijn beslissingen te weinig afzetten tegen eerder gegeven be-
slissingen waarin voor een andere lijn werd gekozen.182 Ook bestaat de overtui-

176 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 14.
177 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 3, p. 27.
178 Kamerstukken II 2009-2010, 32 250, nr. 6, p. 13.
179 In de toelichting op het C-Advw wordt op p. 35-36 als voorbeeld gewezen op de mogelijkheid dat 

een andere advocaat kan klagen over een collega-advocaat, zie hierboven in paragraaf 13.6.2. 
180 Hierna zal ik in algemeen beschouwende stukken slechts refereren aan de Wwft, maar daarmee 

ook diens rechtsvoorgangers aanduiden. De Wid en Wet Mot zal ik alleen noemen bij de jurispru-
dentie ter zake.

181 Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 86, Van Almelo 2008b, De Gruiter 2006, Pheiffer, in: Interview 
Pheiffer en Kuijl 2009, p. 5 en De Wit tijdens zijn lezing op de Landelijke Themadag Tuchtrecht op 
22 oktober 2009.

182 Zie bijvoorbeeld Luijten 2007, die aan de hand van twee uitspraken laat zien dat het hof wei-
gert om een andere lijn ten opzichte van diens eerdere uitspraken te beargumenteren. Zie ook 
Pheiffer, in: Interview Pheiffer en Kuijl 2009, p. 5. 
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ging dat lichte overtredingen zwaar worden gestraft en zware overtredingen te 
licht.183 Als inconsistentie te veel voorkomt en lichte overtredingen zwaar wor-
den gestraft en andersom, dan verdwijnt het vertrouwen in het tuchtrecht. De 
rechtszekerheid en effectiviteit van de handhaving worden dan ondermijnd.

Handhaving van de Wid en/of Wet Mot was in een aantal zware zaken niet 
mogelijk. In deze zaken werd het BFT niet-ontvankelijk verklaard in zijn Wid 
en Wet Mot-klachten.184 Niet omdat het BFT geen belanghebbende zou zijn, 
maar omdat de tuchtrechter van oordeel was dat het BFT buiten de onder-
zoeksopdracht van de voorzitter trad. Waarom het BFT niet-ontvankelijk was 
in zijn Wid en Wet Mot-klachten is uitgebreid besproken in hoofdstuk 9, para-
graaf 9.3.6, en heeft te maken met onduidelijkheden in de bevoegdheidsafba-
kening tussen de verschillende vormen van toezicht.

Bij de wel ontvankelijke Wwft-klachten zijn de volgende hoofdlijnen zichtbaar. 
Zoals hieronder zal worden toegelicht blijkt dat Wwft-overtredingen in het no-
tariële tuchtrecht over het algemeen licht worden gesanctioneerd. Een enkele 
nagelaten melding levert meestal een waarschuwing op. Er zijn ook veel zwaar-
dere overtredingen waargenomen waarin betrekkelijk milde sancties zijn op-
gelegd. Sinds halverwege het jaar 2009 is hierin echter een duidelijke kentering 
waar te nemen. Het hof heeft sindsdien in Wwft-zaken, of daaraan verwante 
overtredingen als betrokkenheid bij ongeoorloofde ABC-transacties, zwaar-
dere maatregelen opgelegd dan de rechter in eerste aanleg. Zelfs zijn door het 
hof al enkele notarissen uit hun ambt gezet. Deze lijn ziet men nog niet terug 
bij de tuchtrechters in eerste aanleg, een enkele uitzondering daargelaten.
Interessant is verder dat in sommige zaken goed waarneembaar is hoe de 
tuchtrechter worstelt met het grote aantal Wwft-klachten dat door het BFT 
per zaak wordt aangebracht en naar wegen zoekt hoe daar mee om te gaan. 
Uitspraken van zestig pagina’s zijn geen uitzondering.
Een laatste punt van aandacht is dat in enkele uitspraken bij de strafmaat 
wordt verwezen naar de omstandigheid dat er geen klachten door derden zijn 

183 Holtman 2005; drie oud-KNB-voorzitters, in: De Gruiter 2006a; Vijselaar 2007; Luijten 2007; 
Breedveld en Holtman 2008. Maar ook de Commissie-Hammerstein trekt deze conclusie, zie 
Commissie-Hammerstein 2005, p. 21, waarin staat dat notarissen de sanctionering te mild vin-
den, wat als een van de grootste tekortkomingen van het huidige tuchtrecht wordt gezien. Zie 
ook Faure, Nelen en Philipsen 2009, p. 90 en 105 waarin staat dat respondenten de sancties 
vaak ‘onverklaarbaar mild’ vinden. Anders: Schipper in: Vijselaar 2006. De notaris die een illegale 
nevenvestiging had en verboden afspraken maakte met de plaatselijke makelaar kwam er in 
hoger beroep van af met een waarschuwing: Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2005,  
LJN AT7572. Zie voor meer voorbeelden: Van Almelo 2008b.

184 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0677; Notariskamer Gerechtshof 
Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0700; Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 13 april 2010,  
LJN BM0984; KvT Amsterdam 14 september 2010, LJN YC0514.
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ingediend. Dit zou naar mijn overtuiging geen relevante omstandigheid voor 
Wwft-klachten mogen zijn. Hieronder wordt op deze punten ingegaan.

Lichte sanctionering

Voor het nalaten van een melding van een ongebruikelijke transactie wordt 
doorgaans een waarschuwing gegeven.185

In twee zaken waarin waarschuwingen werden opgelegd of bekrachtigd ging 
het om zwaardere feiten dan het nalaten van één enkele melding. Bijvoorbeeld 
het niet melden van meerdere grote contante stortingen alsmede het meewer-
ken bij een ongeoorloofde ABC-transactie.186 In casu werd als verzachtende 
omstandigheid genoemd dat het onduidelijke wetgeving betrof en dat de stor-
tingen relatief kort na de inwerkingtreding van de wetgeving plaatsvonden 
(namelijk vier maanden erna) en dat binnen het notariaat:

‘zeker in 2003 en zelfs tot vrij recent, veel onduidelijkheid bestond om-
trent de meldingsplicht en de rol van het notariaat en de rol van de banken 
daarbij. Mede door de onduidelijke en soms verwarrende berichtgeving 
over de Wet Mot heerste op veel notariskantoren tot voor kort de – on-
juiste – opvatting, dat het notariaat zichzelf van de meldingsplicht kon 
bevrijden door de cliënt die een betaling in contanten wilde verrichten 
naar de bank te verwijzen’.187

Er werd ook een waarschuwing opgelegd in een andere zaak waar, naast het 
nalaten van een Wet Mot-melding, eveneens sprake was van het oneigenlijk 
gebruik van derdengelden.188 De notaris hield jarenlang zonder noodzaak gel-
den voor een cliënt op zijn derdengeldrekening. Hiervan werden uitbetalingen 
aan derden gedaan die in geen enkele relatie stonden met de oorspronkelijke 
reden van het depot en een contante uitbetaling van € 16.000 aan de betref-
fende cliënt was niet tijdig gemeld. Hiervoor werd een waarschuwing gegeven, 
die door het hof werd bekrachtigd. Er werd door het hof niet ingegaan op de 
zwaarte van de opgelegde maatregel. In eerste aanleg werd hieromtrent over-
wogen dat: 

‘4.1. (…) enerzijds een groot maatschappelijk belang in het geding is en 
anderzijds bij de notaris van opzet tot het gelegenheid bieden voor fraude 

185 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 1 november 2007, LJN BB8704; Notariskamer Gerechtshof 
Amsterdam 21 augustus 2008, LJN BE9100; Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 10 maart 
2009, LJN BH5743; KvT Rotterdam 28 januari 2010, LJN YC0391; KvT Rotterdam 29 januari 2010, 
LJN YC0393; KvT Rotterdam 29 januari 2010, LJN YC0392.

186 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2008, LJN BE9100.
187 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2008, LJN BE9100, r.o. 7.2 en 8.
188 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 10 maart 2009, LJN BH5743.
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of malversaties geen sprake was en hem bovendien niet eerder op verge-
lijkbare grond een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.’189

Berispingen werden door de kamer van toezicht opgelegd in vier zaken voor 
het te laat melden of nalaten van meerdere Wet Mot-meldingen.190 In een van 
deze zaken ging het ook om betrokkenheid bij ontoelaatbare ABC-transacties 
in acht onderzochte zaken. Het ging hier om een onervaren kandidaat-notaris 
met een afhankelijke positie, ook ten opzichte van het beleid op het kantoor.191 
In een andere zaak ging het naast het niet melden bijvoorbeeld ook om het 
nalaten van voldoende onderzoek naar transacties met ongebruikelijk hoge 
winstmarges.192

In vier zaken legde de kamer van toezicht schorsingen op, variërend van één 
week tot vier weken.193

Eén week schorsing voor het ten onrechte nalaten van tien Wet Mot-meldingen 
en onder meer het onvoldoende naleven van de rechercheplicht, alsmede voor 
de niet-naleving van de Wid.194 Ten aanzien van de strafmaat overweegt de 
kamer dat niet is gebleken van klachten van derden over het optreden van 
de notaris in een van de hier besproken gevallen. Daarnaast houdt de kamer 
rekening met de omstandigheid dat de notaris ter zitting zich bewust heeft ge-
toond van zijn falende praktijkvoering en de kamer heeft weten te overtuigen 
dat hij de nodige maatregelen op zijn kantoor heeft getroffen om herhaling te 
voorkomen.195

Twee weken schorsing kreeg een notaris die tientallen ongebruikelijke transac-
ties niet had gemeld en waarbij ook een groot aantal andere klachten gegrond 
werd verklaard.196 De kamer overweegt: 

‘Gezien het totale aantal handelingen in strijd met het notariële tucht-
recht, het repeterende karakter daarvan en het feit dat de notaris in het 
verleden reeds meerdere tuchtmaatregelen zijn opgelegd, kan thans niet 

189 Zie KvT Zutphen 25 maart 2008, nr. 09/2007 (opgenomen onder de uitspraak van het Gerechtshof: 
zie LJN BH5743), r.o. 4.1.

190 KvT Roermond 18 juni 2009, KL 2/2007, LJN YC0191 (de beslissing van de kamer betreffende 
de Wet Mot-overtredingen bleef in hoger beroep in stand, zie Notariskamer Gerechtshof 
Amsterdam, 31 augustus 2010, LJN BN7316); KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0131; 
KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0126; KvT ’s-Gravenhage 14 mei 2008, LJN YC0060.

191 KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0131, r.o. 6.3.
192 KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0126.
193 KvT ‘s-Gravenhage 10 september 2008, LJN YC0054; KvT Maastricht 2 december 2008, LJN YC0179; 

KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0129; KvT Leeuwarden 23 mei 2011, LJN YC0635.
194 KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0129.
195 KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0129, r.o. 9.1 en 9.2.
196 KvT Maastricht 2 december 2008, LJN YC0179.
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meer worden volstaan met een berisping en dient de maatregel van schor-
sing uitgesproken te worden.’

Twee weken schorsing werd ook opgelegd aan twee notarissen tegen wie ze-
ven klachten gegrond werden verklaard, waaronder het nalaten van zes Wet 
Mot-meldingen.197

Zwaardere sanctionering door hof vanaf halverwege jaar 2009 

Het valt op dat de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam sinds juni 
2009 stelselmatig zwaardere maatregelen oplegt dan de kamer in eerste aan-
leg. Een schorsing van 2 weken, voor de betrokkenheid bij minimaal 26 onge-
oorloofde ABC-transacties, veranderde in een ontzetting uit het ambt.198 Voor 
soortgelijke feiten werd een berisping in hoger beroep een ontzetting van de 
bevoegdheid om waar te nemen voor 2 maanden.199 En 2 andere berispingen 
werden schorsingen van 3 en 6 weken.200

De zwaarste maatregel die tot dusver is opgelegd voor (onder meer) het niet 
voldoen aan de meldplicht is een ontzetting uit het ambt.201 In eerste aanleg 
werd in deze zaak nog een schorsing opgelegd van twee maanden,202 omdat 
de notaris betrokken was bij een groot aantal ontoelaatbare ABC-transacties 
(circa zestig) en hij bovendien niet voldeed aan de Wet Mot-meldplicht.203 Ook 
werd de klacht over betrokkenheid bij hypotheekfraude gegrond verklaard. 
Het BFT en de KNB gingen beide in beroep tegen deze beslissing omdat zij van 
mening waren dat de allerzwaarste maatregel – ontzetting uit het ambt – dient 
te worden opgelegd. Het hof gaat daarin mee:

‘(…) door dit handelen en nalaten van de notaris is het vertrouwen in de 
rechtsbedeling, in het bijzonder die welke aan het notariaat is opgedragen, 
in ernstige mate geschaad. En daarmee raakt dat handelen en nalaten de 
fundamenten van het rechtsverkeer. Het hof acht, gelet op de aard en de 
ernst van de tuchtrechtelijk laakbare handelswijze van de notaris en het 
grote aantal ongeoorloofde transacties in een relatief kort tijdsbestek, de 
maatregel van ontzetting uit het ambt passend en geboden.’204

197 KvT ’s-Gravenhage 10 september 2008, LJN YC0054. 
198 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 30 juni 2009, LJN BJ0677.
199 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 30 juni 2009, LJN BJ0700.
200 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 13 april 2010, LJN BM0984. In eerste aanleg zie KvT 

Rotterdam 26 juni 2008, LJN YC0022.
201 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2011, LJN BP1083.
202 KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309.
203 Zie KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309, r.o. 6.12 en 6.13.
204 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2011, LJN BP1083, r.o. 12.2 en 12.3.
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We zien dus een forse verzwaring van de opgelegde maatregel door het hof in 
hoger beroep. 
De hint van het hof om zwaarder te gaan sanctioneren dringt nog niet echt 
tot de kamers in eerste aanleg door. Voor het nalaten van een melding werd 
begin 2010 nog steeds een enkele waarschuwing opgelegd.205 Maar in 2011 is 
door een kamer van toezicht een schorsing van vier weken opgelegd aan twee 
notarissen voor het onder meer laten passeren van één ongebruikelijke ABC-
transactie zonder een Wet Mot-melding te doen, en omdat zij bovendien hun 
‘Belehrungspflicht’ jegens hun opdrachtgever ernstig hadden geschonden.206

Langzaam lijkt de aandacht voor zwaardere tuchtrechtelijke sanctionering van 
ongeoorloofd handelen toe te nemen.

Worsteling met groot aantal Wid en Wet Mot-klachten

Het is interessant om te zien hoe de kamer in sommige zaken worstelt met het 
grote aantal Wwft-dossiers dat door het BFT is voorgelegd en hoe de kamer 
een selectie maakt van zaken die representatief zijn voor de verwijten.207 De 
kamer overweegt:

‘4.2 (…) In de gedragingen van de notarissen die reden hebben gegeven 
tot de gegrondverklaring van de desbetreffende bedenkingen en klachten 
[in verband met de naleving van de Wid en Wet Mot] neemt de Kamer 
een patroon waar, dat niet wordt beïnvloed door het precieze aantal over-
tredingen. In het verlengde hiervan neemt de Kamer aan dat een dergelijk 
onderzoek niet zal leiden tot een andere maatregel dan hierna wordt op-
gelegd. Aan deze maatregelen liggen overigens geen andere verwijten ten 
grondslag dan die welke hier gegrond zijn bevonden. In zoverre ondervin-
den de notarissen geen nadeel van het feit dat de Kamer zich bij de bepa-
ling van de maatregelen heeft beperkt tot de in deze beslissing besproken 
casus, voor zover hun daarin een verwijt wordt gemaakt. Anders gezegd: 
ten aanzien van de niet besproken casus krijgen zij het voordeel van de 
twijfel.’ [toevoeging M.S.]

Ook in andere uitspraken is een dergelijke benadering soms terug te zien. Zo 
ook in de omvangrijke zaak waarin een notaris was betrokken bij een zestigtal 
ontoelaatbare ABC-transacties.208 De Wet Mot-klachten werden daarbij slechts 
in drie dossiers afzonderlijk onderzocht, maar waren daarbij richtinggevend 

205 KvT Rotterdam 28 januari 2010, LJN YC0391; KvT Rotterdam 29 januari 2010, LJN YC0393;
 KvT Rotterdam 29 januari 2010, LJN YC0392.
206 KvT Leeuwarden 23 mei 2011, LJN YC0635 (Littenseradiel). Dit is dezelfde casus als KvT 

Leeuwarden 12 januari 2010, LJN YC0369, waarin de Gemeente Littenseradiel niet-ontvankelijk 
werd verklaard.

207 KvT ’s-Gravenhage 10 september 2008, LJN YC0054. 
208 Zie KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309, r.o. 6.12 en 6.13.
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voor de andere zaken. Het hof laat deze beoordelingsmethode door de kamer 
in stand.209

Klachten van derden geen relevante omstandigheid

In enkele zaken is te zien dat de kamer bij het opleggen van de maatregel laat 
meewegen dat niet is gebleken van klachten van derden. Zo ook in de zaak 
waarin twee weken schorsing werd opgelegd aan twee notarissen tegen wie 
zeven klachten gegrond werden verklaard, waaronder het nalaten van zes Wet 
Mot-meldingen.210 In r.o. 3.3. overweegt de kamer daartoe eerst dat er allerlei 
redenen kunnen zijn waarom een belanghebbende, ondanks een verwijt dat 
objectief gezien mogelijk aan een notaris valt te maken, geen klacht indient. 
Een reden kan zijn dat de belanghebbende geen weet heeft van de normschen-
ding, of dat hij daar juist belang bij heeft. Daarom is het ontbreken van klachten 
niet beslissend voor de beoordeling van de aan de notaris verweten gedraging. 
Echter, vervolgens overweegt de kamer dat het gegeven dat er geen klachten 
bekend zijn wel een rol kan spelen bij de beslissing over een maatregel, als een 
klacht gegrond is verklaard (zie het slot van r.o. 3.3). De kamer houdt bij de 
duur van de opgelegde maatregel van schorsing rekening met het feit dat in 
casu niet is gebleken van klachten over het optreden van de notarissen:

‘4.3. (…) De aard en het aantal van de gegrond verklaarde klachten bren-
gen de Kamer tot het oordeel dat niet met een berisping kan worden vol-
staan, maar dat een schorsing in de ambtsuitoefening geboden is. Bij de 
duur van de op te leggen schorsing houdt de Kamer rekening met het 
onder 3.3 vermelde gegeven dat niet is gebleken van klachten over het 
optreden van de notarissen in een van de hier besproken gevallen.’

Ook in een uitspraak van de Kamer van Toezicht ’s-Gravenhage wordt een-
zelfde argumentatie gevolgd om tot een mildere sanctionering te komen.211

Mijns inziens is het in casu niet juist dat de kamer laat meewegen dat geen 
klachten van derden zijn ingediend. Bij het handhaven van de witwasregel-
geving dient dit géén rol te spelen bij de zwaarte van de op te leggen maatre-
gel. Immers, in die gevallen heeft de direct belanghebbende juist belang bij de 
normschending en zal hij geen klacht indienen. Bovendien blijkt dat derden 
die over niet-meldende notarissen klagen (zoals bijvoorbeeld een gemeente) 
dikwijls niet-ontvankelijk worden verklaard in hun klacht, juist omdat ze geen 
direct belanghebbende zijn! 

209 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2011, LJN BP1083, r.o. 11.12.
210 KvT ’s-Gravenhage 10 september 2008, LJN YC0054. 
211 Zie bijvoorbeeld: KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0129, r.o. 9.2.
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Het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme betreft een alge-
meen belang, waarbij specifieke rechtssubjecten niet vaak direct worden be-
nadeeld. Het gegeven dat er geen klachten door derden zijn ingediend, dient 
mijns inziens dan ook geen rol te spelen bij de zwaarte van de op te leggen 
maatregel.

13.7.3 Resumé notarissen

Een ruime ontvankelijkheid is noodzakelijk voor klachten met betrekking tot 
de Wwft. De in de notariële tuchtrechtjurisprudentie gestelde voorwaarde dat 
de klager een direct belang of een eigen belang moet hebben is niet terug te 
vinden in de wettekst. Er zijn goede redenen om voor de klager in het tucht-
recht een ruimere ontvankelijkheid toe te staan. Het tuchtrecht dient ervoor 
om de beroepsstandaard te handhaven en is daarvoor afhankelijk van de in-
diening van klachten. In de Wna-nieuw wordt de toegang tot de tuchtrechter 
verruimd door klachten toe te staan van ‘een ieder met enig redelijk belang’.
Mijns inziens zal toegang moeten worden verleend aan instanties die op-
komen voor het algemeen belang, zoals bijvoorbeeld het BFT, het OM, de 
Belastingdienst of een gemeente,maar ook aan beroepsgenoten die belang 
hebben bij de handhaving van de normen die gelden voor de beroepsgroep 
(denk aan het belang van iedere notaris bij de eer en het aanzien van de be-
roepsgroep als geheel).

Milde sanctionering

Het blijkt dat Wwft-overtredingen tot vrij recent hoofdzakelijk worden gesanc-
tioneerd met een waarschuwing en in de tweede plaats met een berisping, en 
in het uiterste geval met een (korte) schorsing. Het gaat hier in bijna alle geval-
len (maar zeker bij de zwaardere maatregelen) echter niet alleen om meerdere 
overtredingen van de Wwft-regelgeving, maar ook om andere laakbare gedra-
gingen zoals bijvoorbeeld de betrokkenheid bij ontoelaatbare ABC-transacties 
of het onvoldoende naleven van de rechercheplicht. 

Hof zet zwaardere sanctionering in

Door de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam is (vanaf juni 2009) al 
enkele malen een substantieel zwaardere maatregel opgelegd dan door de ka-
mer in eerste aanleg als het gaat om Wwft-overtredingen of daaraan verwante 
overtredingen als betrokkenheid bij ongeoorloofde ABC-transacties en/of be-
trokkenheid bij hypotheekfraude. Hieruit kan worden afgeleid dat het hof een 
duidelijk signaal afgeeft naar de kamers dat er zwaarder gesanctioneerd kan en 
moet worden en dat dit ook geldt voor overtreding van de witwasregelgeving.
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Dit signaal lijkt maar langzaam door te dringen bij de kamers in eerste aanleg. 
Er zijn in 2009 wel enkele schorsingen door de kamers van toezicht opgelegd, 
maar in uitspraken uit 2010 worden voor het eenmalig niet melden wederom 
slechts waarschuwingen opgelegd. Ook voor zaken waarin sprake is van stel-
selmatig onvoldoende rechercheplicht bij ABC-transacties met ongebruike-
lijke prijssprongen worden slechts berispingen gegeven. Het is de vraag of der-
gelijke sancties niet te mild zijn. Een uitzondering betreft de recente uitspraak 
van een kamer van toezicht, waarin aan twee notarissen een schorsing van 
vier weken werd opgelegd.212 Er is nog geen sprake van rechtseenheid binnen 
het notariële tuchtrecht. Tot slot zij nogmaals opgemerkt dat de omstandig-
heid dat geen klachten door derden zijn ingediend, geen rol dient te spelen bij 
Wwft-sanctionering.

13.8 wwft-sanctionering van accountants in de praktijk

13.8.1 Toegang tot de tuchtrechter

In het accountantstuchtrecht is het geen vereiste dat de klager belanghebbende 
is. In artikel 22 Wtra is expliciet bepaald dat eenieder een klacht in kan dienen. 

‘1. Een ieder kan bij een vermoeden van handelen of nalaten:
 a.  als bedoeld in art. 31 Wta door een externe accountant als bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van die wet,
 b.  als bedoeld in art. 33 eerste lid Wet RA door een registeraccountant, 

of
 c.  als bedoeld in art. 51 lid 2 Wet AA door een Accountant-

Administratie consulent,
binnen drie jaar na de constatering van het handelen of nalaten door mid-
del van een klaagschrift een klacht indienen bij de accountantskamer.’

Ook in de rechtspraak van de accountantskamer wordt geen belanghebben-
devoorwaarde gehanteerd. Indien er sprake is van niet-ontvankelijkheid, dan 
wordt dat in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door de overschrij-
ding van de driejaarstermijn voor de indiening van een klacht. Volgens Faure 
e.a. is er in het accountantstuchtrecht geen sprake van een ‘zeefwerking’ voor 

212 KvT Leeuwarden 23 mei 2011, LJN YC0635 (Littenseradiel).
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klachten.213 Overigens moeten klachten namens de NOvAA worden ingediend 
door de voorzitter en niet door het bestuur.214

13.8.2 Wwft-klachten

In hoofdstuk 12 is aan de orde gekomen dat het NIVRA de Wwft niet of niet ex-
pliciet bij het interne toezicht meeneemt en dat de NOvAA het Wwft-toezicht 
niet tot zijn taak rekent. ‘Voldoen aan de bepalingen van de Wwft’ blijkt ech-
ter een van de meest gegeven aanbevelingen te zijn onder de NIVRA-leden. 
Iets soortgelijks is te zien bij de accountants-administratieconsulenten. Uit de 
toezichtresultaten van de NOvAA blijkt onder meer dat accountants vaak on-
voldoende scoren in procedures en vastleggingen ten behoeve van cliëntaccep-
tatie en continuering van opdrachten en onvoldoende aandacht hebben voor 
mogelijke fraude. Dit correspondeert met verplichtingen uit de Wwft.
De Raad van Toezicht van de NOvAA geeft aan dat er een uiterst terughou-
dend beleid wordt gevoerd met betrekking tot het indienen van klachten.215 
Het wordt alleen gebruikt bij overtredingen die als fundamenteel voor het ac-
countantsberoep worden gezien.216

Nu de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA het toezien op de naleving 
van de Wwft niet als hun taak zien, is het ook niet aannemelijk dat zij Wwft-
klachten zullen indienen bij de tuchtrechter. Via de weg van het interne toe-
zicht zijn er aldus weinig klachten te verwachten die specifiek gaan over de 
naleving van de Wwft. Dat blijkt ook uit de hieronder te behandelen zaken.

Wwft-klachten door het BFT

Door het BFT is tot dusver slechts één Wet Mot-klacht bij de accountantstucht-
rechter ingediend.217 Een accountant was verantwoordelijk voor een samenstel-
opdracht en had ongebruikelijke transacties door een cliënt te laat gemeld. De 
cliënt betrof een in de scheepsbouw werkzame onderneming waar in de admi-
nistratie grote contante kasopnamen in het casino voorkwamen die bij elkaar 
per dag ruim boven de € 15.000 bedroegen. Ook waren er in 2004 en 2005 

213 Faure, Nelen, Philipsen 2009, p. 55. Onder het nieuwe accountantstuchtrecht is het echter wel 
mogelijk dat de voorzitter, alvorens een klacht in behandeling te nemen, deze doorstuurt naar 
een klachtencommissie, zie art. 38a. Wtra. Na ommekomst van de behandeling door deze com-
missie kan de klager zich alsnog wenden tot de tuchtrechter. Deze klachtregeling is niet geschikt 
voor de Wwft omdat deze regeling hoofdzakelijk is bedoeld voor declaratiegeschillen. Naast 
deze verwijzingsmogelijkheid heeft de voorzitter van de accountantskamer de mogelijkheid om 
bepaalde zaken zelf af te doen, zonder zitting, vgl. art. 39 Wtra. Ook hierbij is het vooralsnog niet 
aannemelijk dat dit zal worden toegepast bij Wwft-zaken. 

214 Accountantskamer Zwolle 6 juni 2011, LJN YH0172 en LJN Y0173.
215 Verslag van Werkzaamheden 2009, p. 22; 2008, p. 18, 28; 2007, p. 25.
216 Verslag van Werkzaamheden 2009, p. 22.
217 RvT ’s-Gravenhage 16 juni 2008, zaak 1237/06.53. Deze uitspraak wordt ook aangehaald in Faure, 

Nelen en Philipsen 2009, op p. 96 en 97.
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contante betalingen gedaan aan Roemeense en Russische ondernemingen van 
telkens enkele tienduizenden euro’s.218 In de administratie waren deze betalin-
gen opgenomen als ‘commission and costs’. Deze kasopnamen en betalingen 
zijn op grond van de subjectieve indicator aan te merken als ongebruikelijke 
transacties. Dit patroon deed zich al een aantal jaren achtereen voor bij deze 
cliënt. De accountant heeft zich bij het van toepassing worden van de Wet Mot 
dan ook gerealiseerd dat het dossier van zijn cliënt een ‘gevoelig Wet Mot-
dossier’ betrof.
Ten aanzien van de maatregel overweegt de raad dat doordat de accountant 
uit de voorgaande jaren bekend was met het patroon van transacties en de 
handelswijze van de directeur, hij gewaarschuwd was en zich vanaf 2003 heeft 
gerealiseerd dat er mogelijk melding moest worden gedaan. Ondanks de dui-
delijke conclusie van het rapport van het BFT heeft hij zich toch op het stand-
punt gesteld dat er geen grond voor een melding bestond. Eerst in een laat sta-
dium heeft hij erkend dat hij een melding had moeten doen.219 De accountant 
heeft zich zowel ten aanzien van de verplichtingen ingevolge de Wet Mot (niet 
onverwijld gemeld) als in zijn opstelling jegens klager BFT laakbaar gedragen 
en de raad neemt ten slotte in aanmerking dat de materie van meldingen van 
ongebruikelijke transacties van maatschappelijk groot gewicht is. De accoun-
tant wordt voor twee weken geschorst.

Dat er door het BFT pas één tuchtklacht is ingediend, heeft te maken met 
het feit dat het BFT zich pas in 2009 mede is gaan richten op de (forensische) 
accountants.220 Door onduidelijkheden in verband met de reikwijdte van de 
meldplicht, die zichtbaar zijn geworden door de uitspraak van het CBb van 
23 november 2009, zijn de toezichtonderzoeken bij forensische accountants 
stilgelegd.221

Niet meewerken aan intern toezicht streng gesanctioneerd

Omdat de NOvAA het Wwft-toezicht niet als zijn taak ziet en het NIVRA 
eveneens geen expliciete aandacht besteedt aan de Wwft, is het twijfelachtig in 
hoeverre de medewerkingsplicht aan dat interne toezicht tevens het toezicht 
op de naleving van de Wwft dient. Het niet meewerken aan intern toezicht 
wordt door de tuchtrechter hoe dan ook stevig aangepakt (net als bij de advo-
caten). Er worden flinke schorsingen opgelegd en soms zelfs de doorhaling van 
de inschrijving in het register.

218 RvT ’s-Gravenhage 16 juni 2008, zaak 1237/06.53, r.o. 5.3 en 5.15.
219 Pas na een half jaar heen en weer schrijven met het BFT en in het vooruitzicht van een tuchtzaak 

erkende de accountant dat hij meldingen had moeten doen en een maand later (inmiddels ok-
tober 2006) gaf hij daaraan gevolg. 

220 Jaarverslag BFT 2008, p. 39 en Jaarverslag BFT 2009, p. 21 en 24.
221 Zie uitgebreid in hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.3 en 7.4.3.
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De registeraccountant die een antwoordformulier van het NIVRA niet beant-
woordde, kreeg een (tuchtrechtelijke) boete van € 2.000 opgelegd. Toen de ac-
countant deze boete vervolgens bleef weigeren te betalen, zonder overigens 
daar enige verklaring voor te geven, werd hij opgeroepen voor een zitting om-
dat vanwege het niet betalen van de boete een tijdelijke doorhaling kan worden 
opgelegd. De boete werd op de valreep drie dagen voor de zitting voldaan. De 
accountant kreeg een tijdelijke doorhaling van drie maanden opgelegd.222

Een accountant die bij een toetsing door het NIVRA een onvoldoende scoorde 
weigerde nadien elke medewerking. Slechts eenmaal werd telefonisch gere-
ageerd met de mededeling dat hij tot aan de inwerkingtreding van de Wta 
geen enkele medewerking zou verlenen. De accountant weigerde vervolgens 
een verbeterplan te maken. Ook verscheen hij niet ter zitting om enige ver-
klaring af te leggen voor zijn weigering. De accountantskamer overwoog dat 
de betrokken accountant gelet op zijn bewuste weigering kennelijk niet bereid 
was zich te onderwerpen aan de regels die voor registeraccountants gelden en 
dat hij hierom niet kon worden gehandhaafd in de beroepsgroep. Hij werd 
doorgehaald in het register.223

Klachten met betrekking tot het stelsel van kwaliteitsbeheersing

In deze zaken met betrekking tot het stelsel van kwaliteitsbeheersing is de aard 
van de klachten in grote lijnen steeds hetzelfde. Het betreft gevallen waarin de 
betrokken accountants bij de eerste toets een onvoldoende scoren, een verbe-
terplan indienen en na een hertoetsing (gemiddeld pas drie tot vier jaar later) 
wederom een onvoldoende halen. Het gaat bijna altijd om de volgende klach-
ten tezamen: het niet voldoen aan de verplichting tot permanente educatie 
(PE-verplichting), onvoldoende verslaglegging inzake de cliëntacceptatie en 
continuering van opdrachten en/of samenstellingsopdrachten en onvoldoen-
de aandacht voor bedreigingen van de integriteit. Als voorbeeld volgt hier een 
passage uit een uitspraak van de Accountantskamer Zwolle van 28 maart 2011: 

‘4.5.2 Bij de acceptatie of continuering van een opdracht dient de accoun-
tant-administratieconsulent een analyse te maken van mogelijke bedrei-
gingen die zich daarbij zouden kunnen voordoen. Op die wijze is hij in 
staat waarborgen te treffen bij een gebleken bedreiging of af te zien van 
het aangaan van een relatie met de betreffende cliënt, dan wel een be-
staande relatie te beëindigen. Bij de hertoetsing is geconstateerd dat uit de 

222 Accountantskamer Zwolle 19 juli 2010, LJN YH0021; zie voor een sterk vergelijkbare zaak: 
Accountantskamer Zwolle 9 juli 2010, LJN YH0010. In twee andere, eveneens vergelijkbare, za-
ken kregen twee accountant-administratieconsulenten na een negatief oordeel over het interne 
stelsel van kwaliteitsbeheersing ieder een doorhaling van zes maanden opgelegd, omdat zij wei-
gerden medewerking te verlenen aan een hertoetsing: Accountantskamer Zwolle 1 december 
2009, LJN YH0004 en LJN YH0005.

223 RvT ’s-Gravenhage, nr. JT 2007-028 (alleen samenvatting op website Raad van tucht).
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getoetste dossiers geenszins is gebleken dat betrokkene een afweging heeft 
gemaakt of de opdracht kon worden gecontinueerd. Het feit dat de toet-
sers in een bepaald dossier een bedreiging voor de continuering hebben 
vastgesteld die betrokkene niet had gesignaleerd, althans waarvan niet is 
gebleken dat hij deze in de vereiste afweging had betrokken, onderstreept 
het belang van een zorgvuldige naleving van de regels van de VGC en van 
de NVCOS omtrent de acceptatie en continuering van opdrachten.’224

De verwantschap met de verplichtingen uit de Wwft is duidelijk. Immers via 
de Wwft dient eveneens een uitgebreid cliëntenonderzoek plaats te vinden bij 
het aangaan van de cliëntrelatie, alsmede een doorlopend onderzoek, juist om 
risico’s op witwassen tijdig te kunnen onderkennen en eventueel een melding 
te kunnen doen.225 Expliciete Wwft-klachten, behalve de hierboven genoemde 
klacht van het BFT, zijn echter niet aangetroffen. Slechts in één zaak wordt 
door de accountantskamer gerefereerd aan de Wwft als regelgeving waaraan de 
accountant zich te houden heeft bij de acceptatie van cliënten en de continue-
ring van opdrachten, maar bij de beoordeling komt dit niet expliciet terug.226 
Bij deze zaken wordt nimmer geklaagd over niet-naleving van de Wwft en dit 
wordt ook niet getoetst. Uit de aard van de overtredingen is echter wel af te 
leiden dat de betrokken accountants in nagenoeg alle gevallen de Wwft hebben 
overtreden.

In deze zaken zijn bijzonder grote verschillen in de sanctionering te zien. 
Opmerkelijk is, dat waar in het ene geval slechts lichte maatregelen als een 
waarschuwing of berisping met een boete en inschrijving ervan in het regis-
ter worden opgelegd, in andere soortgelijke gevallen de doorhaling van de 
inschrijving in het register wordt opgelegd. Hiervoor wordt niet altijd een 
goede verklaring gegeven. Voor een buitenstaander zijn de sancties over het 
algemeen bijzonder mild te noemen, vooral als men bedenkt dat het in alle 
gevallen gaat om een jarenlange periode die ligt tussen de eerste en de tweede 
toets om alsnog aan de regelgeving te voldoen, inclusief de bespreking van een 
verbeterplan. De ‘herkansing’ die de betrokkene krijgt om alsnog aan de regel-
geving te voldoen, is dus royaal te noemen. 

Een waarschuwing kregen de accountants die bij de eerste toets in 2001 niet 
bleken te voldoen, waarmee in 2003 een verbeterplan werd besproken en na 
de hertoetsing in 2005 wederom niet bleken te voldoen.227 Uit de samenvatting 
van de uitspraak blijkt niet wat de aard van de geconstateerde gebreken was, 

224 Accountantskamer Zwolle 28 maart 2011, LJN YH0154.
225 Zie over de overeenkomsten tussen de gedragsregels en de Wwft hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.1. 

Zie over de cliëntonderzoeksvereisten uit de 3e Witwasrichtlijn hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.2.
226 Accountantskamer Zwolle 9 mei 2011, LJN YH0167, zie r.o. 4.6.2.1.
227 RvT Amsterdam, nr. JT 2007-039 (alleen samenvatting op website Raad van tucht).
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maar een waarschuwing lijkt opvallend mild voor een geval waarin ruim vier 
jaar de tijd is gegeven om aan de regelgeving te voldoen en waaraan nog steeds 
niet wordt voldaan.

De doorhaling van de inschrijving in het register vond plaats in een zaak waar-
bij de betrokken accountant geen enkel verweer voerde.228 De kamer overwoog 
dat de geconstateerde tekortkomingen hardnekkig en structureel waren en on-
danks de geboden lange hersteltermijn niet waren weggenomen. Hij achtte de 
maatregel doorhaling ‘passend en geboden’. 
Eveneens vond een doorhaling plaats waar de betrokken accountant er geen 
blijk van gaf zijn fouten in te zien. Aan de betrokken accountant wordt de 
maatregel van doorhaling in het register opgelegd, ‘nu evenmin is gebleken dat 
betrokkenes kantoor inmiddels wel beschikt over een stelsel van kwaliteitsbe-
heersing dat voldoet aan de daarvoor geldende normen, terwijl betrokkene er 
geen blijk van heeft gegeven zich ervan bewust te zijn dat hij ernstige fouten 
heeft gemaakt (…)’.229

In een vergelijkbare zaak, uitgaande van de feiten en beoordeling, werd echter 
slechts een boete opgelegd (vanwege het niet halen van de PE-punten) en een 
berisping.230 De accountantskamer motiveerde de maatregel met de passage 
dat ‘(…) de betrokkene ter zitting er blijk van heeft gegeven zich ervan bewust 
te zijn dat hij fouten heeft gemaakt en heeft verklaard dat hij open staat voor 
een hertoetsing (…)’.
In een ander soortgelijk geval werd een boete van € 5.000 en een berisping op-
gelegd.231 De accountant had in die zaak, naast de hierboven genoemde klach-
ten, ook zijn objectiviteit onvoldoende bewaakt door gelden aan twee cliënten 
te lenen en aandelen aan te houden in het bedrijf van een van hen. De kamer 
oordeelde dat de overtredingen zwaar moeten worden aangerekend, maar ‘nu 
betrokkene echter zijn kantoor aan een opvolger heeft overgedragen en aan-
nemelijk is geworden dat het kantoor inmiddels wel beschikt over een stelsel 
van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan de daarvoor geldende normen, zou 
voor deze schending in beginsel met een berisping kunnen worden volstaan.’232

13.8.3 Resumé accountants

Niet-medewerking aan het zelftoezicht wordt zwaar gesanctioneerd bij de 
accountants (net als bij de advocaten). De Wwft wordt tot op heden niet of 

228 Accountantskamer Zwolle 9 mei 2011, LJN YH0167.
229 Accountantskamer Zwolle 28 maart 2011, LJN YH0154, r.o. 4.10.
230 Accountantskamer Zwolle 9 mei 2011, LJN YH0166.
231 Accountantskamer Zwolle 17 september 2010, LJN YH0072.
232 Accountantskamer Zwolle 17 september 2010, LJN YH0072, r.o. 4.9.
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nauwelijks gesanctioneerd. Er is pas één tuchtrechtelijke uitspraak met betrek-
king tot de Wet Mot bekend en daar werd de accountant voor twee weken 
geschorst. Nagenoeg alle zaken die gaan over het niet voldoen aan het interne 
stelsel van kwaliteitsbeheersing, zijn eveneens ‘Wwft-gevoelig‘. Uit al deze za-
ken blijkt dat de Wwft onvoldoende wordt nageleefd, doordat er te weinig aan-
dacht is voor cliëntacceptatie en de vraag of de opdracht nog gecontinueerd 
kan worden, waarmee eveneens vaststaat dat de klantonderzoeksvereisten van 
de Wwft niet worden nageleefd, en er wellicht ook een melding had moeten 
plaatsvinden. Desondanks komt de Wwft niet expliciet aan de orde en even-
min de vraag of de accountant in het betrokken geval een melding had moeten 
doen.

Uit de uitspraken kan het straftoemetingsbeleid niet altijd even goed worden 
afgeleid. Het is moeilijk hierover een uitspraak te doen, zonder het dossier 
te kennen. Wel kan uit de uitspraken worden afgeleid dat een belangrijk cri-
terium lijkt te zijn hoe de beklaagde accountant zich in het tuchtproces op-
stelt. Indien de accountant geen verweer voert, of geen inzicht toont in zijn 
gemaakte fouten, dan kent de tuchtrechter geen genade. Maar de accountant 
die ‘berouw’ toont, en die ten opzichte van de tuchtrechter de indruk weet te 
wekken dat hij zijn fouten inziet, komt er vaak met een milde sanctie vanaf. 
Voor een buitenstaander komt dit wel heel mild over. Het gaat immers vaak 
om ernstige tekortkomingen, waarbij de accountants enkele jaren de tijd wordt 
gegund om alsnog aan de regelgeving te voldoen en waarin nadien weinig tot 
niets veranderd blijkt te zijn. Het is dan voor een buitenstaander niet goed te 
begrijpen dat een accountant die zich ‘bereid toont om andermaal een toets te 
ondergaan’ er met een berisping en een geringe boete vanaf komt.
Bovendien zou er meer differentiatie in de opgelegde sanctionering kunnen 
worden verwacht. Tussen milde sancties en de gevreesde doorhaling lijken 
meer nuances mogelijk.

13.9 wwft-handhaving van belastingadviseurs en overige dienst verleners

Van bestuursrechtelijke handhaving is door het BFT nog maar zeer sporadisch 
gebruikgemaakt. In 2009 is het eerste boetebesluit genomen een boete aange-
kondigd en een dwangsom opgelegd.233 In 2010 is eenmaal een voornemen tot 
een last onder dwangsom verstuurd wegens het niet melden van ongebruike-
lijke transacties.234 De informele handhavingsmaatregelen als het normover-
dragende gesprek en de schriftelijke waarschuwing worden beduidend vaker 

233 Jaarverslag BFT 2009, p. 23.
234 Jaarverslag BFT 2010, p. 22.
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gebruikt.235 Wel werkt het bestuursrechtelijke traject volgens het BFT sneller en 
effectiever dan een vergelijkbaar tuchtrechtelijk traject.236

Bestuursrechtelijke boete en last onder dwangsom

Het BFT heeft aan een commanditaire vennootschap (CV) bij twee afzonder-
lijke besluiten een boete (€ 14.500) en een dwangsom (€ 10.000) opgelegd van-
wege het niet en/of te laat melden van negen ongebruikelijke transacties.237 In 
de besluiten op bezwaar werd de hoogte van beide bedragen gehalveerd van-
wege het alsnog ontvangen van (lage) omzetgegevens. Voor het overige bleven 
de besluiten in primo gehandhaafd. De overtredingen vonden plaats vóór 1 au-
gustus 2009, zodat het oude Wid en Wet Mot c.q. het oude Wwft-boetestelsel 
van toepassing is (met de veel lagere boetemaxima).
De CV hield zich vooral bezig met het adviseren en bemiddelen bij het op-
richten van buitenlandse vennootschappen. Uit een onderzoek bij de CV door 
het BFT bleek dat in negen zaken ten onrechte niet was gemeld. Acht gevallen 
daarvan betroffen de situatie dat Jersey trusts waren opgericht, waarbij de in-
steller/settlor dezelfde persoon bleek als de begunstigde/beneficiary. De instel-
ler is en blijft zo economisch eigenaar, terwijl het de bedoeling van de trust 
juist is dat de insteller zich wil distantiëren van het (toekomstige) vermogen 
van de trust. Als insteller en begunstigde dezelfde zijn, gebeurt dat distantië-
ren alleen tegenover de buitenwereld en staat het versluieren/afschermen van 
het vermogen voorop. Dit is een ongebruikelijke constructie die gemeld had 
moeten worden. Nadat het BFT heeft aangegeven dat de CV deze situaties had 
moeten melden, is deze daartoe (gedeeltelijk) overgegaan. Enkele maanden 
na het melden werd de (gematigde) boete opgelegd (€  14.500 in plaats van 
€ 21.780) omdat inmiddels tot gedeeltelijke melding was overgegaan. De last 
onder dwangsom werd opgelegd omdat nog aanvullende gegevens moesten 
worden verstrekt. De meldingen zijn later weliswaar aangevuld, maar niet bin-
nen de termijn zodat de dwangsom is verbeurd.
De besluiten blijven bij de rechtbank in stand. De rechtbank is van oordeel 
dat het BFT zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van niet-
transparante bedrijfsstructuren die geschikt zijn om de achterliggende belang-
hebbende te verhullen en dat artikel 9 lid 1 Wet Mot is overtreden. Ook is de 
boete niet onevenredig hoog. Dat uiteindelijk de meldingen zijn gedaan, neemt 
niet weg dat een overtreding is begaan. Het BFT heeft de boete gematigd naar 
aanleiding van de omzetcijfers. Dat de boete zou leiden tot een faillissement 
werd niet onderbouwd en wordt terzijde gelegd door de rechtbank. Naar het 

235 In 2010 is het normoverdragende gesprek twaalf keer en de schriftelijke waarschuwing dertien 
keer gebruikt, zie het Jaarverslag BFT 2010, p. 22.

236 Jaarverslag BFT 2009, p. 23.
237 Rb. Rotterdam 22 juli 2010, LJN BN4179.
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oordeel van de rechtbank is de hoogte van de dwangsom niet onredelijk hoog 
en de begunstigingstermijn van twee weken is ook redelijk.

CBb 23 november 2009, LJN BK4209

Een belastingadviseur stond een restauranthouder bij in een geschil met de 
Belastingdienst over verzwegen omzet over de jaren 1998 tot en met 2003. Het 
geschil eindigde in een vaststellingsovereenkomst waarbij werd afgesproken 
dat een bedrag van ruim € 200.000 aan belastingen, boetes en heffingsrech-
ten nog betaald moest worden. Ten gevolge van een restrictieve uitleg van de 
woorden ‘in verband met’ in het begrip ‘transactie’ in de Wet Mot werd door 
het CBb geoordeeld dat er geen sprake was van een ongebruikelijke transactie 
en dus ook niet van een overtreding van de Wet Mot. Het CBb vernietigde 
de uitspraak van de rechtbank waarin een door het BFT opgelegde eenma-
lige dwangsom tot het alsnog doen van een melding werd gehandhaafd. De 
uitspraak heeft rechtsonzekerheid teweeggebracht over de reikwijdte van de 
huidige Wwft.238 Niet duidelijk is in hoeverre er een direct verband moet zijn 
tussen de ongebruikelijke transactie en de dienst die wordt verricht. De uit-
spraak van het CBb is uitgebreid aan de orde gekomen in hoofdstuk 7. Naar 
aanleiding van deze zaak zijn toezichtonderzoeken naar forensische accoun-
tancywerkzaamheden bij een aantal grote accountantskantoren stilgelegd.239

Uit het bovenstaande blijkt dat nog weinig te zeggen is over de bestuursrech-
telijke sanctioneringspraktijk door het BFT, aangezien er nog nauwelijks is 
gesanctioneerd. Dit is een gevolg van de prioriteitstelling van het BFT bij het 
notariaat, maar eveneens een gevolg van de onduidelijkheid van de reikwijdte 
van de verplichtingen van de Wwft, die door de uitspraak van het CBb aan het 
licht is gekomen.

13.10  gedragstoezicht wft door de aFm

In paragraaf 13.5 is gesteld dat het Wwft-toezicht vergelijkbaar is met bepaalde 
delen van het gedragstoezicht zoals uitgevoerd door de AFM. Nu de bestuurs-
rechtelijke Wwft-sanctionering nog nauwelijks van de grond is gekomen, zal 
daarom ook naar de sanctiepraktijk door de AFM betreffende de meldplicht 
voor ‘incidenten’ worden gekeken. Incidenten zijn voorvallen die ernstige 
gevolgen hebben voor de integere uitoefening van het bedrijf. Deze kunnen 

238 Stouten 2010.
239 Hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.3.
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ook te maken hebben met gedragingen van derden zoals controlecliënten.240 
Situaties waarbij een incident wordt geconstateerd kunnen gemakkelijk een 
omstandigheid opleveren waardoor ook een melding van een ongebruikelijke 
transactie moet worden gedaan.241

Er zijn medio juli 2011 drie onherroepelijke boetebesluiten gepubliceerd 
op de website van de AFM, in verband met het niet of te laat melden van 
‘incidenten’.242

Het eerste boetebesluit betrof een onderneming die had verzuimd te melden 
dat zij had samengewerkt met een persoon die werd verdacht van fraude met 
bij de onderneming aangevraagde hypotheken.243 Een tweede besluit had te 
maken met het niet melden van het feit dat de politie de onderneming had 
gewezen op mogelijke vervalsingen in meerdere klantdossiers die een onder-
bemiddelaar bij haar had aangebracht, waarbij het de onderneming duidelijk 
werd dat deze vervalsingen het werk waren van de betreffende onderbemidde-
laar.244 En een derde boetebesluit werd opgelegd omdat de betrokken onderne-
ming had nagelaten de AFM in te lichten dat er vervalsingen waren aangetrof-
fen in klantdossiers die door een (onder)bemiddelaar waren aangedragen.245 
Alle drie de (gepubliceerde) boetes vanwege het niet melden van deze inciden-
ten waren hoog: € 24.000. Alle drie de boetes zijn onder het oude boeteregime 
opgelegd.246 Het opgelegde bedrag is het standaardbedrag dat onder het oude 
boeteregime staat op overtreding van de incidentenmeldplicht.247 Het nieuwe 
boeteregime kent zoals gezegd veel hogere boetebedragen, maar van de toe-
passing ervan op de incidentenmeldplicht heb ik vooralsnog geen voorbeelden 
aangetroffen in openbare bronnen.

13.11  Vergelijking wwft-sanctionering in de praktijk

•	 	Beperkte	 toegang	 tot	 de	 tuchtrechter	 beperkt	 de	 effectiviteit	 van	 de	
Wwft-handhaving

240 Art. 1 en art. 29 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) en zie de informatie 
over incidenten op de website van de AFM: www.afm.nl.

241 Zie ook hoofdstuk 12, paragraaf 12.2.1 voor de verhouding tussen diverse meldplichten van de 
accountant.

242 http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2010/nov/boetes-definitief.aspx.
243 AFM-besluit van 3 april 2009 (Van Kuringe Holding B.V.). 
244 AFM-besluit van 1 december 2009 (Kristal Advies). 
245 AFM-besluit van 14 september 2009 (Hypotheken Midden Nederland B.V.).
246 Het oude boeteregime is van toepassing voor overtredingen begaan vóór 1 augustus 2009, zie 

hiervoor in paragraaf 13.2.1.
247 Vermenigvuldigd met factor 1.
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In de accountancy kan eenieder een klacht indienen. In de advocatuur en het 
notariaat wordt daarentegen in de jurisprudentie de eis gesteld dat de klager 
een direct of een eigen belang moet hebben. Er is betoogd dat deze eis niet juist 
is, omdat tuchtrecht voor de instandhouding van een goede beroepsstandaard 
afhankelijk is van klachten en omdat klachten met betrekking tot regels die 
een algemeen belang dienen, zoals de Wwft, door eenieder met enig redelijk 
belang moet kunnen worden ingediend. Het stellen van een strikte ‘belang-
hebbendevoorwaarde’ zoals in het bestuursrecht conform artikel 1:2 Awb, on-
dermijnt de effectiviteit van de notariële en advocatuurlijke tuchtrechtelijke 
handhaving van de Wwft.

In de Wna-nieuw en in het C-Advw is een ruimer criterium van ‘enig redelijk 
belang’ opgenomen. Hiermee is een ruime toegankelijkheid beoogd. Hiermee 
zal de effectiviteit van het tuchtrecht toenemen en wordt ook de gelijkwaardig-
heid van het tuchtrecht voor de verschillende beroepsgroepen vergroot.

•	 Wwft	wordt	alleen	in	het	notariaat	substantieel	gehandhaafd

Het notariaat is de enige beroepsgroep waarbij de Wwft substantieel wordt 
gehandhaafd. Dit dankzij gerichte inspanningen van het BFT, dat bij de no-
tarissen een voet tussen de deur kreeg via het onderzoek door de notariële 
tuchtrechter. Ten aanzien van de overige dienstverleners heeft het BFT nog 
geen prioriteiten gesteld, is er geen capaciteit beschikbaar, of zijn er juridische 
problemen die de handhaving bemoeilijken. 

In de advocatuur, het notariaat en de accountancy wordt door de deken en 
beroepsorganisaties niet geklaagd over Wwft-overtredingen, maar wel over 
beroeps- en gedragsregels die ‘Wwft-gevoelig’ zijn. Bestuursrechtelijke hand-
having van de Wwft vindt eveneens nauwelijks plaats, er zijn in de afgelopen 
jaren slechts enkele bestuursrechtelijke sanctiebesluiten genomen. 

•	 	Tuchtrechtelijke	sancties	van	de	Wwft	of	daaraan	verwante	overtredin-
gen zijn opvallend mild

De tuchtrechtelijke sanctionering van de Wwft,of daaraan verwante overtre-
dingen, is erg mild te noemen. Als de beklaagde spijt betoont, zijn de tucht-
rechters vaak geneigd de hand over het hart te strijken en een symbolische 
maatregel op te leggen als een waarschuwing of een berisping. Dit staat lang 
niet altijd in verhouding tot de ernst van de overtredingen en is soms zelfs 
niet geloofwaardig. Dit ondermijnt de effectiviteit en rechtszekerheid van de 
tuchtrechtelijke handhaving.
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Sinds 2009 geeft het hoogste notariële college, de Notariskamer van het 
Gerechtshof Amsterdam, duidelijke signalen af dat er voor betrokkenheid bij 
het niet naleven van de Wwft en daaraan verwante overtredingen zoals be-
trokkenheid bij ongeoorloofde ABC-transacties veel zwaarder moet worden 
gesanctioneerd dan voorheen. Voor deze verandering wordt geen duidelijke 
verklaring gegeven, maar het is aannemelijk dat de tuchtrechter zich de kritiek 
over de lichte sanctionering heeft aangetrokken. 

•		 Niet	meewerken	aan	intern	toezicht	wordt	daarentegen	streng	bestraft

Niet meewerken aan het interne toezicht wordt streng aangepakt in het advo-
caten- en het accountantstuchtrecht. In het notariaat geeft de medewerkings-
plicht minder vaak problemen.

•		 	Er	worden	door	of	namens	de	beroepsorganisaties	geen	Wwft-klachten	
ingediend bij de tuchtrechter

Er worden door of namens de beroepsorganisaties geen Wwft-gerelateerde 
klachten ingediend naar aanleiding van het interne toezicht. Wel wordt ge-
klaagd over aan de Wwft verwante beroeps- en gedragsregels. Dit is een aan-
wijzing dat de Wwft niet als een beroepsnorm wordt ervaren.

•		 Bestuursrechtelijke	sanctionering	van	de	Wwft

Aangezien slechts een handjevol besluiten is genomen door het BFT is het 
moeilijk om iets te zeggen over de bestuursrechtelijke sanctionering. Er zijn 
onder het oude boeteregime slechts twee boetes opgelegd en een last onder 
dwangsom.
De bestuursrechtelijke boetes die door de AFM (onder hetzelfde oude boete-
regime) zijn opgelegd, zijn hoger, maar dat betreft wel andere overtredingen.

13.12  rechtsmachtverdeling

Bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft wordt in het C-Wwft tot uit-
gangspunt gemaakt voor alle dienstverleners. Omdat daarnaast tuchtrech-
telijke handhaving mogelijk blijft, blijven er nog steeds vier instanties die in 
hoogste ressort rechtspreken over de Wwft. Hierdoor is er een potentieel ge-
vaar voor tegenstrijdige uitspraken en rechtsonzekerheid, omdat niet duidelijk 
is wat een uitspraak van de ene hoogste tuchtrechter betekent voor de andere.
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Als voorbeeld kan de uitspraak van de Notariskamer van het Gerechtshof 
Amsterdam van 25 oktober 2007 gelden.248 Uit deze uitspraak bleek dat het 
BFT over onvoldoende zelfstandige bevoegdheden beschikt(e) om de cliënten-
dossiers van notarissen te kunnen inzien ten behoeve van het Wwft-toezicht. 
Met deze uitspraak lag wel voor de hand dat ook ten aanzien van advocaten 
een inzagebevoegdheid ontbrak (ontbreekt), maar helemaal duidelijk was dit 
niet.249 Er was nog een afzonderlijke procedure voor nodig om dit te bevesti-
gen. Twee jaar later kwam het Hof van Discipline (advocaten) tot een uitspraak 
met een soortgelijke strekking.250

Van den Haak maakt melding van een consultatievoorstel uit 2010 waarin 
wordt voorgesteld de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 
plaats van het CBb als hoogste beroepsinstantie aan te wijzen.251 Hij citeert uit 
de toelichting het volgende:

‘Voorgesteld wordt om de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State als hoogste beroepsinstantie aan te wijzen. Rechtsgedingen op grond 
van deze wet, of zijn voorgangers zijn in het verleden bij verschillende 
instanties in behandeling genomen. Gelet op het belang van de rechtseen-
heid is het wenselijk om één orgaan aan te wijzen dat zaken op grond van 
de Wwft afdoet in hoogste instantie. De keuze voor de afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State is ingegeven door de aard en inhoud 
van deze wet.’ 

De door Van den Haak genoemde informatie en het consultatievoorstel zijn 
door mij niet gevonden. In het C-Wwft-oud van 9 augustus 2010 is deze ge-
dachte niet terug te vinden.252 Ook in het meest recente C-Wwft wordt niet 
gerept over de rechtsmachtverdeling en blijft het CBb de bevoegde rechter in 
hoger beroep.253

248 Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708.
249 Zie bijvoorbeeld daarover Van Almelo 2007.
250 HvD 11 september 2009, LJN YA0028; zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.4; in hoofdstuk 7 kwam een 

ander voorbeeld aan de orde, namelijk de betekenis van de CBb-uitspraak van 23 november 
2009, AB 2010/117, waarin het CBb een restrictieve uitleg gaf aan de meldplicht voor een belas-
tingadviseur. Het is onzeker in hoeverre andere instellingen en (tucht)gerechten ook gehouden 
zijn aan de restrictieve uitleg die door het CBb is gegeven, zie over deze uitspraak hoofdstuk 7, 
paragraaf 7.3.3.

251 Van den Haak 2011, p. 447, 448 en 450.
252 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten 

(Wijzigingset financiële markten 2012) Deel II.
253 Het CBb oordeelde in 2009 dat het bevoegd is om in hoger beroep kennis te nemen van Wwft-

zaken (CBb 23 november 2009, LJN BK4209 AB 2010/117, m.nt. Stouten, r.o. 5.1. t/m 5.3). De Wwft 
staat niet op de bijlage bij de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo), maar dat is 
een klaarblijkelijke vergissing van de wetgever, nu uit de wetsgeschiedenis duidelijk blijkt dat 
de wetgever heeft bedoeld dat een rechtsgang in twee instanties mogelijk is. Het CBb acht zich 
daarom bevoegd om van Wwft-zaken in hoger beroep kennis te nemen. Wel heeft de ABRvS zich 
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Van den Haak pleit ervoor om uit het oogpunt van eenheid van notariële 
tuchtrechtspraak de hoogste rechtsmacht voor bestuurlijke sanctionering van 
de Wwft neer te leggen bij de hoogste notariële tuchtrechter: de Notariskamer 
van het Gerechtshof Amsterdam. Die kamer zou hiertoe een dubbele rechts-
machtbevoegdheid moeten krijgen. Hij is van mening dat de naleving van de 
Wwft door notarissen ‘geenszins gericht is op ondernemen in het commer-
ciële geldhandelsverkeer’, maar valt onder de norm van de Wna. Vanuit het 
notariaat bezien is dit misschien een begrijpelijk pleidooi, maar niet vanuit de 
optiek van dit proefschrift. Voor de rechtseenheid en rechtszekerheid van de 
bestuurlijke Wwft-handhaving is het noodzakelijk dat er één hoogste rechter-
lijke instantie is die in hoogste ressort rechtspreekt. Nu het volgens het C-Wwft 
mogelijk blijft om tuchtrechtelijk af te doen in gevallen waar een schorsing 
of ontzetting en dergelijke zijn aangewezen, is het van belang de verwarring 
niet groter te maken dan zij al is. Toetsing van bestuurlijke handhaving van de 
Wwft dient door één hoogste rechter te worden uitgevoerd en niet door twee 
of drie. Mijns inziens moet dat het CBb zijn, omdat het CBb ook in hoogste 
instantie rechtspreekt over de Wet toezicht accountantsorganisaties en de Wet 
op het financieel toezicht. 

13.13  conclusies

13.13.1 Gelijkwaardigheid

•		 	Bestuursrechtelijke	sanctionering	grotendeels	gelijkwaardig	aan	gedrags-
toezicht in Wft

Bestuursrechtelijke sanctionering van de Wwft voldoet qua regelgeving aan 
de beginselen van gelijkwaardigheid, behalve voor zover de naming-and-sha-
mingbevoegdheid niet (meer) in de Wwft is opgenomen. Deze zou weer moe-
ten worden ingevoerd, maar met voldoende aandacht voor de rechtsbescher-
ming. Dit verbetert ook de effectiviteit. Openbaarmaking van sanctiebesluiten 
via de Wob is een oneigenlijke route voor naming and shaming.
Over de bestuursrechtelijke sanctiepraktijk van de Wwft valt weinig te zeggen 
in vergelijking met de ‘incidentenmeldplicht’ op grond van de Wft, aangezien 
er van enige praktijk (nog) nauwelijks sprake is.
De bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft blijft wel achter bij de tucht-
rechtelijke handhaving van notarissen (zie hieronder bij rechtszekerheid), maar 
hieraan liggen prioriteitsstellingen, capaciteitstekort en juridische problemen 

in 2009 een keer bevoegd geacht om over deze materie recht te spreken, overigens zonder daar-
aan één woord te wijden (ABRvS 6 mei 2009, LJN BI2969). Volgens de Rechtbank Rotterdam is dat 
een vergissing en is het CBb bevoegd (Rb. Rotterdam 12 augustus 2010, LJN BN4435). 
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omtrent de reikwijdte van de na te leven norm ten grondslag en niet proble-
men in verband met de keuze voor bestuursrechtelijke sanctionering.

•		 Tuchtrechtelijke	sanctionering	niet	gelijkwaardig	

De tuchtrechtelijke sanctionering van de Wwft anno 2011 lijkt op gespannen 
voet te staan met het beginsel van gelijkwaardigheid. Dit wordt bevestigd door 
de aard van het tuchtrecht dat vooral opvoedend en niet bestraffend van aard 
is.
Openbaarmaking van de maatregel is thans alleen mogelijk ‘indien enig be-
schermd belang dat vordert’; de boetebevoegdheid is niet algemeen ingevoerd 
en voor zover deze wel bestaat zijn de boetemaxima erg laag in vergelijking 
met het boetestelsel uit de Wft en Wwft. Een bevoegdheid tot het opleggen van 
een last onder dwangsom is niet ingevoerd in het tuchtrecht. Deze bevoegd-
heid, dan wel een voorwaardelijke oplegging van een andere maatregel, is wel 
nodig om een nagelaten melding te kunnen afdwingen.
De voorgestelde verbeteringen in de openbaarmakingsregimes met betrekking 
tot advocaten en notarissen in respectievelijk de Advw-nieuw en Wna-nieuw 
zijn toereikend. Voor de daarna nog bestaande verschillen met het Wft-regime 
bestaan goede redenen in verband met de rechtsbescherming van de gesanc-
tioneerde, met de kanttekening dat in de advocatuur de toepassing van open-
baarheid ook mogelijk moet worden voor lichtere sancties, zodat het naming-
and-shaminginstrument op dit terrein ook gebruikt kan worden.
Een tweede kanttekening is dat de openbare delen van de registers en openbaar 
gemaakte maatregelen gemakkelijk toegankelijk moeten zijn via een openbare 
website om werkelijk effectief te zijn en gelijkwaardig aan het Wft-regime.

Daarnaast bestaat spanning met het gelijkwaardigheidsbeginsel tussen de 
juridische en de andere dienstverleners onderling, omdat sommige beroeps-
groepen tuchtrechtelijk en andere bestuursrechtelijk worden gehandhaafd en 
er grote verschillen in de zwaarte van de opgelegde sancties mogelijk zijn. Het 
boetesysteem uit de Wft/Wwft is deels flexibel, zodat in alle gevallen een pro-
portionele boete kan worden opgelegd, waarbij rekening kan worden gehou-
den met alle omstandigheden van het geval.
Het tuchtrecht biedt minder mogelijkheden om proportionele boetes op te leg-
gen. Aan de in te voeren tuchtrechtelijke boetes is een maximum verbonden 
(€ 19.000). Doorgaans zijn de daadwerkelijk opgelegde sancties in het tucht-
recht thans opvallend mild. Daarom is niet ondenkbaar dat de tuchtrechtelijke 
boete in de Wna-nieuw en voorgesteld in het C-Advw vooral symbolisch opge-
legd zal gaan worden. Van dat laatste zal geen sprake zijn in het bestuursrecht. 
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Indien de Wwft zowel tuchtrechtelijk als bestuursrechtelijk gehandhaafd blijft, 
dan dient er meer gelijkwaardigheid te komen in de afdoening. Voor Wwft-
overtredingen moeten effectieve en afschrikwekkende sancties beschikbaar 
zijn. Een last onder dwangsom is nodig om af te dwingen dat nagelaten mel-
dingen alsnog worden gedaan.

Voor bijzondere gevallen moet een hogere tuchtrechtelijke boete beschikbaar 
kunnen zijn dan € 19.000. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat een dienstverle-
ner een groot financieel voordeel heeft genoten door de overtreding te maken.
Met dit bedrag als basisboete zou de flexibele boetesystematiek van de Wft 
overgenomen kunnen worden, zodat duidelijker wordt dat dezelfde factoren 
een rol spelen bij de boeteoplegging. Behalve de draagkracht van de overtreder 
zijn de volgende factoren van belang:

 – de ernst of duur van de overtreding;
 – de mate van verwijtbaarheid;
 – recidive binnen vijf jaren na het opleggen van een boete voor eenzelfde 

overtreding;
 – behaald voordeel bij de overtreding.

Eisen van gelijkwaardigheid, rechtszekerheid en effectiviteit brengen mee dat 
de tuchtrechter overtreding van de Wwft niet symbolisch dient te bestraffen, 
omdat het niet louter een beroepsnorm is, maar een norm die het algemeen 
belang dient (bestrijding van witwassen) en bovendien afkomstig is uit het 
Unierecht, zodat Nederland gehouden is aan de doelgebonden handhavings-
plicht uit het Unierecht en aan artikel 39 van de 3e Witwasrichtlijn, waarin is 
voorgeschreven dat sancties gesteld op niet-naleving doeltreffend, evenredig 
en afschrikwekkend moeten zijn.254

Indien men vindt dat proportionele afschrikwekkende sancties als een pittige 
boete niet in het tuchtrecht thuishoren, dan hoort de sanctionering van de 
Wwft daar ook niet in thuis. In dat geval zal de Wwft uitsluitend primair via 
het bestuursrecht gesanctioneerd dienen te worden. Dit is dan ook wat het 
Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben 
voorgesteld in het C-Wwft: bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft voor 
alle Wwft-instellingen. Tuchtrechtelijke sanctionering blijft daarnaast moge-
lijk indien schorsing, ontzetting van de notaris, schrapping van de advocaat of 
doorhaling van de accountant is aangewezen. Hierdoor worden voorwaarden 
geschapen voor een meer gelijkwaardige en effectieve Wwft-handhaving.

254 Zie voor de inhoud van deze vereisten hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.1 e.v.
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13.13.2 Rechtszekerheid

•		 	Er	 is	niet	 of	nauwelijks	 sprake	van	 rechtszekere	Wwft-handhaving	bij	
juridische en fiscale dienstverleners, behalve bij notarissen

Niet alleen uit het effectiviteitsbeginsel, maar ook uit het rechtszekerheidsbe-
ginsel vloeit de plicht voort om regelgeving daadwerkelijk in bepaalde mate te 
handhaven. Niet handhaven ondermijnt immers de voorspelbaarheid van het 
recht en het gezag van de overheid. In dit hoofdstuk is gebleken dat de Wwft 
tot dusver alleen in het notariaat wordt gehandhaafd. Bij andere juridische en 
fiscale dienstverleners is van Wwft-handhaving vrijwel geen sprake. 
Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Een daarvan is in dit 
hoofdstuk naar voren gekomen, namelijk dat er door de verschillende be-
roepsorganisaties van advocaten, notarissen en accountants bij de tuchtrechter 
niet wordt geklaagd over niet-naleving van de Wwft, maar wel over verwante 
gedragsregels. Het interne toezicht leidt dus (nog) niet tot handhaving van de 
Wwft.
In dit hoofdstuk is ook duidelijk geworden dat het BFT zijn beperkte hand-
havingscapaciteit vooral heeft ingezet op het notariaat. Een enkele Wwft-
overtreding (of daaraan verwante overtredingen) wordt in het tuchtrecht 
doorgaans gesanctioneerd met een waarschuwing of berisping, en het is de 
vraag of hiermee een rechtszekere handhaving wordt bewerkstelligd.
Bovendien ontbreekt in het tuchtrecht de mogelijkheid tot het opleggen van 
maatregelen ter voorkoming van verdere overtredingen, zoals de last onder 
dwangsom of een voorwaardelijke boete.255 Het is daarmee uiterst onzeker of 
het uiteindelijke doel van de handhaving (nakoming) wordt gerealiseerd.

•		 Gevaar	voor	weinig	rechtseenheid	in	rechtspraak	

Doordat de Wwft zowel bestuurlijk als tuchtrechtelijk gehandhaafd wordt, met 
strafrecht als ultimum remedium, zijn er maar liefst vier rechterlijke instanties 
die in hoogste ressort rechtspreken. Hierdoor is er een reëel gevaar aanwe-
zig dat er door die instanties tegenstrijdige uitspraken worden gedaan over de 
reikwijdte van de Wwft-verplichtingen en dat de zwaarte van de sanctionering 
uiteen gaat lopen. Bovendien bestaat onzekerheid over de vraag wat een uit-
spraak van het ene hoogste college betekent voor het andere. Omdat er tot dus-
ver nauwelijks sprake is van enige Wwft-handhaving zijn deze rechtsvragen in 
de praktijk beperkt gebleven, maar potentieel blijft dit een probleem. 

255 Een voorwaardelijke boeteoplegging is wel mogelijk in het accountantstuchtrecht, art. 2 en 5 
Wtra.
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In het C-Wwft wordt voorgesteld bestuursrechtelijke handhaving van de 
Wwft tot uitgangspunt te maken voor alle dienstverleners. De rechtseenheid 
en rechtszekerheid wordt daarmee gediend. In uitzonderingsgevallen blijft 
daarnaast tuchtrechtelijke afdoening mogelijk. Het is aan te bevelen de rechts-
macht van het CBb als hoogste rechtsprekende college in bestuursrechtelijke 
Wwft-zaken te bevestigen door de Wwft op te nemen in de bijlage bij de Wet 
bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo).

13.13.3 Effectiviteit

Uit het bovenstaande blijkt al dat er geen sprake is van een effectieve Wwft-
handhaving bij juridische en fiscale dienstverleners. Dit geldt in mindere 
mate voor het notariaat waarin het tot een bepaalde handhavingspraktijk is 
gekomen, ondanks alle juridische moeilijkheden. Die juridische problemen 
zullen bovendien op korte termijn grotendeels worden opgelost middels de 
Wna-nieuw.

•		 Te	weinig	effectieve	maatregelen	mogelijk	in	het	tuchtrecht	

In het tuchtrecht ontbreekt thans de bevoegdheid tot openbaarmaking als 
naming and shaming, omdat openbaarmaking alleen mogelijk is indien enig 
beschermd belang dat vordert. De huidige openbaarmakingsregels zijn door-
gaans te beperkt om als een effectieve sanctie te gelden, maar dit wordt sterk 
verbeterd in de Wna-nieuw en in de Advw-nieuw.
De mogelijkheid tot het opleggen van een boete of een voorwaardelijke boete is 
thans alleen mogelijk voor accountants. Een bevoegdheid tot het opleggen van 
een last onder dwangsom is ook niet in het tuchtrecht opgenomen (al kan de 
voorwaardelijke boete in het accountantstuchtrecht hetzelfde effect hebben). 
Voor zover de tuchtrechtelijke boete thans al wel mogelijk is (in het accoun-
tantstuchtrecht), of nog zal worden ingevoerd (advocatuur en notariaat), is het 
de vraag of deze bevoegdheid voor de Wwft op een proportionele wijze wordt 
ingezet of zal worden ingezet. Dit temeer aangezien een tuchtrechter de boete 
symbolisch op mag leggen en de sanctieoplegging voor Wwft-overtredingen of 
‘Wwft-gevoelige’ zaken in het tuchtrecht doorgaans terughoudend is.

De effectiviteit van deze voorstellen kan nog verder verbeterd worden als ook 
in de Advw-nieuw de rechter kan besluiten tot openbaarmaking van de lich-
tere maatregelen (naming and shaming) en de openbaar te maken registers en 
maatregelen gemakkelijk toegankelijk zullen zijn via een openbare website. 
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•		 Geen	Wwft-klachten	na	intern	toezicht

Door de verschillende beroepsorganisaties (NOvA/deken, KNB, NIVRA en 
NOvAA) zijn nagenoeg geen Wwft-klachten bij de tuchtrechter ingediend. 
Wel zijn er door alle organisaties klachten ingediend met betrekking tot be-
roeps- en gedragsregels die aan de Wwft verwant zijn. Dit geeft aan dat de 
Wwft niet als een echte beroepsnorm wordt gevoeld.
Het interne toezicht (voor zover dat er is) leidt dus nog niet tot enige vorm 
van Wwft-handhaving door middel van de voorlegging van een klacht aan de 
tuchtrechter.

•		 Terughoudende	sanctionering	van	Wwft-klachten	door	tuchtrechter	

Het is opvallend dat een enkele overtreding van de Wwft, of daaraan verwante 
regel, in het tuchtrecht doorgaans wordt ‘bestraft’ met een waarschuwing of 
een berisping. Hierop zijn enkele uitzonderingen, maar daarbij was vaak meer 
aan de hand. Voor een buitenstaander voldoet een waarschuwing of berisping 
niet aan de eisen van een rechtszekere en effectieve handhaving. Deze terug-
houdende sanctionering is opmerkelijk aangezien het niet meewerken aan het 
toezicht, door de tuchtrechter juist streng wordt aangepakt.

Uit hoofdstuk 9 tot en met 12 blijkt dat de pakkans voor Wwft-overtredingen 
uiterst gering is. Uit dit hoofdstuk 13 blijkt dat Wwft-overtredingen terug-
houdend worden gesanctioneerd. Deze twee elementen maken dat er van een 
doeltreffende Wwft-handhaving geen sprake is.

De hoogste notariële tuchtrechter legt sinds drie jaar robuustere sancties op 
indien sprake is van stelselmatige betrokkenheid bij ongeoorloofde ABC-
transacties en Wwft-overtredingen. Verscheidene notarissen zijn uit hun ambt 
ontzet. Deze lijn ziet men nog niet overtuigend terug bij de tuchtrechters in 
eerste aanleg. 

•		 Te	beperkte	toegang	tot	de	tuchtrechter	in	Wwft-zaken

Tuchtrecht is afhankelijk van klachten. Tuchtrechtelijke handhaving van de 
Wwft kan alleen maar effectief zijn wanneer ook bepaalde derden die een ver-
moeden van een normschending hebben, een klacht kunnen indienen bij de 
tuchtrechter. Dit is belangrijk aangezien een rechtstreeks benadeelde immers 
veelal zal ontbreken.
In het huidige advocaten- en notariële tuchtrecht zijn klagers echter alleen ont-
vankelijk indien zij rechtstreeks belanghebbende zijn. Dit is de reden waarom 
enkele Wwft-klachten niet-ontvankelijk werden verklaard. Het BFT wordt 



Hoofdstuk 13

477

over het algemeen wel als belanghebbende aangemerkt, zij het dat de ontvan-
kelijkheid van BFT in het notariële tuchtrecht soms problematisch is, maar 
dan vanwege bevoegdheidsproblemen (zie hiervoor hoofdstuk 9 en 11). 

In de Wna-nieuw en in het C-Advw is een ruimere toegankelijkheid het uit-
gangspunt. Klachten kunnen in de toekomst door ‘een ieder met enig redelijk 
belang’ rechtstreeks bij de tuchtrechter worden ingediend. Hiermee wordt een 
ruime toegang tot de tuchtrechtprocedure beoogd, ‘waarmee de corrigerende 
werking van het tuchtrecht en het zelfreinigende vermogen van de beroeps-
groep worden gediend’. 

13.14  tot slot

Aan het einde van dit hoofdstuk gekomen is het tijd voor een korte terugblik 
op dit onderzoek. In deel I is het toetsingskader uiteengezet, waarin de begin-
selen van rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid zijn 
uitgewerkt als beginselen van goede handhaving. In deel II is ingegaan op de 
problematiek van de Wwft-meldplicht in relatie tot de genoemde beginselen. 
Deel III, waarvan dit hoofdstuk deel uitmaakt, ging in op de handhaving van 
de Wwft-meldplicht. In een aantal hoofdstukken is het toezicht op de naleving 
van de Wwft onderzocht. Het betreft verschillende vormen van Wwft-toezicht: 
extern toezicht door het BFT en intern toezicht door de verschillende beroeps-
organisaties. Vervolgens is in het onderhavige hoofdstuk een analyse gemaakt 
van de sanctionering van Wwft-overtredingen. In het volgende en laatste deel 
van dit onderzoek, dat uit één hoofdstuk bestaat, volgt een synthese van de 
voorgaande delen. Dat hoofdstuk beschrijft de analyse en de conclusies per 
beroepsgroep en geeft, ten slotte, aanbevelingen om de Wwft-meldplicht en de 
handhaving ervan te kunnen verbeteren vanuit de optiek van dit proefschrift.
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14 Synthese, conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat een geïntegreerde beschrijving van de conclusies per beroeps-
groep, gevolgd door aanbevelingen teneinde de Wwft-handhaving te verbeteren.

14.1 Inleiding

De hoofdvraag van dit onderzoek is of de Wwft-meldplicht en de handhaving 
ervan voor juridische en fiscale dienstverleners voldoen aan de beginselen van 
rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid. Het zal, na 
het lezen van dit boek, geen verbazing wekken dat het antwoord op deze vraag 
ontkennend luidt. Wel lopen de redenen voor dit antwoord voor de verschil-
lende dienstverleners uiteen. De advocaten krijgen in dit hoofdstuk verhou-
dingsgewijs veel aandacht. De redenen hiervoor zijn tweeërlei. Ten eerste vergt 
de duidelijke spanning tussen de (handhaving van de) Wwft-meldplicht en 
het legal privilege extra aandacht. Ten tweede worden de onduidelijkheden in 
verband met de omvang van de Wwft-meldplicht besproken bij de advocaten, 
maar deze gelden in meer of mindere mate voor alle dienstverleners. Voor het 
overige worden de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zo veel moge-
lijk geïntegreerd beschreven per beroepsgroep, waarna nog enkele algemene 
opmerkingen volgen. Tot slot volgen aanbevelingen om een mogelijke oplos-
sing te bieden voor de gesignaleerde problemen.

14.2 advocaten

14.2.1 Inleiding

De Wwft-meldplicht en de handhaving ervan voor advocaten voldoen niet aan 
de genoemde beginselen. Het legal privilege wordt geschonden aangezien de 
bestaande vrijstelling op de Wwft-meldplicht het legal privilege onvoldoende 
waarborgt. Rechtszekerheid, gelijkwaardigheid en effectiviteit zijn onvoldoen-
de geborgd, enerzijds vanwege onduidelijkheden en onvolkomenheden in de 
te handhaven regelgeving en anderzijds vanwege gebreken in het toezicht op 
de naleving en de sanctionering. Dit kan als volgt worden toegelicht.

14.2.2 Meldplicht en legal-privilegevrijstelling

Uit het onderzoek in hoofdstuk 3 bleek dat de vertrouwensrelatie tussen een 
advocaat en zijn cliënt door het EHRM onder meer wordt beschermd via 



Synthese, conclusies en aanbevelingen

482

artikel 8 EVRM. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen processuele 
bijstand of ‘louter’ juridisch advies. Deze bescherming werkt via het Handvest 
en via algemene rechtsbeginselen door in het Unierecht. Voor een beperking 
van het legal privilege gelden strengere eisen dan bij een ‘gewone’ inmenging 
in de privacy: niet alleen de beperking, maar ook de waarborgen tegen mis-
bruik moeten worden opgenomen in de wet waarin de inmengingsbevoegd-
heid wordt gegeven. Bovendien is de margin of appreciation van de lidstaten 
om de noodzaak van de beperkende maatregel vast te stellen, beperkt. Het le-
gal privilege mag alleen worden beperkt in bijzondere omstandigheden en op 
voorwaarde dat er adequate en toereikende waarborgen zijn tegen misbruik. 
Het Hof van Justitie van de EU heeft in de Ordre des barreaux-zaak geen uit-
sluitsel gegeven over de exacte reikwijdte van de legal-privilegevrijstelling in 
de 3e Witwasrichtlijn. Overweging 20 van de 3e Witwasrichtlijn wijst echter 
op een uitleg van de vrijstelling die het geven van juridisch advies buiten een 
procedureel kader omvat. Deze ruime uitleg van de vrijstelling is ook gevolgd 
door de andere landen die zijn bestudeerd in hoofdstuk 5. In België, Frankrijk 
en Engeland zijn alle juridische adviesdiensten door advocaten vrijgesteld van 
de verplichtingen. Nederland is het enige land dat voor een veel beperktere 
benadering kiest. 

Hierop volgend is in hoofdstuk 6 bekeken hoe de vrijstelling op de meldplicht 
in de 3e Witwasrichtlijn geïnterpreteerd moet worden om het legal privilege 
niet te schaden en is bekeken hoe deze interpretatie zich verhoudt tot de eisen 
van effectiviteit en rechtszekerheid. Vervolgens is de Wwft-meldplicht getoetst 
aan deze interpretatie. Wat betreft de interpretatie van de richtlijn is betoogd 
dat de bescherming die door het EHRM, het Handvest en de overwegingen 
bij de richtlijn wordt gegeven aan het legal privilege, met zich brengt dat juri-
disch advies vrijgesteld moet zijn van de meldplicht. Hiermee wordt de gehele 
vertrouwensrelatie tussen een advocaat en zijn cliënt beschermd en wordt niet 
alleen de toegang tot de rechter veiliggesteld, maar eveneens de toegang tot 
het recht. Dit is van groot belang in de tegenwoordige complexe samenleving, 
waarin het moeilijk is om rechten te kennen en te effectueren zonder specia-
listische hulp. Deze uitleg brengt mee dat het zinsdeel ‘bepaling van de rechts-
positie’ – dat voorkomt in de vrijstelling van de richtlijn en in de Wwft – ook 
juridisch advies omvat buiten een (mogelijk) rechtsgeding. 

Om evenwel een effectieve en rechtszekere toepassing van de richtlijn moge-
lijk te maken, dient de ruimte die er ‘overblijft’ om aan de doelstellingen van 
de richtlijn te voldoen, ten volle te worden benut. Deze ruimte kan worden 
gevonden in de fraude-oogmerkuitzondering en in de afbakening van acti-
viteiten die zich op de grens van of buiten het domein van juridisch advies 
bevinden. Door de vrijstelling in die gevallen niet van toepassing te verklaren, 
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kan een effectieve, rechtszekere en gelijkwaardige toepassing van de richtlijn 
plaatsvinden. 

Een van de activiteiten waarop de adviesvrijstelling niet van toepassing zou 
moeten zijn, is fiscaal advies. In de eerste plaats omdat het de bedoeling van 
de richtlijn is dat belastingadvies – gezien het hoge witwasrisico – onder de 
verplichtingen valt, ongeacht door wie het wordt gegeven. Een vrijstelling voor 
fiscaal advies zou deze doelstelling van de richtlijn volkomen illusoir maken. 
In de tweede plaats omdat het verschoningsrecht in Nederland voor belasting-
advies al van oudsher beperkt is, aangezien het zich aan de periferie van ad-
vocatuurlijke dienstverlening bevindt. Ten derde kan worden gewezen op de 
eisen van gelijkwaardigheid. In sommige landen is de vrijstelling bij belasting-
advies eveneens beperkt. In Frankrijk geldt de vrijstelling op de witwasmeld-
plicht niet voor fiscale dienstverleners. Indien fiscaal advies voor advocaten 
wordt vrijgesteld en voor andere dienstverleners niet, dan ondermijnt dit de 
effectiviteit van deze regelgeving, omdat fiscale dienstverleners zich dan laten 
omscholen tot advocaat en witwassers zich dan door advocaten laten bedie-
nen. Dit is niet goed voor het level playing field tussen de dienstverleners en 
tussen lidstaten onderling. In de vierde en laatste plaats voldoet het onder-
scheid tussen fiscaal advies en ander juridisch advies beter aan het vereiste 
van voorzienbaarheid (rechtszekerheid) dan het criterium ‘extrajuridisch’ ad-
vies dat door advocaat-generaal Maduro is voorgesteld bij zijn conclusie in de 
Ordre des barreaux-zaak. 
Om evenwel het recht op een eerlijk proces te waarborgen, dient fiscale bij-
stand in verband met een rechtsgeding wel te worden vrijgesteld. Om rechts-
zekerheid te bewerkstelligen is het noodzakelijk nauwkeurig te bepalen waar 
deze procesvrijstelling ‘begint’. In hoofdstuk 6 is betoogd dat dit begint bij het 
indienen van een bezwaarschrift. 
In hoofdstuk 6 en 7 is eveneens aangevoerd dat de vrijstelling in beginsel niet 
van toepassing zou moeten zijn op de inkeerregeling en op de situatie dat het 
oogmerk van het advies op fraude is gericht (de fraude-oogmerkuitzonde-
ring). Een dergelijke oplossing dient de rechtszekerheid, effectiviteit en gelijk-
waardigheid. Zou de inkeerregeling onder de procesvrijstelling vallen, dan zou 
het inkeren immers een witwasregeling op zichzelf kunnen worden. Bij een 
inkeerregeling zou in beginsel altijd moeten worden gemeld, waarbij de advi-
seur in de toelichting zou kunnen aangeven of het basismisdrijf naar zijn idee 
louter de tijdelijke belastingontduiking is, of dat het ‘ingekeerde’ vermogen 
(mede) afkomstig is uit andere basismisdrijven. Er moet worden voorkomen 
dat iemand wordt vervolgd voor witwassen naar aanleiding van een vrijwillige 
inkeer, terwijl het basismisdrijf slechts bestaat uit belastingontduiking. Deze 
belastingontduiking wordt immers ‘geheeld’ door middel van de honorering 
van het inkeerverzoek.
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De fraude-oogmerkuitzondering die genoemd wordt in de overwegingen bij 
de Witwasrichtlijn zet de vrijstelling opzij en laat de meldplicht weer herleven. 
Deze uitzondering zou van toepassing moeten zijn indien de dienstverlener 
deelneemt aan witwasactiviteiten, het advies voor witwasdoeleinden wordt 
verstrekt, of de dienstverlener weet of goede redenen heeft om aan te nemen 
dat zijn cliënt advies wenst voor witwasdoeleinden. Gezien de grote hoeveel-
heid geld die jaarlijks vermoedelijk wordt witgewassen zal het oogmerk van 
het advies waarschijnlijk met enige regelmaat op witwassen zijn gericht. Als 
de herkenbaarheid hiervan voor dienstverleners wordt vergroot, door bijscho-
ling, dan kan de fraude-oogmerkuitzondering een effectief instrument zijn in 
de bestrijding van witwassen.

De Wwft-meldplicht

Nederland blijkt de bovengenoemde uitleg van de vrijstelling van de richtlijn-
verplichtingen niet geheel te volgen. Adviesverlening buiten een (mogelijke) 
procedure, behalve het eerste verkennende gesprek, is thans niet vrijgesteld 
van de verplichtingen en adviesverlening is dus onderworpen aan de meld-
plicht. Zoals hierboven is toegelicht gaat deze inbreuk op de vertrouwensre-
latie te ver, behalve waar het fiscaal advies betreft. Eveneens gaat de Wwft te 
ver door een meldplicht voor ‘ongebruikelijke’ transacties voor te schrijven in 
plaats van ‘verdachte’. Een inperking van het legal privilege mag immers in 
beginsel slechts in de bijzondere omstandigheid dat er een redelijke grond is 
om aan te nemen dat het privilege wordt misbruikt. Daarvan is niet noodzake-
lijkerwijs sprake bij een transactie die louter ‘ongebruikelijk’ is. 

In hoofdstuk 7 bleek voorts dat er veel onduidelijkheden zijn over de reik-
wijdte van de meldplicht. Voor veel vormen van dienstverlening is thans niet 
duidelijk of ze onder de reikwijdte van de Wwft vallen, en zo ja, of deze dien-
sten weer onder de vrijstelling kunnen vallen. De meningen zijn verdeeld over 
onder meer: de bezwaarschriftprocedure, forensische accountancywerkzaam-
heden, due diligence en de inkeerregeling. 
Bovendien heeft Nederland de fraude-oogmerkuitzondering niet opgenomen, 
terwijl deze wel is geïmplementeerd in de andere drie landen die in hoofd-
stuk 5 zijn onderzocht. Dit alles heeft een negatieve invloed op de effectivi-
teit, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid van deze regelgeving, alsmede op de 
handhaving ervan.

Aan verbetering wordt gewerkt via het consultatievoorstel tot wijziging van 
de Wwft (C-Wwft).1 In het C-Wwft wordt het begrip ‘transactie’ zodanig 

1 Zie over de gebruikte afkortingen voor de diverse wetsvoorstellen en consultatievoorstellen 
hoofdstuk 1, paragraaf 1.7.
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verduidelijkt, dat helder is dat bij de inkeerregeling, forensische accountan-
cywerkzaamheden en due-diligencewerkzaamheden meldplichten kunnen 
ontstaan. De bestaande onzekerheid wordt echter niet geheel weggenomen, 
omdat deze werkzaamheden ook weer onder de vrijstelling van de meldplicht 
kunnen vallen, reden waarom de wetgever nader zou dienen aan te geven wan-
neer de meldplicht wel en niet van toepassing is. 
Vanwege deze onduidelijkheid is in hoofdstuk 7 aangevoerd dat de in dit boek 
aanbevolen ruime adviesvrijstelling voor advocaten op de Wwft (behalve voor 
fiscaal advies en voor de fraude-oogmerkuitzondering) evenmin zou moeten 
gelden voor de inkeerregeling, due-diligencewerkzaamheden, preventieve fo-
rensische accountancywerkzaamheden en voor forensische accountancy die 
plaatsvindt naar aanleiding van een jaarrekeningcontrole, ongeacht wie de 
genoemde diensten verleent. Dit geldt ook voor advocaten indien zij een der-
gelijke dienst zouden verlenen. Het dient de effectiviteit, rechtszekerheid en 
gelijkwaardigheid wanneer deze diensten expliciet van de adviesvrijstelling 
worden uitgezonderd.

Een andere onduidelijkheid die specifiek voor advocaten geldt, is dat niet he-
lemaal helder is of de wetgever interne advocaten (in dienst bij hun cliënt) 
onder de Wwft heeft willen plaatsen. Binnen het Unierecht is het, gezien de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie in de Akzo Nobel-zaak, vanzelfsprekend 
dat een interne advocaat niet als onafhankelijk wordt gezien, omdat hij door 
zijn arbeidsverhouding economisch afhankelijk is van zijn werkgever en een 
sterkere persoonlijke vereenzelviging heeft met de onderneming waarbij hij 
in dienstbetrekking is. Aangezien de 3e Witwasrichtlijn lidstaten slechts ver-
plicht om ‘onafhankelijke’ dienstverleners te onderwerpen aan de verplichtin-
gen, gaat Nederland verder dan de richtlijn vereist voor zover het de bedoeling 
zou hebben interne advocaten onder de werking van de Wwft te plaatsen. De 
nota van toelichting bij de introductie van de meldplicht voor advocaten lijkt 
te wijzen op een meldplicht voor interne advocaten. Maar op grond van de 
wettekst van de Wwft vallen interne advocaten (in dienst bij hun cliënt) niet 
onder de Wwft, omdat ‘onafhankelijk en zelfstandig’ als afzonderlijke vereisten 
worden genoemd en interne advocaten in dienst bij hun cliënt niet zelfstandig 
zijn. Zolang Nederland zijn interne advocaten echter even onafhankelijk en 
zelfstandig blijft beschouwen als externe advocaten, en aan hen op gelijke wijze 
het legal privilege toekent, is er wel wat voor te zeggen om ze op gelijke wijze 
als externe advocaten onder de reikwijdte van de Wwft te plaatsen (gelijke lus-
ten, gelijke lasten). 
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14.2.3 Toezicht en sanctionering

Intern toezicht

De officieel aangewezen externe Wwft-toezichthouder voor advocaten, het 
BFT, heeft onvoldoende bevoegdheden om het Wwft-toezicht op advocaten 
adequaat uit te oefenen. Er ontbreekt een wettelijke bepaling die de geheim-
houdingsplicht van de advocaat opzij zet ten behoeve van het toezicht. Extern 
toezicht door het BFT bleek vanwege deze juridische belemmering niet moge-
lijk. De NOvA (hierna: Orde) heeft vervolgens zelf een intern toezichtsysteem 
opgezet, teneinde het Wwft-toezicht ter hand te nemen. De effectiviteit, gelijk-
waardigheid en rechtszekerheid van het Wwft-toezicht hangt geheel af van dit 
interne toezicht. 
Echter, in hoofdstuk 11 is gebleken dat het interne Wwft-toezicht anno 2011 
(nog) niet aan deze eisen voldoet. Er is een zeer laag toezichtniveau. Jaarlijks 
wordt slechts 3 % van de advocaten die aangeven dat ze Wwft-diensten ver-
richten, door de Orde onderworpen aan een audit. Er zijn tekenen dat er ook 
weinig aandacht is voor inhoudelijke controle op misbruik van de derden-
geldrekening. Het Wwft-toezicht wordt niet integraal met de overige beroeps-
regels uitgeoefend en is niet op risicogebaseerde wijze ingericht. Er zijn veel 
advocaten die alleen advieswerk doen, bijvoorbeeld in het kader van fusies en 
overnames. Dit advieswerk is niet vrijgesteld van de meldplicht. In Nederland 
vinden wereldwijd jaarlijks de meeste internationale fusies plaats én er wordt 
naar schatting jaarlijks 18,5 miljard euro witgewassen. Een substantieel deel 
van die witwastransacties zou zich kunnen voordoen bij deze fusies. Dit is ook 
een reden waarom er meer aandacht uit moet gaan naar advocaten die bijstand 
verlenen bij dergelijke transacties.
De pakkans voor Wwft-overtredingen is hierdoor uiterst gering. Bovendien is 
er weinig samenwerking tussen de Orde en het BFT en tussen de dekens on-
derling. Er is hiertoe geen beleid en de Orde krijgt lang niet altijd feedback van 
de plaatselijke deken. Nog belangrijker is dat tot dusver door de deken geen 
Wwft-klachten bij de tuchtrechter zijn ingediend, ook niet in zaken die ‘Wwft-
gevoelig’ zijn (zo bleek in hoofdstuk 13, paragraaf 13.6). 
Er bestaat aldus veel onduidelijkheid over de vraag wat de deken uiteindelijk 
met de rapportages van de Orde doet. De resultaten van de steekproeven en 
de Wwft-audits worden niet bekend gemaakt in het jaarverslag. Over de kwa-
liteit van de Wwft-audits kan niets worden gezegd, omdat die niet inhoudelijk 
getoetst kunnen worden door een externe instantie. Er bestaat kortom veel 
onzekerheid over de vraag of er op Wwft-overtredingen adequaat wordt gere-
ageerd. 
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Het voorgaande geeft eveneens aan dat de Wwft-handhaving van advocaten 
niet gelijkwaardig is aan die van notarissen. Laatstgenoemden kennen immers 
zowel een zachte collegiale aanpak als een hardere, risicogerichte aanpak. In de 
advocatuur wordt een hardere, risicogerichte aanpak gemist.

Voorstellen ter versterking van het toezicht op de advocaten

Er bestaat voldoende maatschappelijke noodzaak om tot extern onafhankelijk 
toezicht op de naleving van de Wwft door de advocatuur te komen. Er kun-
nen vraagtekens gezet worden bij het lage aantal meldingen door advocaten 
en het bestaande Wwft-toezicht functioneert onbevredigend. De moderne sa-
menleving vraagt meer openheid en verantwoording voor onjuist gedrag. In 
hoofdstuk 3 is betoogd dat de rechtspraak van het EHRM inzake legal privilege 
niet een-op-een kan worden toegepast op toezicht. Met extern toezicht moet 
echter wel uiterst behoedzaam worden omgesprongen, omdat de advocatuur 
een bijzondere positie in de rechtsstaat inneemt en een effectief extern toezicht 
onvermijdelijk zijn uitwerking heeft op de vertrouwensrelatie tussen een advo-
caat en zijn cliënt.

Desondanks wordt goed toezicht ook wel gezien als voorwaarde voor het ge-
nieten van privileges als het verschoningsrecht. Tegen intern toezicht bestaat 
dan ook vanuit de advocatuur geen bezwaar, omdat de deken (of een door hem 
ingeschakelde hulppersoon) een afgeleide geheimhoudingsplicht en verscho-
ningsrecht heeft. Dit is een effectieve waarborg zodat de vertrouwensrelatie 
minimaal wordt geschaad. Eenzelfde waarborg kan ook voor externe toezicht-
houders gelden. Het zwaartepunt van de bezwaren tegen extern toezicht lijkt 
dan ook te liggen bij de mogelijke aantasting van de onafhankelijke positie die 
de advocatuur ten opzichte van de overheid inneemt. 

Het EVRM geeft mijns inziens voldoende ruimte om extern onafhankelijk toe-
zicht op advocaten toe te staan, mits er hiervoor een maatschappelijke nood-
zaak aanwezig is (en die is er gezien het hiervoor overwogene) en het toezicht 
nodig is ter voorkoming van wanordelijkheden en strafbare feiten. Het toe-
zicht moet proportioneel zijn en er moeten waarborgen tegen misbruik aan-
wezig zijn. De toezichthouders moeten een afgeleide geheimhoudingsplicht en 
verschoningsrecht hebben. Bij een doorbreking van de afgeleide geheimhou-
dingsplicht gelden de strenge eisen uit de rechtspraak van het EHRM inzake 
legal privilege. Voor advocaten moet de toezichthouder onafhankelijk zijn van 
zowel de Orde als van de overheid, gezien hun bijzondere positie in de rechts-
staat.
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Er is in juli 2011 een consultatievoorstel tot herziening van het toezicht op de 
advocatuur gepubliceerd. Dit C-Advw, dat in hoofdstuk 11 is toegelicht en be-
commentarieerd, stelt een nieuw onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor 
binnen de Orde (het college van toezicht) dat eindverantwoordelijk wordt 
voor het toezicht op de advocatuur. Dit toezicht zal ook de Wwft omvatten. Als 
hiermee hetzelfde kan worden bereikt als met een externe toezichthouder, dan 
geniet deze oplossing de voorkeur, omdat de maatregel minder ingrijpend is. 
De volgende kanttekeningen zijn in hoofdstuk 9 en 11 bij het voorstel gemaakt:

–  In het voorstel is een aantal waarborgen opgenomen om de onafhankelijk-
heid van het nieuwe toezichthoudend orgaan ten opzichte van de Orde te 
verzekeren, maar dit voorstel schiet naar mijn mening op een enkel punt 
tekort. Met name de benoeming van het college waarborgt onvoldoende 
onafhankelijkheid ten opzichte van de Orde. Zo kunnen leden alleen bij 
koninklijk besluit worden benoemd indien zij door de Orde zijn voor-
gedragen en zodoende kiest de Orde opnieuw zijn eigen toezichthouder, 
hetgeen niet in overeenstemming is met de eisen van onafhankelijkheid. 
Daarom zou er naar mijn mening een tripartiete commissie moeten be-
slissen over een bindende voordracht van de leden van het college (zie 
paragraaf 14.6, aanbeveling 9). Om dezelfde reden zou er meer aandacht 
moeten zijn voor de feitelijke huisvesting van het college van toezicht, bij 
voorkeur in een ander gebouw dan de Orde, om zodoende een te grote 
vereenzelviging met de Orde te voorkomen.

–  Voor een effectieve uitoefening van het toezicht en om de eindverant-
woordelijkheid voor het toezicht te kunnen dragen, is het nodig dat wet-
telijk geregeld wordt dat (de leden van) het college kennis kan (kunnen) 
nemen van het hele dossier van de toezichthouders en de dekens. Dit is 
nodig om klachten te kunnen indienen, bestuursrechtelijke sancties te 
kunnen opleggen of te kunnen rapporteren over het interne toezicht.

–  Uniforme uitvoering van het beleid door de deken zal in hoge mate de 
doeltreffendheid van het nieuwe toezicht bepalen. Het is onzeker of dit 
zal slagen, omdat de verhouding tussen (het toezicht door) het college en 
(het toezicht door) de deken onduidelijk is. Ondanks de eindverantwoor-
delijkheid van het college, blijft de deken een hoge mate van zelfstandig-
heid behouden in zijn toezicht. Het is afwachten hoe dit in de praktijk zal 
uitwerken, misschien gaat het goed, misschien niet. De constructie kan 
gemakkelijk aanleiding geven tot een competentiestrijd (zoals bijvoor-
beeld ook te zien is in het notariaat bij het toezicht door het BFT en de 
voorzitter van de kamer van toezicht). Mocht na invoering van deze re-
gelgeving blijken dat deze vrees bewaarheid wordt, dan zal er duidelijker 
een keus gemaakt moeten worden voor één kapitein op het schip.
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–  Er bestaat eveneens onduidelijkheid tussen het voorgestelde toezicht 
door het college en de interne kwaliteitstoetsen door de Orde (dat even-
eens deels wordt uitgevoerd door de deken). Het is op voorhand niet 
duidelijk waarom de bestaande kwaliteitstoetsen door de Orde geen on-
derdeel zouden kunnen uitmaken van het toezicht door het college. Dit 
zou de effectiviteit van het kwaliteitstoezicht zeer kunnen verhogen, dub-
bel toezicht kunnen voorkomen en de informatiepositie van het college 
kunnen verbeteren.

–  In het C-Advw is voorzien in een wettelijke doorbreking van de geheim-
houdingsplicht ten opzichte van de toezichthouders, maar niet in een 
wettelijke regeling van de afgeleide geheimhoudingsplicht en de waar-
borgen tegen misbruik. Slechts in de memorie van toelichting wordt be-
nadrukt dat de afgeleide geheimhoudingsplicht van dezelfde omvang is 
als de oorspronkelijke geheimhoudingsplicht. In hoofdstuk 9 is betoogd 
dat uit de jurisprudentie van het EHRM volgt dat het belangrijk is dat in 
de wet wordt vastgelegd in welke gevallen informatie-uitwisseling mag 
plaatsvinden en met wie en onder welke voorwaarden een doorbreking 
van de afgeleide geheimhoudingsplicht is toegestaan. De zware eisen uit 
de jurisprudentie van het EHRM gelden mijns inziens volledig bij een 
doorbreking van de afgeleide geheimhoudingsplicht. Om misbruik van 
bevoegdheid te voorkomen, dienen er dan ook waarborgen in de wet 
aanwezig te zijn. Een waarborg wordt gevormd door artikel 272 Wetboek 
van Strafrecht, waarin schending van een geheimhoudingsplicht straf-
baar is gesteld. Daarnaast dient het naar mijn mening mogelijk te zijn een 
verzoek tot doorbreking van de afgeleide geheimhoudingsplicht voor te 
leggen aan een speciale verschoningsrechtkamer, bijvoorbeeld om aan-
gifte bij het OM jegens een cliënt van de advocaat te kunnen doen. Deze 
kamer moet de stukken daadwerkelijk kunnen inzien en/of kennis kun-
nen nemen van de inlichtingen om te beoordelen of er informatie aan-
wezig is die een objectieve buitenstaander zou overtuigen dat de vertrou-
wensrelatie is misbruikt. Dit vormt een adequate waarborg om misbruik 
van de inzagebevoegdheid en de afgeleide geheimhoudingsplicht te voor-
komen. Deze kamer zou een ruimer toepassingsbereik kunnen krijgen 
en ingeschakeld kunnen worden voor elk geschil in verband met de toe-
passelijkheid van de geheimhoudingsplicht en/of het verschoningsrecht. 
Bijvoorbeeld in de gevallen die zijn beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 
3.5. Een verschoningsrechtkamer is niet in het C-Advw opgenomen. 

Tuchtrechtelijke handhaving van de Wwft ten aanzien van advocaten 

De tuchtrechtelijke sanctionering van de Wwft is niet rechtszeker, niet effectief 
en niet gelijkwaardig aan de bestuursrechtelijke sanctionering via het Wwft/
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Wft-regime, zo bleek in hoofdstuk 13. Er zijn te weinig effectieve maatregelen 
mogelijk in het tuchtrecht. Het ontbreekt aan een boetebevoegdheid en een 
bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom en er is slechts een 
geringe mogelijkheid tot openbaarmaking van de opgelegde maatregel, waar-
van bovendien uiterst zelden door de rechter gebruik wordt gemaakt. Hierdoor 
is de tuchtrechtelijke handhaving niet gelijkwaardig aan het Wft-regime. 

Echter, een rechtszekere en effectieve handhaving vereist dat er in bepaalde 
mate daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Hiervan is nauwelijks sprake bij over-
treding van de Wwft door advocaten. Er wordt niet geklaagd door de deken 
over niet-naleving van de Wwft terwijl er wel ‘Wwft-gevoelige’ zaken zijn. Het 
interne Wwft-toezicht leidt nog niet tot tuchtrechtelijke handhaving. Indien 
wordt geklaagd over schending van beroepsregels die verwant zijn aan de 
Wwft, zoals misbruik van de derdengeldrekening, dan wordt er door de tucht-
rechter opvallend mild gesanctioneerd. 
Door deze meer symbolische sanctionering in het tuchtrecht is er een onge-
lijkheid met het bestuursrecht, waar van een symbolische maatregel niet snel 
sprake zal zijn. Ook internationaal is sprake van een ongelijkheid. In hoofdstuk 
5 bleek dat in Engeland deze regelgeving strafrechtelijk wordt gehandhaafd. 
Voor het niet melden van grote contante transacties, of het laten passeren van 
bedragen op de derdengeldrekening terwijl de solicitor weet dat deze van een 
misdrijf afkomstig zijn, zijn gevangenisstraffen opgelegd van drie maanden tot 
een half jaar. Dit is overigens géén pleidooi voor de invoering in Nederland 
van zulke zware straffen, integendeel. Maar hiermee wordt wel aangegeven dat 
de tuchtrechtelijke sanctionering van diezelfde plicht hier in Nederland aan de 
lichte kant is. Overigens is in Engeland in juni 2011 consultatiewetgeving ver-
schenen om de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deze regelgeving min-
der streng te maken. 

Voorstellen tuchtrecht 

Advw-nieuw
In de Advw-nieuw worden de mogelijkheden om maatregelen openbaar te 
maken, sterk verruimd. Het voorgestelde openbaarmakingsregime is niet ge-
heel gelijkwaardig aan het Wft-regime, maar voor de verschillen bestaan goede 
redenen, in verband met de rechtsbescherming van de gesanctioneerde. Wel 
zouden de openbare registers en de openbaar gemaakte maatregelen gemak-
kelijk raadpleegbaar moeten zijn op een openbare website om hiervan een ef-
fectief instrument te maken dat gelijkwaardig is aan het Wft-regime.
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C-Advw
In het C-Advw, dat uiteindelijk als nota van wijziging zal worden ingebracht 
in de parlementaire behandeling van de Advw-nieuw, wordt voorgesteld de 
toegang tot de tuchtrechter te verruimen. Klachten kunnen rechtstreeks bij de 
tuchtrechter worden ingediend door ‘eenieder met enig redelijk belang’. Dit 
is belangrijk voor de handhaving van de Wwft, omdat de Wwft een algemeen 
belang dient en er door een Wwft-overtreding in beginsel geen rechtstreekse 
benadeling van een partij plaatsvindt, zodat klachten hierover door een an-
der dan de deken, thans niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard. Wwft-
handhaving kan dan niet plaatsvinden.
Er wordt in het C-Advw voorgesteld om een tuchtrechtelijke boete te intro-
duceren. De voorgestelde tuchtrechtelijke boete is maximaal € 19.000. In het 
financieel boeterecht van de Wwft/Wft zijn daarentegen boetes mogelijk van 
een half miljoen euro of meer; dit systeem is er op gericht een proportionele 
boete op te kunnen leggen aan financiële instellingen als banken en dergelijke. 
Bij het opleggen van de boete moet altijd rekening worden gehouden met de 
draagkracht van de overtreder, zodat in de praktijk dergelijke hoge boetes niet 
snel zullen worden opgelegd aan natuurlijke personen. Aan de andere kant kan 
men zich afvragen of een maximum tuchtrechtelijke boete van € 19.000 onder 
bepaalde omstandigheden niet te laag zal kunnen zijn, bijvoorbeeld als een 
substantieel voordeel is behaald bij de overtreding. 
Doorgaans zijn de in de praktijk opgelegde sancties in het tuchtrecht opval-
lend mild, waar het gaat om overtredingen die ‘Wwft-gevoelig’ zijn. Daarom 
is het niet ondenkbaar dat de voorgestelde tuchtrechtelijke boete vooral een 
symbolische waarde zal krijgen. Van dat laatste zal geen sprake zijn in het be-
stuursrecht. 

Indien de Wwft tuchtrechtelijk gehandhaafd zal blijven, dan zal meer gelijk-
waardigheid met de bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft moeten wor-
den bewerkstelligd. Wwft-overtredingen dienen beantwoord te worden met 
een proportionele sanctie en niet met een cosmetische of symbolische maatre-
gel als een waarschuwing, berisping of een lage boete. Als men vindt dat pro-
portionele afschrikwekkende sancties niet in het tuchtrecht thuishoren, dan 
hoort de sanctionering van de Wwft daar ook niet in thuis.

Introductie van bestuursrechtelijke sanctionering van de Wwft voor alle dienstver-
leners 
In het C-Wwft wordt voorgesteld de Wwft ook voor advocaten en notarissen 
bestuurlijk te handhaven, op dezelfde wijze als de andere Wwft-instellingen. 
Tuchtrechtelijke handhaving blijft daarnaast eveneens mogelijk, volgens de 
toelichting ‘in die gevallen waarin de oplegging van specifiek tuchtrechtelijke 
maatregelen als schorsing of ontzetting uit het ambt of beroep, is aangewezen.’ 
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De bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke boete of de last onder 
dwangsom komt toe aan het te introduceren college van toezicht en aan het 
BFT. Het voorstel rept niet over samenloopperikelen tussen het bestuursrecht 
en het tuchtrecht. Bij het volgen van zowel de bestuursrechtelijke als de tucht-
rechtelijke weg, dient de rechter evenwel rekening te houden met het evenre-
digheidsbeginsel.
Afgezien hiervan biedt bestuursrechtelijke sanctionering van de Wwft moge-
lijkheden voor een gelijkwaardige, rechtszekere en effectieve handhaving, mits 
de naming-and-shamingbevoegdheid wordt ingevoerd in de Wwft en het toe-
zicht op de advocatuur wordt verbeterd.

14.3 notarissen

14.3.1 Inleiding 

De Wna-nieuw brengt een groot aantal veranderingen met zich, ter verster-
king van het toezicht op het notariaat. Als de Wna-nieuw in werking treedt, 
dan schept dit voorwaarden voor een rechtszeker, effectief en gelijkwaardig 
toezicht. Wel zijn er meer waarborgen noodzakelijk om misbruik van de inza-
gebevoegdheid te voorkomen.
Voor de periode vanaf 2003 tot aan de inwerkingtreding van de Wna-nieuw 
moet het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek negatief luiden. 

14.3.2 Meldplicht en vrijstelling

In hoofdstuk 6 is in verband met de mogelijke analoge toepassing van de legal-
privilegevrijstelling van advocaten op notarissen getoetst in hoeverre dienst-
verlening door notarissen gelijkwaardig is aan die van advocaten wat betreft de 
mate van organisatiegraad van het beroep, de vergelijkbaarheid van diensten 
en de omvang van het verschoningsrecht dat de beroepsgroep op nationaal 
niveau geniet. Er is geconcludeerd dat de dienstverlening door een notaris in 
beginsel niet rechtstreeks vergelijkbaar is met die van een advocaat, omdat de 
taak van de notaris in de rechtsstaat een geheel andere is. 
In het kader van het algemeen belang moet hij, in plaats van het belang van 
één partij voorop te stellen, vooral zorgen voor rechtszekerheid in het rechts-
verkeer, waardoor zijn geheimhoudingsplicht soms moet wijken voor een in-
formatieplicht. En hoewel sommige taken van een notaris goed vergelijkbaar 
zijn met die van een advocaat, bijvoorbeeld als een notaris als partijadviseur 
advies verleent, zijn er zwaarwegende redenen van effectiviteit die zich verzet-
ten tegen het toekennen van een ruime adviesvrijstelling in de Wwft aan nota-
rissen op gelijke wijze als in de advocatuur. Notariële werkzaamheden zijn in 
hoge mate gevoelig voor witwassen en er zijn aanwijzingen dat misbruik van 
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het verschoningsrecht in het notariaat meer dan incidenteel voorkomt. Indien 
een ruime adviesvrijstelling wordt gegeven, op gelijke wijze als voor de advo-
caten, dat zal er weinig van de meldplicht over blijven, omdat het in de praktijk 
moeilijk tot onmogelijk zal zijn om bij een notaris een onderscheid te maken 
tussen advies (voorbereiding) en uitvoering van de werkzaamheden (bijvoor-
beeld de feitelijke overdracht of vestiging van een zakelijk recht). De kennis of 
het vermoeden van witwassen zal tot de notaris zijn gekomen in de voorberei-
dende, adviserende fase. Bovendien is het notariaat inmiddels gewend aan de 
beperkte vrijstelling, die alleen geldt voor het eerste verkennende gesprek om 
te bepalen wat voor dienst er wordt gevraagd. Er wordt dan ook aanbevolen 
de huidige beperkte adviesvrijstelling te handhaven. In verband met de rechts-
zekerheid wordt tevens aanbevolen in plaats van de woorden ‘bepaling van de 
rechtspositie’ in de Wwft op te nemen dat ‘het eerste verkennende gesprek is 
vrijgesteld om te bepalen wat voor dienst wordt gevraagd’ (wel of geen Wwft-
dienst, wel of geen procesvrijstelling).
Er is verder betoogd dat gelijkwaardigheid en het recht op een eerlijk proces 
meebrengen dat de procesvrijstelling (inclusief de fraude-oogmerkuitzonde-
ring) op alle juridische en fiscale dienstverleners op gelijke wijze van toepas-
sing zou moeten zijn, dus ook op notarissen (zie paragraaf 14.2.2). 

De rol die de toegevoegd notaris gaat spelen in de Wwft, verdient ook aan-
dacht. Zodra de Wna-nieuw in werking treedt, wordt de toegevoegd notaris 
onderworpen aan de verplichtingen van de Wwft, omdat hij met name wordt 
genoemd in artikel 1 Wwft. Zoals gezegd is het volgens de richtlijn echter al-
leen verplicht om onafhankelijke dienstverleners aan de verplichtingen te on-
derwerpen. In de wetsgeschiedenis van de Wna is de positie van de toegevoegd 
notaris niet duidelijk omschreven en daarom bestaat er onzekerheid over zijn 
onafhankelijkheid. Enerzijds treedt hij op in mandaat van de notaris bij wie hij 
in dienstbetrekking is en is er een gezagsrelatie, waarbij de werkgever-notaris 
de eindverantwoordelijkheid draagt. Anderzijds wordt in de wetsgeschiede-
nis benadrukt dat de toegevoegd notaris ook een eigen verantwoordelijkheid 
draagt. Mijns inziens brengt een en ander mee dat de werkgever-notaris náást 
de toegevoegd notaris aansprakelijk kan zijn voor het niet naleven van de 
Wwft door de toegevoegd notaris.

14.3.3 Toezicht en sanctionering

Als de Wna-nieuw in werking treedt, vermoedelijk in de loop van 2012, dan 
zal een aantal voorwaarden aanwezig zijn voor een doeltreffende en rechts-
zekere Wwft-handhaving van het notariaat. Het BFT zal dan over voldoende 
bevoegdheden beschikken om het toezicht zelfstandig en integraal (inclusief 
de Wwft) te kunnen uitoefenen. 
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Wel wordt ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschonings-
recht aanbevolen om in de Wna-nieuw – net als in de Advw-nieuw, zie hierbo-
ven – op te nemen wat de afgeleide geheimhoudingsplicht inhoudt en in welke 
gevallen een doorbreking ervan gerechtvaardigd is.
De Wwft-handhaving van het notariaat in de periode voorafgaand aan de in-
werkingtreding van de Wna-nieuw kenmerkt zich door verschillende juridi-
sche en feitelijke belemmeringen. Juridische belemmeringen bestaan uit het 
feit dat het BFT vanaf het begin niet beschikte over een toereikende inzagebe-
voegdheid en het BFT vanwege de verschillende bevoegdheidsregimes in het 
Wwft-toezicht en het financieel toezicht in het notariaat dit toezicht ook niet 
integraal kon en kan uitoefenen. Wel heeft het BFT gedaan wat het kon door 
in samenwerking met de KNB het interne toezicht te ontwikkelen en via de 
voorzitter van de kamer van toezicht het Wwft-toezicht uit te oefenen. Maar 
ook hier hebben onduidelijkheden in de bevoegdheidsafbakening tussen het 
BFT en de voorzitter tot niet-ontvankelijkheid van vele Wwft-klachten geleid 
en was strafrechtelijke handhaving van de Wwft niet mogelijk, met rechtson-
zekerheid en ineffectieve handhaving tot gevolg.
Feitelijke belemmeringen voor de Wwft-handhaving worden onder meer ge-
vormd door de geringe capaciteit van het BFT en de geringe samenwerking en 
informatie-uitwisseling met andere handhavingsorganisaties. Hoewel het BFT 
het overgrote deel van zijn capaciteit heeft ingezet op het notariaat, is dit nog 
niet voldoende. Ook de geringe samenwerking met bijvoorbeeld het FEC of de 
Belastingdienst heeft een beperkende invloed. Hierbij zijn de handhavers ook 
gebonden aan geheimhoudingsregimes die informatie-uitwisseling in de weg 
staan. Deze informatie is nodig om het toezicht op risicogebaseerde wijze te 
kunnen uitvoeren. 

Bij de tuchtrechtelijke sanctionering doen zich dezelfde problemen voor als 
ten aanzien van de advocatuur: er volgen geen Wwft-klachten op het interne 
toezicht door de beroepsorganisatie; er is een beperkt Wwft-klachtrecht; er is 
een tekort aan effectieve tuchtrechtelijke sancties voor Wwft-overtredingen; 
en Wwft-overtredingen werden – tot voor kort – overwegend symbolisch ge-
sanctioneerd. De hoogste notariële tuchtrechter is sinds 2009 echter strengere 
maatregelen gaan opleggen voor notoire overtreders van de Wwft en (stelsel-
matige) betrokkenheid bij ongeoorloofde ABC-transacties. Verscheidene no-
tarissen zijn hiervoor uit hun ambt gezet.

Voorstellen voor verbetering van toezicht en handhaving (Wna-nieuw, C-Wwft)

Zoals gezegd worden juridische voorwaarden voor een effectief toezicht ge-
schapen in de Wna-nieuw, doordat het BFT over voldoende toereikende be-
voegdheden gaat beschikken om het Wwft-toezicht geïntegreerd met het 
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overige toezicht uit te kunnen voeren. Bovendien kent het notariaat naast het 
externe toezicht door het BFT intern toezicht door de KNB en die vormen 
vullen elkaar goed aan. Wel is het noodzakelijk dat er binnen een afzienbare 
termijn afspraken worden gemaakt over informatie-uitwisseling tussen de in-
terne en de externe toezichthouder. Ook wordt de informatiepositie van het 
BFT ten aanzien van notarissen verbeterd via de invoering van een landelijk 
register voor het notariaat en de mogelijkheid, c.q. plicht tot informatiever-
strekking aan het BFT door de KNB en de Belastingdienst.
Een andere verbetering is op komst doordat, net als in de advocatuur, de toe-
gang tot de tuchtrechter wordt verbreed; klachten kunnen op grond van de 
Wna-nieuw worden ingediend door ‘eenieder met enig redelijk belang’. Ook 
wordt een tuchtrechtelijke boete geïntroduceerd. 
Bestuursrechtelijke sanctionering ten aanzien van Wwft-overtredingen wordt 
voorgesteld in het C-Wwft. Op deze wijze wordt op alle Wwft-instellingen het-
zelfde bestuursrechtelijke regime van toepassing, waarnaast tuchtrechtelijke 
handhaving mogelijk blijft. Zoals gezegd dient de rechter in geval van samen-
loop rekening te houden met de evenredigheid van de totale sanctieoplegging. 
Als in de wet ook nog waarborgen worden opgenomen ter voorkoming van 
misbruik van de inzagebevoegdheid van de toezichthouders, zoals hierbo-
ven is toegelicht bij de advocaten, dan biedt de voorgestelde benadering in de 
Wna-nieuw en het C-Wwft in grote lijnen de voorwaarden voor een effectieve, 
rechtszekere en gelijkwaardige handhaving van de Wwft.

14.4 accountants

14.4.1 Inleiding

De Wwft-meldplicht en de handhaving ervan ten aanzien van accountants vol-
doen niet aan de eisen van rechtszekerheid, effectiviteit en gelijkwaardigheid. 
Van Wwft-toezicht en handhaving is nauwelijks sprake. Hier liggen onduide-
lijkheden in de normstelling aan ten grondslag, maar ook capaciteitsproble-
men, een geringe samenwerking met andere handhavende instanties en het 
ontbreken van intern Wwft-toezicht.

14.4.2 Meldplicht en vrijstelling

Er is veel rechtsonzekerheid over de reikwijdte van de Wwft-verplichtingen in 
relatie tot accountants. Ten eerste is de normadressering van accountants in de 
Wwft onduidelijk. In de Wwft valt de ‘externe’ accountant onder de verplich-
tingen, welk begrip verwarring oplevert met de Wta en Wft waarin hetzelfde 
begrip wordt gebruikt, maar waar het een veel beperkter toepassingsbereik 
heeft. In de tweede plaats bestaat veel onzekerheid over de vraag onder welke 
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omstandigheden forensische accountancywerkzaamheden onder de meld-
plicht vallen. In de derde plaats is het niet duidelijk of de advies- en procesvrij-
stelling van artikel 1 lid 2 Wwft van toepassing is op accountants, nu zij daarin 
niet worden genoemd.
Deze rechtsonzekerheid heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van de 
Wwft-handhaving bij accountants. Vanwege onduidelijkheden rondom de 
meldplicht, zijn BFT-onderzoeken bij accountants tijdelijk stopgezet.

Vrijstelling
Uit de bestaande vrijstelling van de Wwft blijkt onvoldoende of deze ook van 
toepassing is op accountants. In hoofdstuk 6 is betoogd dat de accountants-
diensten deels vergelijkbaar zijn met die van een advocaat, namelijk daar waar 
het fiscale advisering betreft. Processuele bijstand door een accountant dient 
op gelijke wijze als bij advocaten te worden vrijgesteld; dit is eveneens nodig 
om het recht op een eerlijk proces te waarborgen. Ten aanzien van fiscaal advies 
buiten een processuele context, zou om redenen van effectiviteit en gelijkwaar-
digheid geen vrijstelling moeten gelden, ongeacht welke dienstverlener het 
fiscaal advies verleent. Omdat accountants alleen voor fiscale advisering recht-
streeks vergelijkbaar zijn met advocaten en betoogd is dat fiscaal advies door 
een advocaat niet onder de adviesvrijstelling valt, dient voor accountants een 
beperkte adviesvrijstelling te gelden. Omwille van de rechtszekerheid dient in 
de Wwft te worden geregeld dat ‘het eerste verkennende gesprek is vrijgesteld 
om te bepalen wat voor dienst wordt gevraagd’ (wel of niet procesgerelateerd). 

Normadressering
Daarnaast wordt aanbevolen de normadressering voor externe accountants 
te verduidelijken en voor forensische accountancywerkzaamheden te bepalen 
dat de advies- en procesvrijstelling in artikel 1 lid 2 Wwft niet van toepas-
sing is wanneer dit onderzoek plaatsvindt naar aanleiding van geconstateerde 
onregelmatigheden tijdens een (al dan niet vrijwillige) jaarrekeningcontrole. 
Voor overige forensische accountancywerkzaamheden is vanuit het oogpunt 
van gelijkwaardigheid, rechtszekerheid en het recht op een eerlijk proces be-
toogd dat deze werkzaamheden plaatsvinden in het kader van het instellen of 
voorkomen van een rechtsgeding en daarom vrijgesteld moeten zijn van de 
meldplicht, tenzij de fraude-oogmerkuitzondering van toepassing is. Uit de 
fraude-oogmerkuitzondering volgt dat de accountant in een voorkomend ge-
val toch verplicht kan zijn een melding te doen, bijvoorbeeld wanneer hij ach-
teraf merkt dat de cliënt niet de stappen heeft ondernomen die noodzakelijk 
waren om de geconstateerde fraude binnen het bedrijf aan te pakken. 
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14.4.3 Toezicht en sanctionering

Het BFT heeft toereikende inzagebevoegdheden ten aanzien van alle fiscale 
dienstverleners, dus ook ten aanzien van accountants, maar andere problemen 
hinderen een effectieve, rechtszekere en gelijkwaardige Wwft-handhaving. De 
beperkte capaciteit van het BFT en diens prioriteitstelling ten aanzien van het 
notariaat, heeft tot gevolg dat er weinig capaciteit over blijft voor de fiscale 
dienstverleners. Bovendien hebben onduidelijkheden over de reikwijdte van 
de Wwft de toezichtonderzoeken bij accountants grotendeels stilgelegd. Door 
de geringe informatiepositie van het BFT met betrekking tot accountants, is 
het moeilijk zo niet onmogelijk om een risicogebaseerd toezicht te ontwik-
kelen. De geringe informatiepositie komt deels doordat er voor de NIVRA, de 
NOvAA en de AFM wettelijke belemmeringen bestaan om relevante informa-
tie over accountants aan het BFT te verstrekken. Deze problemen tezamen ma-
ken dat er van extern toezicht op accountants door het BFT nauwelijks sprake 
is.

Dit handhavingstekort in het externe toezicht wordt niet gecompenseerd door 
intern toezicht. De samenwerking tussen de beroepsorganisaties van accoun-
tants en het BFT is niet van dien aard dat het gelukt is om tot een toezichtar-
rangement te komen. Van intern Wwft-toezicht door de beroepsorganisaties 
is geen sprake, in ieder geval niet expliciet. Dit terwijl er vele beroepsnormen 
zijn die grote overeenkomsten vertonen met de verplichtingen uit de Wwft. 
Integraal toezicht zou dus – net als bij de advocatuur en het notariaat – voor 
de hand liggen en effectief kunnen zijn. Gezien de resultaten van het interne 
toezicht blijkt jaarlijks een substantieel deel van de accountants niet te voldoen 
aan beroepsregels die verwantschap vertonen met de Wwft. Circa 30 tot 40 % 
voldoet niet aan deze verplichtingen. Net als bij de advocaten en notarissen 
leidt het interne toezicht niet tot de indiening van Wwft-klachten. Wel wor-
den er klachten ingediend met betrekking tot het niet voldoen aan het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing. Uit de aard van deze zaken kan worden afgeleid dat 
de Wwft waarschijnlijk niet is nageleefd. Desondanks wordt de Wwft niet ge-
handhaafd.

De beschikbare maatregelen in het accountantstuchtrecht zijn niet in voldoen-
de mate effectief en gelijkwaardig, omdat openbaarmaking alleen mogelijk is 
indien enig door het accountantstuchtrecht beschermd belang dat vordert en 
de boetemogelijkheid, gezien het geringe maximum, niet gelijkwaardig is aan 
het boetestelsel in de Wwft/Wft. De sanctionering in het accountantstucht-
recht is eveneens mild te noemen.
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Voorstellen
Vanwege het capaciteitsprobleem bij het BFT overweegt de Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie om het toezicht ‘op de fiscale dienstverleners’ weg te ha-
len bij het BFT. De staatssecretaris is niet duidelijk of hij dit ook wenst voor de 
accountants of alleen voor de overige fiscale dienstverleners. Naar een effectie-
ve oplossing en een toezichthouder die deze taak kan en wil overnemen, wordt 
nog gezocht. In eerste instantie kan gedacht worden aan de AFM, maar het zou 
een aanzienlijke taakuitbreiding voor de AFM betekenen. De AFM houdt nu 
namelijk alleen toezicht op de accountants(organisaties) die bevoegd zijn om 
wettelijke controles uit te voeren, terwijl de Wwft op alle ‘externe’ accountants 
(en overige fiscale dienstverlening) van toepassing is. Ook voor de AFM moet 
dan meer capaciteit beschikbaar komen, anders is dit geen oplossing.

Ongeacht voor welke externe toezichthouder wordt gekozen, is het mijns in-
ziens aanbevelenswaardig om de beroepsorganisaties mede verantwoordelijk 
te maken voor het Wwft-toezicht, aangezien de verplichtingen uit de Wwft 
naadloos overlopen in de beroeps- en gedragsregels. Als dit niet haalbaar zou 
zijn, dan dient voor het BFT of een andere externe toezichthouder substantieel 
meer capaciteit beschikbaar te komen.
Om de slagvaardigheid van het toezicht te versterken dient te worden voor-
zien in een wettelijke grondslag voor informatie-uitwisseling tussen de AFM, 
NIVRA en NOvAA en de toezichthouder. 

Wat betreft de sanctionering voorziet het C-Wwft in voorwaarden voor een 
gelijkwaardige, effectieve en rechtszekere bestuursrechtelijke sanctionering 
van de Wwft voor alle instellingen. De Wwft-handhaving van accountants zal 
evenwel pas aan deze eisen kunnen voldoen als het lukt om het toezicht op 
deze beroepsgroep ingrijpend te verbeteren en onduidelijkheden rondom de 
normstelling aan te pakken.

14.5 Belastingadviseurs (anders dan accountants, advocaten of 
notarissen)

14.5.1 Inleiding

De Wwft-meldplicht en de handhaving ervan voor belastingadviseurs voldoen 
niet aan eisen van rechtszekerheid, effectiviteit en gelijkwaardigheid. Net als 
bij de accountants wordt dit hoofdzakelijk veroorzaakt door onduidelijkheden 
in de normstelling en het nagenoeg ontbreken van extern toezicht. Slechts een 
klein deel van de belastingadviseurs valt onder intern Wwft-toezicht door de 
beroepsorganisatie. Een groot deel van de belastingadviseurs valt onder geen 
enkele vorm van Wwft-toezicht.
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14.5.2 Meldplicht en vrijstelling

Er bestaan bij belastingadviseurs dezelfde onduidelijkheden rond de meld-
plicht als bij de andere dienstverleners, zoals de vraag wanneer de procesvrij-
stelling begint en of de inkeerregeling wel of niet onder de vrijstelling valt.
In hoofdstuk 6 is aangevoerd dat de advies- en procesvrijstelling voor belas-
tingadviseurs hetzelfde dient te zijn als die voor accountants en notarissen. 
Hoewel belastingadvies ook door advocaten wordt gegeven, is deze dienst-
verlening door belastingadviseurs over het algemeen niet rechtstreeks ver-
gelijkbaar met dienstverlening door advocaten, omdat de belastingadviseur 
geen wettelijk gereglementeerd beroep uitoefent en hij alleen een informeel 
verschoningsrecht heeft in belastingzaken. En voor zover fiscale advisering 
wel rechtstreeks vergelijkbaar is, is betoogd dat fiscaal advies niet onder de 
adviesvrijstelling van artikel 1 lid 2 Wwft zou moeten vallen, ongeacht door 
wie het wordt gegeven. Wat betreft advies dient alleen het eerste verkennende 
gesprek vrijgesteld te zijn om te bepalen of de procesvrijstelling van toepassing 
is. Gelijkwaardigheid en het recht op een eerlijk proces vereisen dat procesge-
relateerde diensten vrijgesteld moeten zijn. 

14.5.3 Toezicht en sanctionering

Het externe toezicht van het BFT op belastingadviseurs is minimaal, om de-
zelfde redenen als bij de accountants. De belastingadviseurs zijn een moeilijk 
te controleren groep, omdat er meerdere beroepsorganisaties zijn en er ook 
belastingadviseurs zijn die zich nergens bij hebben aangesloten. Deze organi-
saties kennen geen algemeen periodiek intern toezicht, zoals de accountants. 
Wel heeft het BFT met enkele organisaties van belastingadviseurs een toezicht-
arrangement afgesloten dat goed lijkt te werken. Op grond hiervan wordt er 
door het RB intern Wwft-toezicht op hun leden uitgevoerd. Er zijn echter veel 
belastingadviseurs die buiten het arrangement vallen, bijvoorbeeld omdat ze 
bij een accountantsorganisatie werken, of omdat ze niet onafhankelijk zijn. 
Uiteindelijk vallen niet veel belastingadviseurs binnen het arrangement en van 
hen wordt slechts 10 % per jaar onderworpen aan een audit. 
Nu de belastingadviseurs niet wettelijk gereglementeerd zijn, kunnen de be-
roepsorganisaties niet verplicht worden gesteld om het Wwft-toezicht ter hand 
te nemen. Dat betekent dat voor deze groep een sterke externe toezichthouder 
nodig is met voldoende capaciteit. Het ligt voor de hand dat dit dezelfde toe-
zichthouder zal zijn als die voor de accountants. Uiteraard dient het ontwik-
kelen van interne toezichtsystemen door middel van toezichtarrangementen 
zo veel mogelijk te worden bevorderd.
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14.6 rechtseenheid via het cBb

In hoofdstuk 13 is aan de orde gekomen dat de handhaving van de Wwft voor 
juridische en fiscale dienstverleners gekenmerkt wordt door versnippering. 
Doordat de Wwft zowel bestuursrechtelijk als tuchtrechtelijk gehandhaafd 
wordt, zijn er meerdere rechterlijke instanties die in hoogste ressort over de 
Wwft rechtspreken. Hierdoor bestaat er een potentieel gevaar dat er tegenstrij-
dige uitspraken worden gedaan over de reikwijdte van de Wwft-verplichtingen, 
alsmede dat de zwaarte van de sanctionering uiteen gaat lopen. Daarnaast 
bestaat onzekerheid over de vraag wat een uitspraak van de ene rechter be-
tekent voor de andere. In het C-Wwft wordt voorgesteld om bestuursrech-
telijke handhaving het uitgangspunt te maken voor alle dienstverleners. De 
rechtseenheid en rechtszekerheid worden daarmee gediend. In uitzonderings-
gevallen blijft daarnaast tuchtrechtelijke handhaving mogelijk. In hoofdstuk 
13 bleek dat er verwarring is over de vraag wie de hoogste bestuursrechter in 
Wwft-zaken is. Vanuit het oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid van 
de bestuursrechtelijke Wwft-handhaving is het noodzakelijk dat er één hoog-
ste rechterlijke instantie is die in hoogste ressort rechtspreekt. Gezien het feit 
dat de Wwft verwant is aan het financiële gedragsrecht en het CBb ook recht-
spreekt in Wft-zaken (en Wta-zaken) is in hoofdstuk 13 bepleit dat dit college 
dan ook de hoogste rechter zou moeten zijn in Wwft-zaken.

14.7 aanbevelingen

14.7.1 Inleiding

Aan het einde van dit onderzoek kom ik tot de volgende aanbevelingen over 
de Wwft-meldplicht, het toezicht en de sanctionering ervan. Een extra opmer-
king vooraf is nodig ten behoeve van enkele aanbevelingen over de omvang 
van de meldplicht (nummers 1, 2, 3 en 6 tezamen). Het uiteindelijke resultaat 
van deze aanbevelingen zal voor de toepassing van de meldplicht in de praktijk 
niet veel verschillen met de thans geldende Wwft-meldplicht. In de huidige 
Wwft geldt immers een beperkte adviesvrijstelling (alleen voor het eerste ge-
sprek), en dit vangt het ontbreken van een fraude-oogmerkuitzondering gro-
tendeels op. Op dit punt is de meerwaarde van dit onderzoek dan ook eerder 
gelegen in het benoemen en analyseren van de problemen, dan in het bieden 
van een nieuw kader voor de omvang van de meldplicht. Bij elke afbakening 
die uiteindelijk wordt gekozen, blijft nu eenmaal een spanning bestaan tussen 
de meldplicht en het legal privilege. Dat neemt niet weg dat deze aanbevelin-
gen ook meerwaarde hebben. Ten eerste zal de fraude-oogmerkuitzondering 
ook een meldplicht kunnen genereren binnen het bereik van de procesvrijstel-
ling, hetgeen thans niet het geval is. Dit kan de effectiviteit van de meldplicht 
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verhogen. In de tweede plaats worden de rechtszekerheid en effectiviteit ver-
groot door nauwkeuriger te omschrijven wanneer diensten wel of niet onder 
de meldplicht vallen en wanneer zij onder de vrijstelling vallen. 
Ook is nog van belang dat de gegeven aanbevelingen voortvloeien uit een in-
terpretatie van de Witwasrichtlijn die meer in overeenstemming is met die van 
andere landen dan thans het geval is, zodat deze aanbevelingen bijdragen aan 
een internationaal meer uniforme aanpak van de bestrijding van witwassen. 

14.7.2 Aanbevelingen inzake de meldplicht

Zie ook het losbladige schema.

1.  Beperk de meldplicht voor juridische en fiscale diensverleners tot ver-
dachte transacties (weten, vermoeden, of goede redenen om te vermoe-
den) in plaats van ongebruikelijke transacties.

2.  De zinsnede ‘bepaling van de rechtspositie’ uit artikel 1 lid 2 van de Wwft 
moet met betrekking tot advocaten ál het juridisch advies omvatten, ten-
zij een omstandigheid uit aanbeveling 6 van toepassing is.

3.  Voor andere dienstverleners dan advocaten wordt aanbevolen de huidige 
beperkte vrijstelling te handhaven en in plaats van de zinsnede ‘bepa-
ling van de rechtspositie van de cliënt’ in de wet op te nemen dat ‘alleen 
het eerste verkennende gesprek is vrijgesteld om te bepalen wat voor een 
dienst er wordt verleend’, of woorden van gelijke strekking.

4.  Expliciteer in de Wwft dat de procesvrijstelling in artikel 1 lid 2 Wwft ook 
van toepassing is op accountants, conform de situatie bij notarissen en 
belastingadviseurs.

5.  Bepaal dat een bezwaarschriftprocedure onder de procesvrijstelling valt.

6.  Verklaar de adviesvrijstelling niet van toepassing als:
 – het fiscaal advies betreft;
 –  het forensische accountancy betreft in het kader van een jaarrekening-

controle, of preventieve forensische accountancywerkzaamheden;
 – het due-diligencewerkzaamheden betreft.

 Verklaar de advies- en procesvrijstelling niet van toepassing als:
 – bijstand in verband met de inkeerregeling wordt verleend;
 – een fraude-oogmerk aanwezig is.
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 Een fraude-oogmerk is aanwezig als:
 – de dienstverlener deelneemt aan witwasactiviteiten;
 – het juridisch advies voor witwasactiviteiten wordt verstrekt;
 –  of de dienstverlener weet, of redenen heeft om aan te nemen dat zijn 

cliënt juridisch advies wenst voor witwasdoeleinden. 

7.  Vermijd het begrip ‘externe’ accountant in de Wwft. Geef nadere toelich-
ting omtrent de vraag op welke accountants de Wwft van toepassing is; de 
openbaar accountant en de accountant in business. 

8. Maak duidelijk dat deurwaarders onder de Wwft vallen. 

14.7.3 Aanbevelingen inzake het toezicht en de handhaving

Advocatuur

9.  Laat de benoeming van de leden van het nieuw te installeren toezicht-
houdend orgaan op de advocatuur (het college van toezicht, hierna col-
lege) bij koninklijk besluit plaatsvinden op bindende voordracht van een 
tripartiete commissie. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit een verte-
genwoordiger van de Orde, een vertegenwoordiger van de Minister van 
Veiligheid en Justitie en een derde persoon, bijvoorbeeld de procureur-
generaal bij de Hoge Raad of de Nationale ombudsman. Het is belangrijk 
dat de aangewezen leden het vertrouwen hebben van de Orde.

10.  Het verdient aanbeveling, om redenen van onafhankelijkheid, het toe-
komstige college in een eigen locatie te huisvesten, apart van de overige 
organen van de Orde.

11.  Verleen de bevoegdheid aan de leden van het toekomstige college om alle 
stukken in te zien die betrekking hebben op wat de deken en de andere 
aangewezen toezichthouders doen.

12.  Het kwaliteitstoezicht door de Orde dient meer ingebed te worden in het 
toezicht door het college.

13.  Het college draagt samen met de lokale dekens zorg voor de vorming van 
beleid om, naast preventief toezicht, een risicogebaseerd toezicht te ont-
wikkelen en zorg te dragen voor een daadwerkelijk geïntegreerd toezicht 
op beroepsregels rond de financiële integriteit en de Wwft. 

14.  Leg in de Advocatenwet vast dat de advocaten-geheimhoudingsplicht en 
het verschoningsrecht niet gelden voor die vormen van dienstverlening 



Hoofdstuk 14

503

die niet tot de klassieke kerntaken van de advocaat behoren. In het kader 
van de Wwft gaat het dan om fiscaal advies, due diligence en forensische 
accountancywerkzaamheden, indien deze werkzaamheden plaatsvinden 
buiten een procedurele context. 

Advocatuur en notariaat

15.  De afgeleide geheimhoudingsplicht van de aangewezen toezichthouders 
op grond van het C-Advw en de Wna-nieuw dient wettelijk te worden 
geregeld.

 
16.  In het C-Advw dient vastgelegd te worden dat de aangewezen toezicht-

houders (van het college van toezicht, de dekens, en de kwaliteitstoetsers 
van de Orde) informatie die onder het beroepsgeheim valt, mogen uit-
wisselen ten behoeve van het toezicht en het tuchtrecht (doelgebonden 
afgeleide geheimhoudingsplicht). Ten aanzien van de uitvoering hiervan 
dienen zij een convenant te sluiten.

17.  Hetzelfde geldt voor de aangewezen toezichthouders op het notariaat, 
bij of krachtens de Wna-nieuw. Indien het de KNB en het BFT niet lukt 
om binnen een afzienbare termijn tot een convenant omtrent informa-
tie-uitwisseling te komen, is een wettelijke bepaling die de minister de 
bevoegdheid geeft om een regeling daaromtrent bij AMvB voor te schrij-
ven, welkom.

18.  Neem in het C-Advw en in de Wna-nieuw op dat doorbreking van de 
afgeleide geheimhoudingsplicht is toegestaan:

	 •	 	ten	behoeve	van	een	melding	aan	de	FIU	op	grond	van	artikel	25	Wwft,	
als de toezichthouder van oordeel is dat de ondertoezichtgestelde een 
meldplicht heeft, maar deze weigert te melden;

	 •	 	ten	behoeve	van	het	doen	van	aangifte	tegen	een	advocaat,	c.q.	nota-
ris, die wordt verdacht van een (relevant) misdrijf. Hierbij mag geen 
informatie worden doorgegeven die herleidbaar is tot afzonderlijke 
cliënten, tenzij is voldaan aan het hieronder volgende punt;

	 •	 	ten	behoeve	van	het	doen	van	aangifte	tegen	een	cliënt	van	een	advo-
caat, c.q. notaris, doch alleen als er sprake is van de bijzondere om-
standigheid dat er een redelijke grond is om te veronderstellen dat het 
legal privilege is misbruikt. Hierbij is het niet van belang of de dienst-
verlener te goeder trouw is. Wat beschouwd mag worden als ‘redelijke 
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grond’ hangt af van alle omstandigheden, maar het veronderstelt de 
aanwezigheid van feiten of informatie die een objectieve buitenstaander 
ervan zou overtuigen dat de vertrouwelijkheidsrelatie wordt misbruikt. 
Om misbruik te voorkomen moet deze bevoegdheid terughoudend 
worden toegepast én moet het verzoek tot het doen van aangifte bij 
het OM jegens een cliënt eerst worden voorgelegd aan een speciale 
verschoningsrechtkamer. Aangifte mag pas plaatsvinden als de ver-
schoningsrechtkamer het verzoek heeft toegewezen.

19.  Installeer een speciale verschoningsrechtkamer die binnen korte termij-
nen oordeelt over alle geschillen omtrent geheimhouding en verscho-
ningsrecht. Indien een toezichthouder de afgeleide geheimhoudings-
plicht wil doorbreken om jegens een cliënt van een advocaat, c.q. een 
notaris aangifte te doen, dient tussenkomst van een dergelijke verscho-
ningsrechtkamer verplicht te zijn. Deze kamer moet daadwerkelijk de 
documenten kunnen inzien of kennis kunnen nemen van de informatie 
om te beoordelen of er informatie aanwezig is die een objectieve bui-
tenstaander zou overtuigen dat de vertrouwensrelatie is misbruikt. Deze 
gespecialiseerde kamer kan ruimer worden toegepast en ingezet worden 
voor alle geschillen die rijzen omtrent de geheimhoudingsplicht en het 
verschoningsrecht. 

Accountants en belastingadviseurs

20. Zorg voor voldoende capaciteit voor de externe Wwft-toezichthouder.

21.  Maak de accountantsorganisaties medeverantwoordelijk voor het toe-
zicht op de Wwft.

22.  Laat het interne Wwft-toezicht door accountantsorganisaties integraal 
met het overige kwaliteitstoezicht uitvoeren. 

23.  Zorg voor een wettelijke basis voor informatie-uitwisseling tussen de 
interne en externe Wwft-toezichthouder en de AFM in de toekomstige 
WAb en in de Wta en de Wwft. 

24.  Voer een informatieplicht in voor de Belastingdienst ten opzichte van de 
externe Wwft-toezichthouder voor vermoedelijke Wwft-overtredingen 
door fiscale dienstverleners, analoog aan de regeling in de Wna-nieuw. 
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Sanctionering

25.  De mogelijkheid van naming-and-shaming dient te worden ingevoerd in 
de Wwft, waarbij de rechtsbescherming en een rectificatieregeling moe-
ten worden geregeld.

26.  Wanneer de Wwft tuchtrechtelijk gehandhaafd blijft, moeten effectieve 
en afschrikwekkende tuchtsancties beschikbaar zijn en opgelegd wor-
den. Een last onder dwangsom is nodig om af te dwingen dat nagelaten 
meldingen alsnog worden gedaan. Voor bijzondere gevallen moet een 
hogere tuchtrechtelijke boete beschikbaar zijn dan nu het geval is. Dit 
zou mogelijk zijn als het bedrag van €  19.000 als basisboete voor een 
overtreding van de Wwft-meldplicht gaat gelden en daarbij de flexibele 
boetesystematiek van de Wwft/Wft wordt overgenomen, zodat dezelfde 
factoren als in het bestuursrecht een rol spelen bij de boeteoplegging. 
Behalve de draagkracht van de overtreder, zijn de volgende factoren van 
belang:

 – de ernst of duur van de overtreding;
 – de mate van verwijtbaarheid;
 –  recidive binnen vijf jaar na het opleggen van een boete voor eenzelfde 

overtreding;
 – behaald voordeel bij de overtreding.

27.  Indien bestuursrechtelijke sanctionering het uitgangspunt wordt voor 
alle dienstverleners, zoals wordt voorgesteld in het C-Wwft, dan is een 
nadere toelichting gewenst omtrent de mogelijke samenloop tussen het 
bestuursrecht en het tuchtrecht.

28.  Bepaal dat het CBb als enige hoogste rechter bevoegd is in bestuursrech-
telijke Wwft-zaken.
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Summary

The main research question of this PhD thesis is whether for legal and fiscal 
service providers, the Dutch anti-money laundering reporting duty that is 
based on the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act1 
(hereafter: Wwft) and its enforcement meet the principles of legal certainty, 
legal privilege, effectiveness and equivalence. This study starts with an 
introductory chapter and has four subsequent parts: the normative framework 
(Part I), the anti-money laundering reporting duty (Part II), enforcement (Part 
III) and conclusions and recommendations (Part IV). 

part I  normative framework

Chapters 2 and 3 contain the normative framework. These chapters describe 
legal certainty, legal privilege, effectiveness and equivalence as principles of 
good enforcement. The choice to analyse these principles is based on the 
conviction that they serve to assess the main problems surrounding the anti-
money laundering reporting duty based on the Wwft and its enforcement. In 
the context of this research subject, these principles cover the following: 

Legal certainty
Legal certainty as a principle of good enforcement means that powers of 
enforcement must have a legal basis and must be clear, apparent and foreseeable. 
The regulations to be enforced that are based on European law need to be 
properly implemented and must also be clear, apparent and foreseeable. The 
various means of enforcement must be well coordinated. 

Legal privilege
Legal privilege, which protects confidential communication between practising 
lawyers (advocaten) and their clients, as a principle of good enforcement entails 
that external supervision of professional holders of confidential information, 
such as practising lawyers and civil-law notaries, must be exercised with 
extreme care. Chapter 3 describes legal privilege in more detail and studies 
the extent to which the confidential relationship is protected in case law of the 
European Court of Human Rights (ECtHR), the European Court of Justice 
and the Dutch Hoge Raad. The levels of protection provided by these courts 
are not completely identical. The protection offered by the European Court 

1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
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of Justice in European Union competition law in the event of a supervisory 
investigation by the European Commission seems to be somewhat weaker than 
the protection by the ECtHR. For the enforcement of the Money Laundering 
Directive, being EU legislation, the author of this PhD thesis argues that 
the protection offered by the ECtHR’s case law should serve as basis, since 
where legal privilege is concerned the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union advocates the same protection as the European Convention 
on Human Rights. The conclusion based on the ECtHR’s case law is that it does 
not entail that external supervision regarding special holders of confidential 
information is by definition unacceptable. The author argues that external 
supervision is acceptable, on the condition that there is a societal necessity and 
that supervision is necessary to prevent disorderliness and criminal offences. 
Furthermore, supervision must be proportional and safeguards must be in 
place to prevent abuse, such as a derived obligation of confidentiality on the 
part of the supervisory authority. In the event that this derived obligation of 
confidentiality is overridden, the strict requirements of the ECtHR’s case law 
regarding legal privilege should apply. Not just the restriction, but also the 
safeguards to prevent abuse must be included in all legal Acts providing the 
powers to interfere. There is a limited margin of appreciation to establish the 
necessity of the restrictive measure. Legal privilege can only be overridden in 
exceptional circumstances and on the condition that adequate and sufficient 
safeguards are in place to prevent abuse. 

Effectiveness
Enforcement complies with the principle of effectiveness if the legal system 
includes conditions for actual enforcement and if there are no legal impediments 
or practical impediments with legal consequences hindering actual 
enforcement. Conditions for effective enforcement include: suitable/sufficient 
powers of enforcement, soundness of the norms to be enforced, and effective, 
deterring and proportionate sanctions. With respect to practical application, 
the principle of effectiveness includes actual regular inspections and adequate 
response to violations. Acceptable and feasible levels of enforcement should 
preferably be published. Since the limited capacity available should be deployed 
where it is most needed, risk-based supervision should be the basic principle. 
The chance of being caught is more important to create a preventive effect than 
imposing high deterring sanctions. For supervision to be effective integrated 
supervision, good cooperation and options to exchange information are also 
required. 

Equivalence 
Equivalence as a principle of good enforcement means that supervision of 
compliance covering the various professions applies equally and that violations 
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of EU legislation, such as the anti-money laundering reporting duty, are 
punishable under equal substantive and procedural conditions as comparable 
and equally serious violations of comparable national legislation. In the event of 
conflict between equivalence and effectiveness, effectiveness in principle takes 
priority. However, if there is a certain inequality that hinders the effectiveness 
of the enforcement to some degree, this does not automatically mean that the 
relevant rule or provision should be set aside. This depends on whether the 
deviation is sufficiently justified.

part II  the anti-money laundering reporting duty

Chapter 4 shows that the scope of the Money Laundering Directive has been 
substantially extended over time. This is true for the institutions that are 
subject to the Directive, the definition of the offence of money laundering, the 
customer due diligence obligations and the reporting duty. The First Money 
Laundering Directive mainly covered financial institutions, while the Second 
Money Laundering Directive also included legal and fiscal service providers. 
The Third Money Laundering Directive extended the reporting duty to 
suspected financing of terrorism and introduced a risk-based approach. 
In addition, the Third Money Laundering Directive introduced general 
enforcement guidelines. 

Chapter 5 analyses the implementation of the anti-money laundering reporting 
duty and the legal-privilege exemption that are based on the Third Money 
Laundering Directive for legal and fiscal service providers in the Netherlands, 
Belgium, France, and England and Wales. The comparison between the 
Netherlands and the other three legal systems reveals some remarkable 
differences. Of the four systems, the Netherlands has the broadest definition of 
the reporting duty, by focusing on the unusual nature of the transaction, rather 
than a knowledge, suspicion or good reasons to suspect that a certain fact is 
related to money laundering. Moreover, the Netherlands gives the reporting 
duty ample room for application, by applying a narrow description of the 
relevant exemption. After all, the exemption for ascertaining the legal position 
of a client is only taken to include the first exploratory interview to determine 
what service is requested (Wwft service yes or no, procedural exemption yes or 
no). This makes the Netherlands the only country that – the first exploratory 
interview excepted – has no exemption for legal advice taking place outside the 
context of (possible) legal proceedings.
On the other hand, the Netherlands is the only country that also includes non-
regulated legal and fiscal service providers under the legal-privilege exemption, 
in addition to practising lawyers and civil-law notaries. The Netherlands is the 
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only country where non-regulated legal and fiscal service providers can use 
the legal-privilege exemption.
Furthermore, it is remarkable that the Netherlands is the only country that has 
not implemented the exception regarding fraudulent purposes. This exception 
sets aside the exemption (thus reviving the reporting duty) if the service 
provider knows, suspects or has good reasons to suspect that the purpose of 
the advice is aimed at money laundering.

Chapter 6 analyses how the legal-privilege exemption of the Third Money 
Laundering Directive should be interpreted with regard to practising 
lawyers, civil-law notaries, accountants and other legal and fiscal service 
providers, in order to comply with the criteria of protection of legal privilege, 
effectiveness, legal certainty and equivalence. This results in the conclusions 
and recommendations presented below.

Exemption for advisory services (ascertaining legal position) and legal privilege
The extensive protection of legal privilege by the ECtHR and thus by the EU 
Charter, as well as the recitals in the Third Money Laundering Directive, entail 
that with respect to practising lawyers the legal-privilege exemption should 
basically cover all of their legal advice, hence also including advice which 
does not form part of any legal proceedings. The current interpretation of the 
Wwft exemption is too limited for practising lawyers. The phrase ‘ascertaining 
the legal position’ in Article 1, paragraph 2 Wwft should be interpreted as 
described above.
The principle of equivalence entails that other legal and fiscal service providers 
should be exempted in the same way as practising lawyers are, unless compelling 
reasons of effectiveness instruct otherwise. With regard to advisory services 
of civil-law notaries and accountants that are similar to those of practising 
lawyers, compelling reasons of effectiveness and level playing field do not 
allow such an exemption. For service providers other than practising lawyers, 
the author therefore recommends to maintain the current limited exemption 
for advisory services (only covering the first exploratory interview).
From the perspective of legal certainty, for service providers other than 
practising lawyers the author recommends to include in the law the wording 
that ‘only the first exploratory interview is exempted that serves to determine 
the type of service provided’, instead of the phrase ‘ascertaining the client’s 
legal position’. 

Exemption regarding legal proceedings
The analysis of the Dutch situation shows that the exemption regarding legal 
proceedings should apply to all service providers equally. This follows from the 
equivalence of the provision of procedural legal assistance but also from the 
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right to a fair trial. The Wwft should stipulate more clearly that the exemption 
regarding legal proceedings also applies to accountants, in the same manner as 
for other legal and fiscal service providers.
Notice of objection procedures (bezwaarschriftprocedures) should be included 
in the scope of the exemption regarding legal proceedings of Article 1, 
paragraph 2 Wwft. After all, filing a notice of objection is a necessary step to 
lodge an appeal before a court and as such is aimed at avoiding or initiating 
legal proceedings. 

Lack of clarity regarding the scope of the Wwft reporting duty
Chapter 7 addresses a number of obscurities regarding the content and scope 
of the Wwft reporting duty for legal and fiscal service providers. With respect 
to the lack of clarity on the addressees of the legal norms, it is recommended 
to avoid the term ‘external accountant’ in the Wwft, since this term has created 
confusion with the definitions in the Dutch Audit Firms Supervision Act,2 and 
the Dutch Financial Supervision Act.3 Rather, the terms ‘public accountant’ and 
‘accountant in business working for a client’ should be used. Finally, Chapter 
7 recommends clearly indicating that bailiffs also fall within the scope of the 
Wwft. This will also serve its effectiveness, on the condition that the exception 
regarding fraudulent purposes is implemented.

Reporting duty for unusual transactions and legal privilege
The Netherlands has a reporting duty for unusual transactions (ongebruikelijke 
transacties). In the author’s opinion, it can be deduced from the ECtHR’s case 
law regarding legal privilege that practising lawyers can only be obliged to 
report on facts of which they know, suspect or have good reasons to suspect 
that money has been or is being laundered or that these facts involve or involved 
an attempt to launder money or finance terrorism and the exemption therefore 
does not apply. This means that a transaction must at least be suspect to be 
reported. From the perspective of legal certainty and level playing field, the 
author recommends to include in the Wwft a reporting duty regarding suspect 
transactions, rather than unusual transactions, for all legal and fiscal service 
providers that fall within the scope of the Wwft. This also serves European 
equivalence and a more uniform international approach to the fight against 
money laundering, since most of the Member States have now introduced a 
reporting duty for suspect transactions. 

2 Wet toezicht accountantsorganisaties.
3 Wet op het financieel toezicht.
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Effectiveness, legal certainty and equivalence
Regarding the content of the reporting duty, there is uncertainty on the 
extent to which there is a relationship between the service provided and 
the money laundering transaction to be reported. The current concept 
‘transaction’ is ambiguous and its interpretation by the College van Beroep voor 
het bedrijfsleven is narrow, in the sense that it requires a ‘direct connection’ 
between the service provided and the unusual transaction to be reported. 
The consultation proposal of July 2011 to amend the Wwft contains a new 
definition of the term transaction, clarifying that the mere becoming aware of 
an unusual transaction of or for a client will suffice to activate the reporting 
duty, if the service provider becomes aware of it as part of their services for 
this client. This would make it clearer than it currently is that the voluntary 
disclosure scheme (inkeerregeling), forensic accountancy activities and due 
diligence activities are services that fall under the reporting duty. However, 
this consultation proposal fails to clarify to what extent these services can fall 
under the exemptions for advisory services and regarding legal proceedings 
of Article 1, paragraph 2 Wwft. In order to ensure effectiveness, legal certainty 
and equivalence in interpretation, Chapters 6 and 7 present recommendations 
to declare the exemptions for advisory work and regarding legal proceedings 
of the Wwft reporting duty non-applicable for all service providers, including 
practising lawyers, in the same manner (thus ‘reviving’ the reporting duty) if:

 – fraudulent purposes are involved;
 – it concerns fiscal advice and the exemption regarding legal proceedings 

does not apply;
 – assistance is offered in connection with a voluntary disclosure scheme;
 – it concerns forensic accountancy as part of an annual audit, or preventive 

forensic accountancy activities;
 – it concerns due diligence activities and the exemption regarding legal 

proceedings does not apply.

Part III  Enforcement of the Wwft

This part of the study focuses on the enforcement of the Wwft. It consists of 
six chapters (8 through 13). Chapter 8 is an introduction, offering an overview 
of the various existing systems of supervision of the various professions, the 
Dutch government’s views on this and the current developments regarding the 
supervision of civil-law notaries and practising lawyers. 
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Chapter 9 analyses the external Wwft supervision by the Bureau Financial 
Supervision (hereafter: BFT) based on the requirements of effectiveness and 
legal certainty, equivalence and legal privilege.
This chapter shows that the BFT’s external supervision is hindered by legal and/
or practical obstacles to such an extent that it cannot be said to comply with 
the requirements of effectiveness, legal certainty and equivalence. The main 
legal impediment is that the BFT has insufficient powers to independently 
exercise Wwft supervision of practising lawyers and civil-law notaries. Legally 
speaking, this results in the supervision being ineffective and non-equivalent 
compared to the supervision of fiscal service providers, regarding which the 
BFT does have sufficient powers. In addition, the BFT’s legal possibilities 
to exchange information are insufficient and/or unclear, which renders any 
cooperation with other enforcement authorities rather difficult and hinders a 
meaningful interpretation of risk-based supervision. This is true to a varying 
degree for all supervisees. Until the new Notaries Act4 enters into force, Wwft 
supervision of civil-law notaries can be carried out by the president of the 
notarial disciplinary court, but this has other disadvantages and, moreover, 
results in legal uncertainty. The BFT uses the majority of its investigative 
capacity for the notarial profession. With regard to practising lawyers, 
accountants, tax advisors and other supervisees, the BFT’s Wwft supervision is 
only marginal. This makes supervision in practice non-equivalent. The BFT’s 
investigative capacity and its information position are insufficient to ensure 
that supervision is risk-based and effective. 

For the notarial profession, this situation will significantly improve under the 
new Notaries Act. The notarial disciplinary court’s supervision is transferred 
to the BFT and the BFT will have sufficient powers to independently exercise 
Wwft supervision, integrating it with its other supervisory activities for civil-
law notaries. The BFT’s information position will also improve, after the 
introduction of a national register for the notarial profession and an obligation 
of the Dutch Tax Authorities to provide the BFT with information. It will also 
become possible for the BFT and the Royal Netherlands Notarial Organisation 
(KNB) to exchange information. For this purpose, the parties involved are to 
conclude an agreement in the foreseeable future. If they fail to do so, it would 
be desirable to introduce a legal facility to allow the Minister of Justice to 
impose a scheme by General Administrative Order.

As regards the Wwft supervision of practising lawyers, the BFT will no longer 
be involved in future. The consultation proposal of July 2011 to modify 

4 Amending the Wet op het Notarisambt after its evaluation, and regulating several other aspects 
of this Act, and amending the Wet op het centraal testamentenregister and the Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme: Kamerstukken I, 2010-2011, 32 250, A.
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the supervision of practising lawyers suggests transferring the ultimate 
responsibility to an ‘independent’ body of the Dutch Bar Association, the 
supervisory board. More on this issue will follow below.
To ensure effectiveness and legal certainty in the supervision of practising 
lawyers and civil-law notaries, the new Notaries Act and the consultation 
proposal to modify the supervision of practising lawyers have opted for a 
restriction of the obligation of confidentiality of civil-law notaries and practising 
lawyers with respect to the supervisory authority and the disciplinary court. 
This restriction is necessary in view of the many impediments that influence 
supervision and the societal interest in the effective fight against economic 
crimes. The restriction is limited to a minimum necessity, since the supervisors 
also have a target-related and derived obligation of confidentiality. 
However, the safeguards to protect legal privilege in these two schemes need 
some improvement. Legality demands that a restriction of legal privilege must 
take place under or pursuant to the law. This needs express legal provisions, 
since otherwise misunderstandings could easily arise regarding the content of 
the target-related derived obligation of confidentiality. This also serves legal 
certainty.
The author recommends to introduce legal provisions to regulate when 
‘overriding’ the derived obligation of confidentiality is allowed in favour of 
the information supply from the KNB to the BFT, and also for the supervisory 
board, the dean and the Dutch Bar Association, and not to leave this to the 
explanatory memoranda of the Acts concerned.
The consultation proposal to modify the supervision of practising lawyers 
should include that information exchange is allowed in support of the 
supervision on behalf of the board, the dean and the quality reviewers 
representing the Dutch Bar Association. If the strict distinction between the 
supervision by the board, the dean and the quality reviewers is maintained, 
they should conclude an agreement on the exchange of information.

The author suggests introducing a provision in the wording of the new Notaries 
Act and the consultation proposal to modify the supervision of practising 
lawyers stipulating when it is allowed to ‘override’ the derived obligation of 
confidentiality:

1. In support of a report to the Financial Intelligence Unit pursuant to 
Article 25 Wwft, by the dean or by the supervisory authority that has 
ultimate responsibility. 

2. In support of a criminal complaint under Article 162 of the Dutch Code of 
Criminal Procedure5 against a lawyer/civil-law notary who is suspected 

5 Wetboek van Strafvordering.
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of a (relevant) crime. This must not include any information that can be 
traced to individual clients.

3. In support of a criminal complaint against a lawyer’s/civil-law notary’s 
client, but only in the special circumstance that there is reasonable ground 
to assume that legal privilege is or has been misused. It is irrelevant 
here whether the service provider is acting in good faith. What can be 
regarded to constitute ‘reasonable ground’ depends on all circumstances, 
but assumes the existence of facts or information that would convince 
an objective outsider that legal privilege is misused. In order to prevent 
abuse, this power must be used with restraint and, moreover, a request 
to file a criminal complaint against a client must first be presented to a 
special division for matters regarding legal privilege, see below.

In order to strike a better balance between the interests involved in enforcement 
and legal privilege, Chapter 9 includes the recommendation to set up a special 
court division for matters regarding legal privilege. This division is to rule on 
disputes regarding confidentiality and legal privilege within short periods of 
time. If the supervisory authority (the BFT or the supervisory board) wishes to 
override the derived obligation of confidentiality to file a criminal complaint 
against a lawyer’s client, it should be mandatory for such a division for matters 
regarding legal privilege to intervene. This division should have real access 
to the documents in order to assess whether the case includes any facts or 
information that would convince an objective outsider that legal privilege has 
been misused. This judicial review is a sufficient and adequate safeguard to 
prevent abuse of the derived obligation of confidentiality. This court division 
could also cover a wider area, i.e. all disputes regarding the applicability of the 
obligation of confidentiality and legal privilege.

Chapter 10 describes the internal Wwft supervision by the KNB and the 
president of the notarial disciplinary court. The nature of the internal Wwft 
supervision by the KNB is different from that by the BFT. It more strongly 
focuses on the internal procedures and also has support tasks. The KNB’s 
Wwft supervision can be seen as an important supplement to the BFT’s Wwft 
supervision, but definitely not as a replacement. The KNB’s internal level of 
supervision is considerable, at 30% per year. It is true that the intensity of these 
quality reviews has decreased since 2009, because since that year the Wwft has 
only been a modest part of the peer reviews. However, this need not be such a 
problem, now that the notarial profession has worked with these regulations 
for some time and the number of reports filed has grown considerably over 
the years. 
The ‘internal’ supervision of civil-law notaries is also carried out by the 
presidents of the notarial disciplinary courts of first instance (kamers van 
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toezicht) and by the KNB. The new Notaries Act puts an end to the supervision 
by the disciplinary court and transfers it to the BFT, because the president’s 
double function (supervision and administration of justice) is at odds with the 
principles of independence and impartiality. 
In view of the foregoing, the number of recommendations is limited. Chapter 9 
already included the suggestion that the new Notaries Act should stipulate that 
the KNB and the BFT may exchange information in support of supervision and 
disciplinary law. For this purpose, they are to conclude an agreement. Until 
now, the KNB has only supplied the BFT with anonymized peer review data. 
If parties fail to reach an agreement within the foreseeable future, it would 
be desirable to introduce a legal provision to give the Minister of Justice the 
competence to impose a scheme by General Administrative Order. 

Chapter 11 describes the internal Wwft supervision of practising lawyers, 
analysing it according to the principles of legal certainty, legal privilege, 
effectiveness and equivalence, and discusses proposals to enhance supervision. 
Since due to a lack of power of inspection the external supervisory authority 
cannot supervise practising lawyers, the effectiveness, equivalence and legal 
certainty of Wwft supervision fully depends on the internal supervision by the 
Dutch Bar Association. Chapter 11 shows that the internal Wwft supervision 
currently does not comply with these requirements. The level of supervision is 
very low. Each year, only 3% of the practising lawyers who indicate that they 
provide Wwft services are subjected to an inspection by the Bar Association. 
There have been signs that little attention is paid to substantive inspections 
of misuse of third-party accounts. Wwft supervision is not integrated with 
the application of relevant professional regulations and is not risk-based. 
Many practising lawyers only do advisory work, e.g. as part of mergers and 
acquisitions. This advisory work is not exempted from the reporting duty. 
The Netherlands sees the largest number of international mergers per year 
worldwide. Moreover, an estimated EUR 18.5 billion is laundered in the 
Netherlands each year. A substantial number of these money-laundering 
transactions could be part of these mergers. For this reason, stronger focus 
should be on practising lawyers who assist in such transactions. All in all, the 
chance for practising lawyers to be caught for Wwft violations is very small. 
Moreover, there is little cooperation between the Dutch Bar Association 
and the BFT, or between the deans. There is no relevant policy and the Bar 
Association often does not receive any feedback from the local dean. 
The consultation proposal to modify the supervision of practising lawyers, 
which aims to enhance the supervision of practising lawyers by appointing 
an ‘independent’ supervisory authority as part of the Dutch Bar Association, 
provides an alternative for an external supervisory authority. This consultation 
proposal to modify the supervision of practising lawyers includes many 



Summary

517

good aspects, but has too many focus points and attempts to spare all parties, 
resulting in legal uncertainty and reasonable risks to lead to ineffective or 
double supervision. It makes recommendations for the supervisory authority 
with regard to guaranteeing its independence, effective exercise of powers and 
execution of tasks, overriding the (derived) obligation of confidentiality and 
safeguards to prevent abuse of this last option. 

Chapter 12 discusses the internal Wwft supervision by the professional 
organisations of accountants and tax advisors. The accountancy organisations 
have set up internal supervisory systems but these do not focus on compliance 
with the Wwft and it is highly uncertain whether such compliance is sufficiently 
enforced. Tax advisors’ organisations hardly have any internal supervisory 
systems in place. A rough estimate is that approximately 900 tax advisors fall 
under supervisory arrangements with the BFT. Each year, approximately 10% 
of this group is inspected. The conclusion of this chapter is that the majority of 
fiscal service providers do not fall under any form of internal Wwft supervision.
For various reasons, this issue deserves more attention. First, because the BFT’s 
external supervision is also practically non-existent. And second, because the 
review results show that these regulations are not systematically complied with 
correctly and it concerns services with high money-laundering risks.
Combined with the conclusions of Chapter 9, the author recommends to set up 
a strong external Wwft supervisory authority for the fiscal professions and to 
make the accountancy organisations co-responsible for the Wwft supervision. 
This internal Wwft supervision should be integrated with other quality audits.  
With respect to the conditions for effectiveness and legal certainty in 
supervision, it is also necessary to create a legal basis for the exchange of 
information between the internal and external Wwft supervisory authority and 
the Netherlands Authority for the Financial Markets. Such provisions should 
be introduced into the Registered Accountants Act,6 Accounting Consultants 
Act,7 the Audit Firms Supervision Act8 and the Wwft. In order to further 
improve the information position of the external Wwft supervisory authority 
and to make it equivalent to the external supervision of civil-law notaries, it 
would be desirable to introduce an obligation for the Dutch Tax Authorities to 
provide information to the external Wwft supervisory authority for suspected 
Wwft violations by fiscal service providers, such similar to the regulations in 
the new Notaries Act.

Chapter 13 shows that currently the disciplinary sanctions of the Wwft are not 
legally certain, not effective and not equivalent to the administrative sanctions 

6 Wet op de Registeraccountants.
7 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.
8 Wet toezicht accountantsorganisaties.
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through the Wwft regime and the Financial Supervision Act. There is limited 
access for Wwft complaints to the disciplinary courts regarding practising 
lawyers and civil-law notaries, because case law has introduced the condition 
that the complaint is only admissible if the complainant or applicant has a 
direct interest. The measures available in disciplinary law are too few and too 
ineffective. They offer no powers to impose fines (except in the disciplinary 
law for accountancy) nor any powers to impose an order subject to a penalty. 
Furthermore, it only includes limited options to publish the order imposed, 
which in addition is seldom used by the court. Moreover, there is tension with 
respect to the principle of equivalence, since for some professions enforcement 
is through disciplinary law and for others through administrative law, and 
there may be large differences between the severity of the sanctions.
To ensure legal certainty and effectiveness in enforcement, actual enforcement 
should take place to some extent. This is hardly the case for Wwft violations, 
except for civil-law notaries, regarding whom the BFT has submitted a large 
number of Wwft cases to the notarial disciplinary court. For none of the 
professions has their internal Wwft supervision resulted in enforcement 
through disciplinary courts. None of the professional organisations or deans 
have complained about non-compliance regarding the Wwft, although ‘Wwft-
sensitive’ cases do come up. For any complaints that have been made about 
violation of professional rules that are related to those of the Wwft, such as the 
misuse of third-party accounts, disciplinary courts have imposed remarkably 
mild sanctions. This rather symbolic sanctioning in disciplinary law has 
caused inequality compared to administrative law, where symbolic measures 
would not easily be imposed. For the past three years, the highest notarial 
disciplinary court has been imposing tougher sanctions in cases concerning 
systematic involvement with illegal ABC transactions and Wwft violations. 
Several civil-law notaries have been removed from office. Disciplinary courts 
in the first instance have not really adopted a similar approach yet. 
With respect to regulation, the Wwft’s administrative sanctioning complies 
with the principles of equivalence, except for the fact that the competence of 
‘naming and shaming’ is not part of the Wwft (any longer). This competence 
should be reintroduced, but with sufficient attention to legal protection. This 
would also improve effectiveness. 
Little can be said about the actual practice of the Wwft’s administrative 
sanctioning, compared to the ‘duty to report incidents’ pursuant to the 
Financial Supervision Act, since actual practice has not really developed (yet). 

Improving enforcement regimes
For civil-law notaries and practising lawyers, easier access will be the basic 
principle in the new Notaries Act and in the consultation proposal to 
modify the supervision of practising lawyers. Where applicable, complaints 
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can be submitted to the disciplinary court directly by any person who has a 
reasonable interest. Also, a disciplinary fine is introduced with a maximum 
of EUR 19  000. The suggested improvements in the publication regimes 
with respect to practising lawyers and civil-law notaries, in the new Act on 
Advocates9 and the new Notaries Act, respectively, are generally sufficient, 
although it should be noted that for practising lawyers, publication should also 
be allowed for lighter sanctions, in order to allow the use of the naming-and-
shaming instrument in this field as well. Another note is that the public parts 
of the registers and published measures should be easily accessible through a 
public website in order to be really effective and equivalent to the regime in the 
Financial Supervision Act.
The consultation proposal of July 2011 to amend the Wwft suggests making 
the Wwft’s administrative-law enforcement the basic principle for all Wwft 
institutions. Disciplinary-law sanctioning will remain additionally possible 
if the case requires suspension, removal of a civil-law notary, deletion of a 
practising lawyer or striking off of an accountant. This consultation proposal 
creates the conditions necessary for more equivalent and effective Wwft 
sanctioning.

Due to the fact that the Wwft is enforced under both administrative and 
disciplinary law, with criminal law as ultimum remedium, there are no fewer 
than four judicial bodies to issue rulings in the highest instance. There has 
also been some confusion regarding the highest administrative-law body in 
Wwft cases. The author would recommend to confirm the jurisdiction of the 
College van Beroep voor het bedrijfsleven as the highest body in administrative-
law Wwft cases, by including the Wwft as an annex to the Administrative 
Jurisdiction Trade and Industry Act.10

Part IV  Conclusions and recommendations

The final chapter, Chapter 14, presents the conclusions and recommendations 
for each profession separately.

9 Amending the Advocatenwet, the Wet op de rechtsbijstand and the Wet tarieven in burgerlijke 
 zaken with a view to the position of practising lawyers in the legal system, Kamerstukken II 2010-
2011, 32 328.

10 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.





521

Literatuur

Abeln en Eijlander 2002
H. Abeln en P. Eijlander, ‘Keuzes bij de invulling van een toezichtsarrangement: 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg’, in: P. Eijlander e.a. (red.), Dilemma’s rond 
toezicht, Opstellen over de werking van toezichtsarrangementen,’ s-Gravenhage: 
Sdu 2002.

Addink 2010
G.H. Addink, Goed Bestuur (oratie Utrecht), Deventer: Kluwer 2010.

Addink 2011
G.H. Addink, ‘Borgen van publieke waarden: behoorlijk of goed bestuur?’, 
Bestuurskunde 2011/2, p. 12-22.

Addink e.a. 2010a
G.H. Addink e.a. (eds.), Human Rights and Good Governance, SIM Special  
No. 34, Utrecht 2010, p. 80-95.

Adriaanse e.a. 2008
P.C. Adriaanse e.a., Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften, Den Haag: 
BJu 2008.

Van Almelo 2001
L. van Almelo, ‘Vraagtekens bij effectiviteit meldingsplicht’, Adv.bl. 2001/20, 
p. 780-781.

Van Almelo 2007
L. van Almelo, ‘Onduidelijkheid over geheimhouding tegenover BFT’, Adv.bl. 
2007/16, p. 674.

Van Almelo 2008
L. van Almelo, ‘Geen rechercheur maar collega. Auditoren ontmoeten meestal 
weinig weerstand’, Nm 2008/6, p. 6-12.

Van Almelo 2008a
L. van Almelo, ‘Dienstbaar en waakzaam. Cliënten moeten beter worden 
gescreend’, Nm 2008/4, p. 26-29.

Van Almelo 2008b
L. van Almelo, ‘Acceptatie van tuchtrecht neemt af. De notaris weet niet waar 
hij aan toe is’, Nm 2008/1, p. 6-11.

Van Almelo 2009
L. van Almelo, interview met Jo Stevens, Adv.bl. 2009/16, p. 288-291.

Van Almelo 2009a
L. van Almelo, ‘FIU Nederland wil meer witwasmeldingen advocaten: “Sta eens 
stil bij die vraagtekens”’, Adv.bl. 2009/4, p. 156-159.

Baas 2002
A. Baas, ‘Wijziging van witwasrichtlijn goedgekeurd’, Adv.bl. 2002/1, p. 21-23.

Bannier 2007
F.A.W. Bannier, ‘Het verschoningsrecht en de affaire Meijering’, NJB 2007/19, 
p. 1159-1163.



Literatuur

522

Bannier 2009
F.A.W. Bannier, Beroepsgeheim en verschoningsrecht van de advocaat (notitie 
voor hoorzitting namens de NOvA), maart 2009.

Bannier 2010
F.A.W. Bannier, Zoals een behoorlijk advocaat betaamt – Advocatengedragsrecht, 
Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2010.

Bannier e.a. 2008
F.A.W. Bannier, W.L.J.M. Duijst, N.A.M.E.C. Fanoy, A.P.H. Meijers en 
J.M. Tempelaar, Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Den Haag: Sdu 2008.

Bannier e.a. 2009
F.A.W. Bannier, H.F.M. Hofhuis en A.T. Ottow, Tuchtrecht, Den Haag: BJu 2009.

Bannier en Fanoy 2006
F.A.W. Bannier en N.A.M.E.C. Fanoy, ‘Vier misverstanden over het verschonings -
recht’, Adv.bl. 2006/3, p. 110-114.

Bannier en Fanoy 2010
F.A.W. Bannier en N.A.M.E.C. Fanoy, Visie Leerstoel advocatuur op toezicht door 
BFT (advies in opdracht van de NOvA), december 2010.

Bannier, Spronken en Fanoy 2008 
F.A.W. Bannier, T.N.B.M. Spronken en N.A.M.E.C. Fanoy, Heeft de lokale deken 
een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht? (advies in opdracht van de 
NOvA), 29 mei 2008. 

Barkhuysen 2004
T. Barkhuysen, ‘Het EVRM als integraal onderdeel van het Nederlandse 
 mate riële bestuursrecht’, in: De betekenis van het EVRM voor het materiële 
bestuursrecht (Preadvies VAR-Vereniging voor bestuursrecht, VAR-reeks 123), 
Den Haag: BJu 2004.

Barkhuysen 2005 (VAR verslag)
VAR Verslag van Preadviezen: De betekenis van het EVRM voor het materiële 
bestuursrecht, Den Haag: BJu 2005.

Barkhuysen en Bos 2011
T. Barkhuysen en A.W. Bos, ‘De betekenis van het Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie voor het bestuursrecht’, JBplus 2011, p. 3-22.

Barmentlo en Van der Vegt 2005
D.G. Barmentlo en J.M. van der Vegt, Verschoningsrecht in belastingzaken, 
Deventer: Kluwer 2005.

Barmentlo en Van der Vegt 2006
D.G. Barmentlo, J.M. van der Vegt, ‘Inlichtingverplichtingen versus 
verschoningsrecht’, ftV mei 2006, p. 21-26.

Besselink en Schueler 2010
L.F.M. Besselink en B.J. Schueler, Goedkeuring of vernietiging? Ministerieel 
toezicht op zelfregulering in de advocatuur, Utrecht, oktober 2010, te vinden op: 
www.advocatenorde.nl.

Blokland 1999
P. Blokland, Teksten en toelichting op de Wet op het notarisambt, Den Haag: 
Koninklijke Vermande 1999.



 Literatuur 

523

Blomberg 2000
A.B. Blomberg, Integrale handhaving van milieurecht, Den Haag: BJu 2000.

Blomberg en Michiels 1997
A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect. Een empirisch-
juridische studie naar de mogelijkheden voor een effectieve handhaving van het 
milieurecht, Den Haag: VUGA 1997.

Boekman 2007
S. Boekman, Advocatentuchtrecht, Deventer: Kluwer 2007.

Booij 2000
J.A. Booij, ‘Fiscale due diligence-rapporten niet meer veilig voor de fiscus?’, 
Ondernemingsrecht 2000/3, p. 71-75.

Borgers 2011
M.J. Borgers, ‘De communicatieve strafrechter’, in: Controverses rondom legaliteit 
en legitimatie (Handelingen NJV 2011-1), Deventer: Kluwer 2011, p. 138-148.

Brants en Spronken 2006
C. Brants en T. Spronken, ‘Het professionele verschoningsrecht: de arts, de advocaat 
en de journalist in de Nederlandse strafrechtpraktijk’, in: Verschoningsrecht in het 
strafrecht van België en Nederland, (Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse 
Vereniging voor Strafrecht), Utrecht: Wolf Legal Publishers 2006, p. 1-108.

Breedveld en Holtman 2008
H. Breedveld en R. Holtman, ‘Neem het initiatief ’, Nm 2008/6, p. 23. 

Brink 2008
M. Brink, Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek 
 volgens het Nederlands recht (diss. Maastricht), 2008.

Van den Broek 2011
M. van den Broek, ‘The EU’s preventive AML/CFT policy: asymmetrical 
harmonisation’, JMLC 2011/2, p. 170-182. 

Van den Broek 2011a
M. van den Broek, ‘Effectiviteit, publieke verantwoording en transparantie van 
het Financieel Expertise Centrum’, TvCO 2011, nr. 4/5, p. 230-238.

Van den Broek 2011b
M. van den Broek, ‘Gelijkwaardigheid in het anti-witwasbeleid: de FATF en de 
EU’, SEW 2011/10, p. 422-428.

Van den Broeke en Hoft 2009
P.J. van den Broeke en R.J. Hoft, Memo wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (WWFT), Deventer: Kluwer 2009.

Buijze 2009
A.W.G.J. Buijze, ‘Effectiviteit in het bestuursrecht’, NTB 2009/8, p. 228-237.

Bulterman 2004
M.K. Bulterman, ‘Het economisch bestuursrecht en het EVRM’, in: De betekenis 
van het EVRM voor het materiële bestuursrecht, (Preadvies VAR-Vereniging voor 
bestuursrecht, VAR-reeks 123), Den Haag: BJu 2004.

Van de Bunt en Lankhorst 2001
H.G. van de Bunt en F. Lankhorst, ‘Meldplicht voor notarissen?’, WPNR 2001, 
6455, p. 722-726.



Literatuur

524

Burghout 2011
M.R. Burghout, ‘Naming & shaming in het notariële tuchtrecht’, WPNR 2011, 
6880, www.wpnr.sdu.nl/wpnronline.

Burkens e.a. 2006
M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, Alphen aan den 
Rijn: Kluwer 2006.

Buruma 2011
Y. Buruma, ‘Het advocatenprivilege bedreigd’, DD 2011/1, publicatienr. 7,  
www.kluwer.nl.

Van Buuren, Jurgens en Michiels 2011
P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens en F.C.M.A. Michiels, Bestuursdwang en 
dwangsom, Deventer: Kluwer 2011.

Calver 2008
C. Calver, ‘Directive 2005/60/EC and its Application to French “Avocats”’, 
Butterwordths Journal of International Banking and Financial Law, mei 2008.

Camp 2009
P. Camp, Solicitors and Money Laundering, Londen: The Law Society 2009.

CCBE Rapport 2004
J. Fish, Regulated legal professionals and professional privilege within the European 
Union, the European Economic Area and Switzerland, and certain other European 
jurisdictions, CCBE 2004.

Cleiren 1990
C.P.M. Cleiren, ‘Identiteit van beginselen van behoorlijke strafrechtspleging en 
beginselen van behoorlijk bestuur’, DD 1990/6, p. 497-514.

Commissie-Hammerstein 2005 
Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt (A. Hammerstein, J.W.J. Besemer, 
F.W.H. van den Emster, E.H. Hondius, M.J.A. van Mourik), Het beste van twee 
werelden, Den Haag: Ministerie van Justitie 2005.

Commissie-Huydecoper 2010
J.L.R.A. Huydecoper e.a., Op orde!, Advies van de Commissie bestuurlijke 
vernieuwing voor de NOvA, Den Haag 2010.

Commissierapport 2006
Commissie van de EG, The application to the Legal profession of Directive 91/308/
EEC on the prevention of the use of the Financial system for the purpose of money 
laundering, Commission Staff working document, SEC(2006) 1793, 19 december 
2006.

Commissie-Van Wijmen 2006
Advies Commissie Advocatuur onder leiding van P.C.E. van Wijmen, Een 
maatschappelijke orde, 2006, te raadplegen op de website van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie.

Congres 2009
L.R. van der Weij, N. Albayrak, E.I. Kortlang e.a., Congres 75 jaar Notabel & 
Financieel Toezicht, Bureau Financieel Toezicht/Kerckebosch 2009.

Corstens 1999
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1999.



 Literatuur 

525

Costa 2008
S. Costa, ‘Implementing the new anti-money laundering directive in Europe: 
legal and enforcement issues; the Italian case’, GBER 2008/3, p. 284-308.

Daalder 2010
E.J. Daalder, ‘Onvoldoende toezicht op een advocaat die het geld van zijn 
cliënten onzorgvuldig beheert’, Tijdschrift voor toezicht 2010/1, p. 72-76.

Damen 2010
L.J.A. Damen, ‘Een bewindsman moet de Tweede Kamer geen sprookjes 
vertellen’, AA 2010/1, p. 32-38.

Diekman 2010
P. Diekman, ‘Meldplichten voor accountants’, Maandblad voor Accountancy en 
Bedrijfseconomie, mei 2010, p. 228-235.

Diekman 2010a
P. Diekman, ‘Meldplicht voor accountants, Complex spoorboekje’, de Accountant, 
maart 2010, p. 20-23.

Diekman 2010b
P. Diekman, ‘Vertrouwen in banken. Enige bedreigingen en ankerpunten’, 
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, maart 2010, p. 123-132.

Dieleman 2010
A. Dieleman, ‘Euforie over Wwft-meldplicht te vroeg – wetgeving en 
communicatie blijven onduidelijk’, 1 februari 2010, te vinden op de website van  
www.accountant.nl, onder Opinie.

Van Dijk 2010
H.H.M. van Dijk, ‘Reactie op “Verhullen en verbergen”’, Trema 2010/10, 
p. 507-510.

Van Dijken, Berdowski en Eshuis 2006 
K. van Dijken, Z. Berdowski en P.H. Eshuis, De praktijk van derdenrekeningen. 
Een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, Leiden: 
WODC 2006.

Docters van Leeuwen 2010
A.W.H. Docters van Leeuwen, Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning 
naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur (advies in opdracht van de 
NOvA), NSOB 2010.

Doorenbos 1996
D.R. Doorenbos, ‘Witwassen en (misbruik van verschoningsrecht)’, Adv.bl. 
1996/3, p. 111-115.

Doorenbos 2007
D.R. Doorenbos, Naming & Shaming (oratie Nijmegen), Deventer: Kluwer 2007.

Droogbroeck 2010
J. van Droogbroeck, ‘De verplichtingen van externe accountants en belasting-
consulenten inzake de bestrijding van witwassen na de Wet van 18 januari 
2010’, Accountancy & Tax 2010/4, p. 5-24.

Van Duyne 2006
P.C. van Duyne, ‘Witwasonderzoek, luchtspiegelingen en de menselijke maat’, 
Justitiële verkenningen 2006/2, p. 34-39.



Literatuur

526

EC-rapport 2011
Europese Commissie, Final Study on the Application of the Anti-Money 
Laundering Directive, 2011.

The Edwards Report 1976
D.A.O. Edward, The professional secret, confidentiality and legal professional 
privilege in the nine member states of the European community, 1976.

The Update Edwards Report 2003
D.A.O. Edward, The Professional secret, confidentiality and legal professional 
privilege in Europe. An update on the Report by D.A.O. Edward, CQ, CCBE, 
2003.

Ehlermann en Oldekop 1977
C.D. Ehlermann en D. Oldekop, Due process in Administrative Procedure,  
3 FIDE, 1977.

Eijlander e.a. 2002
P. Eijlander e.a., ‘Verkenning van het veld: toezicht als borging van publiek 
belang’, in: P. Eijlander e.a. (red.), Dilemma’s rond toezicht. Opstellen over de 
werking van toezichtsarrangementen, Den Haag: Sdu 2002, p. 1-18.

Van Eijsden 2007
A. van Eijsden, ‘Bijdrage Ministerie van Financiën: Fiscus en verschoningsrecht?’, 
in: Meer spreken, minder zwijgen?, Preadvies voor KNB congres, Den Haag: Sdu 
2007, p. 149-172.

Eikelenboom 2010
S. Eikelenboom, ‘Naam “foute” notaris geheim’, FD 16 februari 2010, p. 1.

Elsen 2005
G.J.K. Elsen, ‘WID- en Wet MOT-perikelen’, Ondernemingsrecht 2005/9, 
p. 302-307.

Van Es 2007
P.C. van Es, ‘Informatieplicht en geheimhoudingsplicht van de notaris’, in:  
Meer spreken, minder zwijgen?, Preadvies voor KNB congres, Den Haag: Sdu 
2007, p. 13-78.

Van Es 2008
P.C. van Es, ‘Toezicht op naleving Wid/Wet Mot’, JBN januari 2008, p. 3-7.

Van Es 2009
P.C. van Es, ‘Toezicht, tuchtrecht en geheimhouding in het (concept)wets-
voorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt’, JBN juni 2009, p. 14-17.

Evaluatiecommissie BFT 2009
J.G. Kuijl e.a., Toezicht en inzicht. Een helder denkraam, rapport van de 
Evaluatie commissie Bureau Financieel Toezicht 2009 op basis van een opdracht 
van de Staatssecretaris van Justitie, publicatienr. 0907 13461.

Faber en Van Nunen 2004
W. Faber en A.A.A. van Nunen, Uit onverdachte bron. Evaluatie van de keten 
ongebruikelijke transacties, WODC en BJu 2004.

Faure, Nelen en Philipsen 2009
M. Faure, H. Nelen en N. Philipsen, Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving 
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar 
voorlopers, WODC 2009, Ministerie van Justitie.



 Literatuur 

527

FEE-rapport 2009
Federation of European Accountants working Group on AML, Survey on 
European and National Legislation and Guidance on the Prevention of Money 
Laundering and Terrorist Financing, 2009.

Fermon 2007
J. Fermon, in zijn noot onder het arrest: EHRM 26 juni 2002, C-305/05, 
Opmaat, Sdu, 2007/102, m.nt. Fermon. 

Fernhout 2004
F.J. Fernhout, Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken, Deventer: 
Kluwer 2004.

Ferwerda e.a. 2007
H. Ferwerda, R. Staring, E. de Vries Robbé en J. van de Bunt, Malafide activiteiten 
in de vastgoedsector, WODC 2007.

Gerver 2005
P.H.M. Gerver, ‘Tuchtrecht en strafrecht’, in: 100 Jaar Notarieel Toezicht, lezingen 
van een studiedag, Deventer: Kluwer 2005, p. 7-13.

Van Gestel en Ligthart 2002
R. van Gestel en W. Ligthart, ‘Zachte toezichthouders maken…?’, in: 
P. Eijlander e.a. (red.), Dilemma’s rond toezicht. Opstellen over de werking van 
toezichtarrangementen, Den Haag: Sdu 2002, p. 19-44.

Giesen 2005
I. Giesen, Toezicht en aansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2005.

Giesen 2007
I. Giesen, ‘Alternatieve regelgeving in privaatrechtelijke verhoudingen’, in: 
Alternatieve regelgeving (Handelingen NJV 2007-I), Deventer: Kluwer 2007, 
p. 67-168.

Grijseels 2010
C. Grijseels, Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 
18 januari 2010 tot wijziging van de Wet van 11 januari 1993 (…) aangebrachte 
wijzigingen aan het preventief anti-witwasdispositief, CFI: 2010, te vinden op:  
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/bel_leg/Law_1993_modifications.pdf.

Groussot 2006
X. Groussot, General Principles of Community Law, Groningen: Europa Law 
Publishing 2006.

De Gruiter 2006
J. de Gruiter, ‘Notarisleden kamers verdeeld over roep om strenger straffen’,  
Nm 2006/5, p. 42-45. 

De Gruiter 2006a
J. de Gruiter, ‘Oud-KNB-voorzitters: financieel wanbeheer strenger straffen. 
Tuchtrechter moet meer kijken naar aard van klacht’, Nm 2006/2, p. 16-19.

Van den Haak 2008
H.F. van den Haak, ‘Tuchtrechter en/of toezichthouder?’, WPNR 2008, 6778, 
www.wpnr.sdu.nl/wpnronline.

Van den Haak 2009
H.F. van den Haak, De notaris in appel, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2009.



Literatuur

528

Van den Haak 2011
H.F. van den Haak, ‘Wijziging van de Wet op het notarisambt c.a. Vijf desiderata’ 
WPNR 2011, 6888, p. 441-450.

Interview met Van den Haak 2010
Interview met Van den Haak, door Nachtegaal en Steensma in: Toezicht 2010/2, 
p. 4-8.

Van der Hammen 2004
J. van der Hammen, ‘Tuchtrecht moet zelfde bescherming bieden als strafrecht’, 
Nm 2004/10, http://www.zoekjenotaris.nl/page.asp?id=492.

Heck-Vink 2002
C. Heck-Vink, ‘Wettelijke identificatie- en meldplicht voor het notariaat’, 
WPNR 2002, 6508, p. 748-754.

Herlin-Karnell 2012 [n.n. gepubliceerd]
E. Herlin-Karnell, Hoofdstuk 6 uit: The Constitutional Dimension of European 
Criminal Law, Oxford: Hart publishing, monograph forthcoming april 2012.

Van der Hoeven 2010
R. van der Hoeven, ‘EU implementatie Derde Witwasrichtlijn – naleving 
advocatuur’, (advies voor de NOvA) 22 december 2010.

Van der Hoeven en Visser 2003
R. van der Hoeven en M.J.C. Visser, ‘Identificatie- en meldplicht van de advocaat, 
een frontale aanval op de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht’, NJB 
2003, p. 1124-1131.

Van der Hoeven en Visser 2003a
R. van der Hoeven en M.J.C. Visser, ‘Praktische gevolgen van de invoering van 
identificatie- en meldingsplicht, Adv.bl. 2003/14, p. 608-613.

Holtman 2005
R. Holtman, ‘Falend financieel toezicht’, Nm 2005/9, p. 18-19.

Holtman 2007
R.J. Holtman, ‘Toch geheimhouding jegens de fiscus’, JBN 2007/47, p. 15-17.

Holtman 2007a
R. Holtman, ‘Auditors hebben geen geheimhouding’, Nm 2007/10, p. 6.

Holtman 2007b
R. Holtman, ‘Auditors hebben geen geheimhouding II’, Nm 2007/11, p. 6.

Holtman 2008
R. Holtman, ‘Het orkest van de Titanic’, Nm 2008/07-08, p. 26. 

Holtman 2008a
R. Holtman, ‘De KNB als crimefighter’, Nm 2008/2, p. 27. 

De Hoogh 2004
B. de Hoogh, ‘Toetsingssystemen beroepsorganisaties geaccrediteerd’, 
Accountant Adviseur 2004/9, p. 41-43.

De Hoogh 2006
B. de Hoogh, ‘Raad van Toezicht kijkt tevreden terug’, Accountant Adviseur 
april 2006, p. 22-25.

Huydecoper 2003
J.L.R.A. Huydecoper, ‘Klikspaan, boterspaan; oftewel: het beroepsgeheim en de 
meldplicht’, Ondernemingsrecht 2003, p. 513-518.



 Literatuur 

529

IMF-rapport 2010
J. Viñals, J. Fiechter e.a., The Making of Good Supervision: Learning to Say ‘No’, 
IMF mei 2010.

Itsikowitz 2006
A. Itsikowitz, ‘Legal professional privilege/ intermediary confidentiality. The 
challenge for anti-money laundering measures’, in: J. Munyoro e.a., Money 
Laundering Experiences, ISS Monograph series nr. 124, 2006, p. 73-90.

Jans e.a. 2002
J.H. Jans e.a., Inleiding tot het Europees Bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 
2002.

Jans e.a. 2007
J.H. Jans e.a., Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa Law Publishing 
2007.

Jurgens 2009
A.J.W.M. Jurgens, ‘Raad van Toezicht: “2008, de grote inhaalslag”’, Accountant 
Adviseur juni 2009, p. 46-48.

Katz 2007
E. Katz, ‘Implementation of the Third Money Laundering Directive – an 
overview’, Law and Financial Markets Review mei 2007, p. 207-211.

Kaya e.a. 2008
D. Kaya, D.S. Kolkman, B. Snijder-Kuipers en A.T.A. Tilleman, ‘Nieuwe anti-
witwaswetgeving van kracht! Veel nieuws onder de zon?’, Tijdschrift voor 
ondernemingsrechtpraktijk 2008/6, p. 205-211.

Kelk 1998
C. Kelk, Materieel Strafrecht, Gouda: Quint 1998.

Knapen 2006
M. Knapen, ‘Een buitenproportionele inbreuk op het verschoningsrecht’, Adv.bl. 
2006/12, p. 549.

Knapen 2010
M. Knapen, ‘Adviseur Arthur Docters van Leeuwen’, Adv.bl. 2010/1, p. 2-5.

KNB-preadvies 2007.
P.C. van Es e.a., Meer spreken, minder zwijgen?, Preadvies voor KNB congres, 
Den Haag: Sdu 2007.

Kok 1994
G.Chr. Kok, ‘Het ontwerp voor een nieuwe notariswet’, WPNR 1994, 6140, 
p. 413-417.

Kolkman en Tilleman 2005
D.S. Kolkman en A.T.A. Tilleman, ‘WID/MOT: van witwassen tot terrorisme-
financiering’, WPNR 2005, 6633, p. 675-682.

Kolkman en Wisse 2010
D.S. Kolkman en R. Wisse, ‘Versterking Wna-toezicht’, Toezicht 2010/2, p. 8-11.

Komárek 2008 
J. Komárek, ‘Legal Professional Privilege and the EU’s Fight against Money 
Laundering’, Civil Justice Quarterly 2008/27; internetkopie: http://ssm.com/
abstract=1031721.



Literatuur

530

Koopmans 1991
T. Koopmans, ‘Rechtsbeginselen in het Europese Gemeenschapsrecht’, AA 40 
1991/10, p. 927-933.

Koops en Vermeij 2007
W.J. Koops en M.J.N. Vermeij, ‘Communautair geknabbel aan 
verschoningsrecht, de Cohen-advocaat buitenspel?’, Adv.bl. 2007/14, p. 601-603.

Kraan 2007
C.A. Kraan, ‘Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de notaris’, in: 
Meer spreken, minder zwijgen?, Preadvies voor KNB congres, Den Haag: Sdu 
2007, p. 79-137.

Laan 2011
G. Laan, ‘Ons uitgangspunt is risicogericht toezicht’, Nm 2011/3, p. 8-11.

Langereis 2002
Ch.J. Langereis, ‘Het verschoningsrecht van de belastingadviseur en de 
advocaat-belastingkundige nader beschouwd’, in: Iets bijzonders, Liber 
amicorum prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff, ’s-Gravenhage: Sdu 2002, p. 177-182.

Lankhorst en Nelen 2004,
F. Lankhorst en J.M. Nelen, Professionele dienstverlening en georganiseerde 
criminaliteit, Amsterdam: VU 2004.

Van Leijen 2010
J.H.M. van Leijen, ‘Verhullen en verbergen. De belemmering van het 
verschoningsrecht bij de bestrijding van door misdaadgeld besmet vastgoed’, 
Trema 2010/10, p. 502-506.

Van Leijen 2010a
J.H.M. van Leijen, ‘Naschrift “Verhullen en verbergen’’’, Trema 2010/10, p. 511.

Lekkerkerker 2008
G.J.C. Lekkerkerker, ‘De notaris, zijn beroepsgeheim en het strafrecht; de 
beschikkingen van 30 oktober 2007’, JBN april 2008, p. 15-16.

Lekkerkerker 2011
G.J.C. Lekkerkerker, ‘Toezicht komt van Mars, toetsing komt van Venus. Over 
de spanning tussen controle en autonomie’, JBN 2001/5, publicatienr. 30,  
www.opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl.

Luchtman en Van der Hoeven 2009
M.J.J.P. Luchtman en R. van der Hoeven, ‘Case C-305/05, Ordre des Barreaux 
francophones et germanophone et al. v. Conseil des Ministres, Judgment of the 
Court of Justice of 26 June 2007, Grand Chamber; [2007] ECR I-5305’, CMLR 
2009/46, p. 301-318.

Luchtman, Vervaele en Jansen 2002
M.J.J.P. Luchtman, J.A.E. Vervaele en O.J.D.M.L. Jansen, Rapport: Informatie-
uitwisseling in het kader van het Financieel Expertise Centrum, Universiteit 
Utrecht 2002.

Luijten 2007
E.A.A. Luijten, ‘Geen schoonheidsprijs voor ons notariële tuchtrecht’,  
Nm 2007/11, p. 33-35.



 Literatuur 

531

Van der Maelen 2009
D. van der Maelen, ‘Regering lapt aanbevelingen fraudecommissie al aan haar 
laars’, http://www.politics.be/persmededelingen/22328.

Maher 2007
F. Maher, ‘Go straight to jail. Do not pass go. Do not collect £ 200’, Legal Risk 
februari 2007, p. 1-2.

Majoor en Wallage 2005
G.C.M. Majoor en Ph. Wallage, ‘Is het huidige stelsel van kwaliteitstoetsing nog 
levensvatbaar?’, MAB november 2005, p. 545-555.

Mawdsley 2006
S. Mawdsley, ‘Jail for money laundering breaches: the ultimate deterrent’, 
The Law Society – News, augustus 2006, http://www.lawsociety.org.uk/
newsandevents/news/view=newsarticle.law?NEWSID=295976.

Mawdsley 2006-2007
S. Mawdsley, ‘Money laundering: the enemy within’, FD Legal, december 2006/
januari 2007, p. 6-7.

Van Mens en Bouallouch 2002
K.L.H. van Mens en M. Bouallouch, ‘De Wet MOT: meldplicht voor vrije 
beroepsbeoefenaren’, Onderneming & Financiering 2002/52, p. 77-87.

Michiels 1998
F.C.M.A. Michiels, ‘Inleiding’, in: F.C.M.A. Michiels (red.), Recht op het doel af, 
Opstellen over doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidshandelen in 
een democratische rechtsstaat, Deventer: Tjeenk Willink 1998.

Michiels 2006
F.C.M.A. Michiels, Houdbaar handhavingsrecht (oratie Tilburg), Deventer: 
Kluwer 2006.

Michiels 2007
F.C.M.A. Michiels, ‘Naming and shaming in het markttoezicht’, NTB 2007/3, 
nr. 16, p. 85 e.v. 

Michiels en De Waard 2007
F.C.M.A. Michiels en B.W.N. de Waard, Rechterlijke toetsing van bestuurlijke 
punitieve sancties, Den Haag: BJu 2007.

Middleton en Levi 2004
D.J. Middleton en M. Levi, ‘The role of solicitors in facilitating “Organized 
Crime”: Situational crime opportunities and their regulation’, Crime, Law & 
Social Change 2004/42: 123-161.

Minkjan 2007
L. Minkjan, ‘Peer review bij het notariaat’, Rechtstreeks 2007/4, p. 24-38.

Mitsilegas en Gilmore 2007
V. Mitsilegas en B. Gilmore, ‘The EU legislative framework against money 
laundering and terrorist finance: a critical analysis in the light of evolving 
global standards’, ICLQ januari 2007, p. 119-141. 

Van Montfort 2010
C.J. van Montfort, ‘Ontwikkelingen in toezicht en verantwoording bij 
instellingen op afstand, Een terugblik en een blik in de toekomst’, Tijdschrift 
voor Toezicht 2010/1, p. 6-20.



Literatuur

532

Mooijekind en Winkel 2006
M.J.Th. Mooijekind en F.J. Winkel, ‘Het toezicht door het BFT’, in: Handboek 
Accountancy 2006/suppl. 11, p. 1-30.

De Moor-van Vugt 2002
A. de Moor-van Vugt, ‘ESF: niet meer dan een schoenendoosadministratie’, 
in: Eijlander e.a. (red.), Dilemma’s rond toezicht. Opstellen over de werking van 
toezichtsarrangementen, Den Haag: Sdu 2002, p. 45-60.

Van Ommeren 1996
F.J. van Ommeren, De verplichting verankerd (diss. Utrecht), 1996.

Van Oostrum 2002
H.A.J. van Oostrum, Toevallige weetbaarheden. Een onderzoek naar integriteits-
bewaking in advocatenkantoren, Den Haag: BJu 2002.

Van Os 1995
P.J.N. van Os, ’Het toezicht en de tuchtrechtspraak in de ontwerpwet op het 
notarisambt’, WPNR 1995/6168, p. 105-109.

Van Os 2005
P.J.N. van Os, ‘Tekortkomingen in het huidige tuchtrecht’, in: 100 Jaar Notarieel 
Toezicht, Deventer: Kluwer, p. 25-37.

Pellegrini 2005
M. Pellegrini, ‘Anti-Money Laundering Legislation in the Light of the Proposal 
of the Third EC Directive, EBLR 2005, p. 1181-1189. 

Pheijffer 2000
M. Pheijffer, De forensisch accountant: het recht meester (diss. Leiden), Den 
Haag: Koninklijke Vermande 2000.

Interview met Pheijffer 2009
Interview met Pheijffer en Kuijl, ‘Evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht’, 
Toezicht 2009/2, p. 4-7.

Pheijffer 2010
M. Pheijffer, ‘Meldplicht witwassen en financiering van terrorisme’, in: 
Handboek Accountancy april 2010/suppl. 25, p. 1-39.

Ping 2004
H. Ping, ‘The New Weapon for Combating Money Laundering in the EU’, 
JMLC 2004/2, p. 115-121.

Plaggemars 2011
A.D. Plaggemars, Is de notaris de markt meester?, Den Haag: BJu 2011.

Plan van aanpak-DNB 2010
Van Analyse naar Actie, Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB, 
DNB 2010.

Van der Pligt, Koomen en Van Harreveld 2008
J. van der Pligt, W. Koomen en F. van Harreveld, ‘Bestraffen: een overzicht, een 
mythe en nieuwe varianten’, Justitiële Verkenningen, Den Haag: BJu en WODC 
2008/2, p. 70-81.

Rammeloo 2010,
L.H. Rammeloo, ‘Wat is de invloed van tuchtuitspraken op civiele claims?’,  
Adv.bl. 2010/14, p. 539.



 Literatuur 

533

Rapport AFM 2010
AFM, Rapport algemene bevindingen kwaliteit accountantscontrole en 
kwaliteitsbewaking, Amsterdam, september 2010.

Rapport Algemene Rekenkamer 2008
Algemene Rekenkamer, Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering,  
3 juni 2008, Kamerstukken II 2007-2008, 31 477, nr. 1.

Rapport Arena 2009
J. Smits, N. Struiksma en M. van den Heuvel, ‘Systeem in zaken. Een evaluatie 
van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht’ 
in: J.G. Kuijl e.a., Toezicht en inzicht. Een helder denkraam, (rapport van de 
Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht 2009 in opdracht van de 
Staatssecretaris van Justitie, publicatienr. 0907 13461), bijlage IV.

Rapport Commissie-Michiels 1998
Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, Handhaven op 
Niveau, Deventer: Tjeenk Willink 1998.

Rapport Commissie-Michiels 2001
Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving,  
F.C.M.A. Michiels e.a., Handhaven op niveau (verkorte versie), Deventer: 
Tjeenk Willink 2001.

Rapport Deloitte 2009
Rapport: Inzicht in verwevenheid. Knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling 
van gegevens en informatie ter bestrijding van de verwevenheid tussen onder- en 
bovenwereld, Amstelveen: Deloitte 2009.

Rapport Gemeente Rotterdam 2007
Gemeente Rotterdam, De Fraude Voorbij; Voorstel van Rotterdam voor een 
integrale aanpak van vastgoed- en hypotheekfraude, Gemeente Rotterdam 2007, 
te vinden via: http://www.rotterdamveilig.nl/do.php?fct=nieuws&op=showNite
m&nieuwsId=864.

Rapport Parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld 2008
Parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld (C. Joldersma, 
F. Teeven, J. de Wit, T. Heerts, E. Anker en R. de Roon), Verwevenheid van de 
bovenwereld met de onderwereld, 2008; Kamerstukken II 2008-2009, 29 911, nr. 14.

Rapportage FEC 2008
Rapportage Project Vastgoed Financieel Expertise Centrum, Amsterdam 2008, 
te vinden op: www.dnb.nl/binaries/Rapportage%20project_tcm46-184641.pdf.

Rietrae 2006
J. Rietrae, ‘The 3rd EU anti-money laundering directive. Main issues and 
intriguing details’, in: Van Duyne e.a., Crime Business and Crime Money in 
Europe, The dirty linen of illicit enterprise, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 
2007, p. 15-41. 

Rinkes 2007
J.G.J. Rinkes, ‘Tuchtrecht en tuchtrechtspraak’, Praktisch Procederen, 2007/1, 
p. 1-3.

Van Rossum 2005
A.A. van Rossum, ‘Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overheidstoezicht’, 
in: Toezicht (Handelingen NJV 2005-1), Deventer: Kluwer 2005, p. 1-133.



Literatuur

534

Scheltema 1989
M. Scheltema, ‘De rechtsstaat’, in: J.W.M. Engels (red.), De rechtsstaat herdacht, 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1989, p. 11-25.

Schreuders 2002
D.S. Schreuders, ‘Informatie-uitwisseling tussen OM en fiscus’, in:  
Iets bijzonders, Liber amicorum prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff, ’s-Gravenhage: 
Sdu 2002, p. 183-205.

Schueler en Besselink 2010
B.J. Schueler en L.F.M. Besselink, Goedkeuring of vernietiging? Ministerieel 
toezicht op zelfregulering in de advocatuur (advies in opdracht van de NOvA), 
oktober 2010.

Sillevis Smitt 2010
T. Sillevis Smitt, ‘Vliegende brigadelid Willem van Wijngaarden: “Eén keer 
zeiden we: je zou je praktijk moeten neerleggen”’, Adv.bl. 2010/5, p. 28-29.

Snijder-Kuipers en Tilleman 2008
B. Snijder-Kuipers en A.T.A. Tilleman, ‘Ken uw cliënt, Risicogeoriënteerde 
benadering in toekomstige Nederlandse anti-witwaswetgeving’, JBN 2008/13, 
p. 3-6.

Spronken 2002
T. Spronken, ‘De Europese witwasrichtlijn en de erosie van het verschoningsrecht’, 
in: Iets bijzonders, Liber amicorum prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff, ’s-Gravenhage: 
Sdu 2002, p. 1-15.

Spronken e.a. 2009
T. Spronken, G. Vermeulen, D. de Vocht en L. van Puyenbroeck, EU Procedural 
Rights in Criminal Proceedings, Antwerpen: Maklu Uitgevers NV 2009.

Aan de Stegge 2007
J. aan de Stegge, ‘Peter Noordhoek is trainer van auditoren: “Je wordt niet 
zomaar een goede auditor”’, Nm 2007/06/07, p. 14-15.

Aan de Stegge 2007a
J. aan de Stegge, ‘Auditbureau van start’, Nm 2007/06/07, p. 10.

Stouten 2007
M. Stouten, ‘Meldplicht witwaspraktijken niet in strijd met artikel 6 EVRM. 
HvJ EG 26 juni 2007, C-305/05’, NJB 2007/1959, afl. 38, p. 2432-2437.

Stouten 2010
M. Stouten, ‘Een ongebruikelijke uitleg van de witwasmeldplicht, tijd voor een 
wetswijziging’, NJB 2010/1649, afl. 31, p. 2020-2025.

Stouten 2011
M. Stouten, ‘Wwft-toezicht advocaten is niet effectief ’, Compliance & Toezicht, 
2011/11, maart, p. 6-11.

Suyver 2006
J. Suyver, ‘Toelaten van meer financieel toezicht is de prijs om de reputatie hoog 
te houden’, Adv.bl. 2006/2, p. 78-81.

Takáts 2009
E. Takáts, ‘A Theory of “Crying Wolf ”: The Economics of Money Laundering 
Enforcement’, JLEO augustus 2009, p. 1-47.



 Literatuur 

535

Tilleman 2009
A.T.A. Tilleman, ‘Notariaat en Toezicht’, Ponder december 2009/27, p. 17.

Tilleman en Kolkman 2010
A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman, ‘Integraal toezicht voor het notariaat – 
Wetsvoorstel Wijziging Wet op het notarisambt’, JBN 2010/9, p. 11-13.

Tilleman en Snijder-Kuipers 2007
A.T.A. Tilleman en B. Snijder-Kuipers, ‘Identificatieverplichtingen en 
meldingsplicht’, WPNR 2007, 6716, p. 569-573.

Tridimas 2006
T. Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford: Oxford University Press 
2006.

Tromp 2005
J.A.H. Tromp, ‘De rol van de KNB’, in: 100 Jaar Notarieel Toezicht, Deventer: 
Kluwer 2005, p. 47-54.

Unger 2006
B. Unger, ‘De omvang en het effect van witwassen’, Justitiële verkenningen 
2006/2, p. 21-33.

Unger 2008
B. Unger, ‘Effectiviteit van anti witwasbeleid in Nederland’, ESB 93(4543S) 
19 september 2008, p. 45-50.

Unger e.a. 2006
B. Unger e.a. The amounts and the effects of money laundering, rapport voor het 
ministerie van Financiën, Utrecht School of Economics, februari 2006.

Verburgh 2010 
M.A.H. Verburgh, ‘Voorproef Voorontwerp kaderwet tuchtprocesrecht’, Adv.bl. 
2010/5, p. 30-32.

Verhoeven 2009
M.J.M. Verhoeven, ‘Bestuursorganen en legaliteit in communautair perspectief ’, 
in: Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? Over legaliteit, 
rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie, Preadvies van de Jonge VAR,  
Den Haag: BJu 2009, p. 9-55.

Vermeer 2011 
F.R. Vermeer, ‘De “beginselplicht” gedetermineerd. Over de gelding van de 
beginselplicht voor verschillende gebieden van het bestuursrecht’, JBplus 2011, 
p. 59-74.

Verrest 2008
P.A.M. Verrest, ‘De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme’, AA 2008/11, p. 823-830.

Verstraeten en Dewandeleer 2008
R. Verstraeten en D. Dewandeleer, ‘Repressieve en preventieve witwasregelgeving 
na de Wetten van 27 april 2007 en 10 mei 2007’, Nullum crimen 2008, p. 1-45.

Vijselaar 2006
J. Vijselaar, ‘Tuchtrechter niet te mild voor notariële brokkenmakers’, Nm 
2006/9, p. 16-19. 



Literatuur

536

Vijselaar 2007
J. Vijselaar, ‘Onderzoek naar financieel toezicht: Grote onvrede over optreden 
kamers van toezicht’, Nm 2007/2, p. 22-25.

Visser en Van Breukelen 2008
M.J.C. Visser en S.R. van Breukelen, ‘Tuchtprocesrecht; (waar zijn de) checks 
en balances’, WPNR 2008, 6778, www.wpnr.sdu.nl/wpnronline.

Van Vliet 2010
J. van Vliet, ‘Wouter Bos over de schreef met interpretatie wet’, 4 februari 2010, 
te vinden op de website van www.accountant.nl, onder het kopje Nieuws.

Voermans 2005
W.J.M. Voermans, ‘De communautarisering van toezicht en handhaving’, in:  
T. Barkhuysen, W. den Ouden, J.E.M. Polak (red.), Recht realiseren; bijdragen 
rond het thema adequate naleving van rechtsregels, Meijers-reeks, nr. 89, 
Deventer: Kluwer 2005, p. 69-88.

Voermans, Borgers en Sieburgh 2011
W.J.M. Voermans, M.J. Borgers en C.H. Sieburgh, ‘Controverses rondom 
legaliteit en legitimatie’ (Preadviezen NJV 2011-I), Deventer: Kluwer 2011.

De Vos 2011
N.A. de Vos, Europeanisering van het vertrouwensbeginsel (diss. Utrecht), Den 
Haag: BJu 2011.

Vranken 1986
J.B.M. Vranken, Het professionele (functionele) verschoningsrecht. (Handelingen 
der NJV-II, 1(2)), p. 1-333.

De Vries 2009
K. de Vries, ‘Toezicht uit de Middeleeuwen. Kwaliteitsborging door de Orde’, 
Adv.bl. 2009/3, p. 116-118.

Waaijer 2008
B.C.M. Waaijer, ‘Relativering van het verschoningsrecht. Over zeer 
uitzonderlijke omstandigheden’, WPNR 2008, 6759, p. 471-474.

Waaijer 2009
B.C.M. Waaijer, ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de toezichthouder: 
van Centraal Bureau van Bijstand naar het Bureau Toezicht Notariaat en 
Gerechtsdeurwaarders. Hand in hand met het notariaat?’, WPNR 2009, 6808, 
p. 1-3.

Waaijer 2010
B.C.M. Waaijer, Wat was was voordat was was was? (oratie Amsterdam UvA), 
Amsterdam: Vossiuspers UvA 2010.

Van der Wal 2005
P. van der Wal, Verschoningsrecht in belastingzaken, fiscale rechtsbijstandverlening 
naar Nederlands recht (diss. Rotterdam), 2005.

Van Weeghel 2007
H. van Weeghel, ‘Gastcolumn: Leven met de rug naar de toekomst’, Nm 2007/10, 
p. 7. 

Van Weeghel 2007a
H. van Weeghel, ‘Gastcolumn: De auditor: over geheimhouding, de verordening 
en strafrechtelijke vervolging’, Nm 2007/11, p. 7.



 Literatuur 

537

Van Weeghel 2008
H. van Weeghel, ‘Reactie: Van Weeghel vliegt over de ijsbergen heen’,  
Nm 2008/07-08, p. 27.

Widdershoven 2004
R.J.G.M. Widdershoven, ‘Beginselen in het Europese recht’, in: R.J.N. Schlössels 
e.a. (red.), In beginsel. Over aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen in 
het bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 293-321.

Wieten 2008
H.L.G. Wieten, Bewijs (Studiereeks burgerlijk procesrecht 3), Deventer: Kluwer 
2008.

Wisse en Vijselaar 2006
R. Wisse en J. Vijselaar, ‘Klachtendossier. Huidige tuchtrecht schiet op onderdelen 
tekort’, Nm 2006/06-07, p. 10-15.

Witteveen 2007
W.J. Witteveen, ‘Alternatieve regulering: de vele gezichten van de wetgever, in: 
Alternatieve regelgeving (Handelingen NJV 2007-I), Deventer: Kluwer 2007, 
p. 1-65.

De Zeeuw-Schmelzer, Oosters en Hermans 2006
P.M.L. de Zeeuw-Schmelzer, A.A.W. Oosters en A.F. Hermans, ‘Drie jaar Wid 
en Wet MOT voor advocaten’, V&O 2006, p. 93-96.





539

Jurisprudentie

europees Hof voor de rechten van de mens

EHRM 6 september 1978, nr. 5029/71 (Klass e.a./Duitsland)
EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146 (The Sunday Times)
EHRM 25 maart 1983, nr. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 
7136/75 (Silver e.a./Engeland)
EHRM 2 augustus 1984, nr. 8691/79 (Malone/Engeland)
EHRM 20 juni 1988, nr. 11368/85 (Schönenberger en Durmaz/Zwitserland)
EHRM 24 mei 1989, NJ 1990, 627, m.nt. P. van Dijk (Hauschildt)
EHRM 20 augustus 1990, nr. 12244/86; 12245/86;12383/86 (The Fox, Campbell en 
Hartley/Engeland)
EHRM 25 maart 1992, nr. 13590/88 (Campbell/Engeland)
EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88 (Niemietz/Duitsland)
EHRM 25 maart 1998, nr. 23224/94 (Kopp/Zwitserland)
EHRM 20 juni 2000, nr. 33274/96 (Foxley/Engeland)
EHRM 5 juli 2001, nr. 38321/97 (Erdem/Duitsland)
EHRM 16 april 2002, nr. 37971/97 (Colas Est/Frankrijk)
EHRM 19 september 2002, nr. 62002/00 (Tamosius)
EHRM 25 februari 2003, nr. 511772/99 (Roemen en Schmit/Luxemburg)
EHRM 25 november 2004, nr. 16296/02 (Aalmoes e.a./Nederland)
EHRM 27 juli 2006, nr. 69742/01 (Gubler/Frankrijk)
EHRM 7 juni 2007, nr. 71362/01 (Smirnov/Rusland)
EHRM 22 mei 2008, nr. 15197/02 (Petrov/Bulgarije)
EHRM 22 mei 2008, nr. 65755/01 (Stevanov/Bulgarije)
EHRM 24 juli 2008, nr. 18603/03 (André/Frankrijk)
EHRM 13 januari 2009, nr. 19348/04 (Sorvisto/Finland)
EHRM 21 juli 2009, nr. 8713/03 (Janus/Polen)
EHRM 1 september 2009, NJ 2009, 509 (Jacquier/Frankrijk)
EHRM 21 januari 2010, nr. 43757/05 (Xavier da Silveira/Frankrijk)
EHRM 14 september 2010, nr. 38224/03 (Sanoma/Nederland)

Hof van Justitie van de europese Unie

HvJ EG 16 december 1976, nr. 33/76, Jur. 1976, p. 1989 (Rewe)
HvJ EG 16 december 1976, nr. 45/76, Jur. 1976, p. 2043 (Comet)
HvJ EG 5 maart 1980, nr. 265/78, Jur. 1980, p. 617 (Ferwerda)
HvJ EG 18 mei 1982, nr. 155/79, Jur. 1982, p. 1575; NJ 1983, 150 (AM&S/Commissie)
HvJ EG 8 oktober 1987, nr. 80/86, Jur. 1987, p. 3969 (Kolpinghuis)
HvJ EG 21 september 1989, nr. 68/88, Jur. 1989, p. 2965 (Griekse Maïs)
HvJ EG 16 december 1993, nr. C-334/92, Jur. 1993, p. I-6911 (Wagner Miret)
HvJ EG 24 oktober 1996, nr. C-32/95 P, Jur. 1996, p. I-5373 (Lisrestal)
HvJ EG 1 december 1998, nr. C-326/96, Jur. 1998, p. I-7835 (Levez)



Jurisprudentie

540

HvJ EG 19 februari 2002, nr. C-309/99, Jur. 2002, p. I-1577 (Wouters)
HvJ EG 22 oktober 2002, nr. C-94/00, Jur. 2002, p. I-9011 (Roquette Frères)
HvJ EG 12 juni 2003, nr. C-112/00, Jur. 2003, p. I-5659 (Schmidberger)
HvJ EG 3 mei 2005, nr. C-387/02, C-391/02 en C-403/02, Jur. 2005, p. I-3565 (Berlusconi)
HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-28/05, Jur. 2006, p. I-5431; AB 2006/390, m.nt. Widdershoven 
(Dokter)
HvJ EG 26 juni 2007, nr. C-305/05, Jur. 2007, p. I-5305; AB 2007/369, m.nt. Stouten 
(Ordre des barreaux)
HvJ EU 14 september 2010, nr. C-550/07 P, n.n.g. (Akzo Nobel/Commissie)
HvJ EU 22 december 2010, nr. C-279/09, n.n.g.; AB 2011/59, m.nt. Duijkersloot (DEB)

Het gerecht

GvEA EG 4 april 1990, nr. T-30/89, Jur. 1990, p. II-163 (Hilti/Commissie)
GvEA EG 26 februari 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-479 (Akzo)
GvEA EG 17 september 2007, nr. T-125/03 en T-253/03, Jur. 2007, p. II-3523 (Akzo 
Nobel/Commissie)

Hoge raad

HR 25 oktober 1983, NJ 1984, 132
HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173 (Notaris Maas)
HR 25 oktober 1985, NJ 1986, 176
HR 6 mei 1986, NJ 1986, 813
HR 6 mei 1986, NJ 1986, 814
HR 6 mei 1986, NJ 1986, 815, m.nt. WLH
HR 21 november 1986, NJ 1987, 318
HR 22 december 1989, NJ 1990, 779, m.nt. JBMV
HR 20 maart 1994, NJ 1994, 552
HR 8 december 1995, NJ 1996, 708
HR 18 december 1998, NJ 2000, 341 (Van Olst/Ontvanger)
HR 30 november 1999, NJ 2002, 438
HR 4 januari 2000, NJ 2000, 537
HR 20 december 2002, LJN AE3350; NJ 2004, 4, m.nt. J.B.M. Vranken
HR 28 september 2004, LJN AP2124; NJ 2007, 278 (Afgeleide bewijsverklaring)
HR 18 januari 2005, LJN AR2425; NJ 2005, 165 (Heling hawalagelden)
HR 14 juni 2005, LJN AT4418
HR 23 september 2005, LJN AR6468 en LJN AU3140; BNB 2006/21 (Fair play)
HR 5 september 2006, LJN AU6712; NJ 2006, 612, m.nt. M.J. Borgers
HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 527, m.nt. Van Dam onder NJ 2008, 529 (Vie d’Or)
HR 10 augustus 2007, AB 2007/291, m.nt. Widdershoven (Wandelvierdaagse)
HR 30 oktober 2007, LJN BA5666
HR 6 juni 2008, AB 2008/214, m.nt. Widdershoven (Joustra)
HR 11 juli 2008, NJ 2009, 451
HR 7 oktober 2008, LJN BD2774; NJ 2009, 94, m.nt. Borgers (Belastingontduiking is 
witwassen)
HR 9 december 2008, LJN BG1654



Jurisprudentie

541

HR 10 april 2009, LJN BG9470
HR 19 mei 2009, LJN BH7284
HR 25 september 2009, AB 2010/12, m.nt. Ortlep
HR 2 maart 2010, LJN BJ9262
HR 26 oktober 2010, LJN BM4440, NJ 2010, 655, m.nt. N. Keijzer (Hypotheekfraude 
is witwassen)
HR 23 november 2010, LJN BN0578; NJ 2011, 44, m.nt. N. Keijzer (Vermengings- of 
Verwateringsarrest)

afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state

ABRvS 4 maart 2009, AB 2009/156, m.nt. Widdershoven (Mandenmakers)
ABRvS 6 mei 2009, LJN BI2969
ABRvS 10 november 2010, LJN BO3468; AB 2010/319, m.nt. Affourtit en Beijering-Beck
ABRvS 15 juli 2011, LJN BR3850

college van Beroep voor het bedrijfsleven

CBb 23 april 1996, Adv.bl. 1996, nr. 13, p. 573-575
CBb 21 september 2006, LJN AY8684; AB 2006/372, m.nt. I. Sewandono
CBb 23 november 2009, LJN BK4209; AB 2010/117, m.nt. Stouten

gerechtshoven

Gerechtshof Amsterdam 4 april 2003, LJN AF6887 (Codalux-rekeningen)
Gerechtshof Arnhem 27 februari 2007, LJN AZ9398

rechtbanken

Rb. Amsterdam 3 mei 2002, LJN AE2270, JOR 2002/140 (Codalux-rekeningen)
Rb. ’s-Gravenhage 5 maart 2008, LJN BC6885
Rb. Rotterdam 18 maart 2008, LJN BC7312
Rb. ’s-Gravenhage 16 september 2009, LJN BJ8974
Rb. Rotterdam 22 juli 2010, LJN BN4179
Rb. Utrecht 30 juli 2010, LJN BN8673
Rb. Rotterdam 12 augustus 2010, LJN BN4435

Voorzieningenrechter Rb. ’s-Gravenhage 15 mei 2007, LJN BA5646 (civiele rechter)

TUCHTRECHTELIJKE INSTANTIES NOTARIAAT

notariskamer gerechtshof amsterdam

Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2005, LJN AT7572
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 23 februari 2006, LJN AV3044
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB6708
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2007, LJN BB7622
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 1 november 2007, LJN BB8704



Jurisprudentie

542

Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2008, LJN BE9100
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 september 2008, LJN BF3825
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 10 maart 2009, LJN BH5743
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0677
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2009, LJN BJ0700
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 17 november 2009, LJN BK3931
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 13 april 2010, LJN BM0984
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2010, LJN BN7316
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 16 november 2010, LJN BP2050
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 30 november 2010, LJN BO5772
Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2011, LJN BP1083

kamers van toezicht 

KvT Amsterdam 6 december 2007, LJN YC0079
KvT ’s-Gravenhage 12 december 2007, LJN YC0055
KvT ’s-Gravenhage 12 december 2007, LJN BD0664
KvT Zutphen 25 maart 2008, nr. 09/2007
KvT ’s-Gravenhage 14 mei 2008, LJN YC0060
KvT Rotterdam 26 juni 2008, LJN YC0022
KvT ’s-Gravenhage 10 september 2008, LJN YC0054
KvT Maastricht 2 december 2008, LJN YC0179
KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0126
KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0129
KvT ’s-Gravenhage 11 februari 2009, LJN YC0131
KvT Amsterdam 16 april 2009, LJN YC0312
KvT Roermond 18 juni 2009, KL 2/2007, LJN YC0191
KvT Rotterdam 10 september 2009, LJN YC0309
KvT Arnhem 15 mei 2010, LJN YC0473
KvT Amsterdam 14 september 2010, LJN YC0514
KvT Breda 13 december 2010, LJN YC0555
KvT Leeuwarden 12 januari 2010, LJN YC0369
KvT Rotterdam 28 januari 2010, LJN YC0391
KvT Rotterdam 29 januari 2010, LJN YC0392
KvT Rotterdam 29 januari 2010, LJN YC0393
KvT Leeuwarden 23 mei 2011, LJN YC0635

TUCHTRECHTELIJKE INSTANTIES ADVOCATUUR

Hof van Discipline 

HvD 3 november 2006, nr. 4551
HvD 11 januari 2008, nr. 4715, Adv.bl. 2009/11, p. 491-494
HvD 2 februari 2009, nr. 5155
HvD 13 maart 2009, LJN YA0528
HvD 6 april 2009, nr. 5285



Jurisprudentie

543

HvD 31 augustus 2009, nr. 5380, LJN YA0072
HvD 11 september 2009, LJN YA0028; YA0027; YA0029
HvD 18 juni 2010, LJN YA0959
HvD 12 juli 2010, nr. 5787

raden van Discipline 

RvD ’s-Hertogenbosch 13 maart 2006, nr. M76-2005
RvD Amsterdam 3 april 2006, Adv.bl. 2008/1, p. 31-32
RvD ’s-Gravenhage 18 september 2006, Adv.bl. 2008/3, p. 103
RvD Amsterdam 31 oktober 2006, Adv.bl. 2009/11, p. 491
RvD Amsterdam 18 maart 2008, nr. 07-244A
RvD ’s-Hertogenbosch 14 april 2008, Adv.bl. 2010/2, p. 87
RvD Leeuwarden 29 augustus 2008, Adv.bl. 2010/3, p. 124
RvD ’s-Hertogenbosch 17 november 2008, H 131 – 2007
RvD Amsterdam 24 maart 2009, nr. 08-294 A, LJN YA0733
RvD ’s-Gravenhage 7 december 2009, LJN YA0484
RvD Arnhem 25 januari 2010, LJN YA0374
RvD Arnhem 14 juli 2010, LJN YA0852
RvD Amsterdam 31 augustus 2010, nr. 10-029Rot en 10-031Rot, LJN YA0920

TUCHTRECHTELIJKE INSTANTIES ACCOUNTANTS

accountantskamer Zwolle

Accountantskamer Zwolle 1 december 2009, LJN YH0004 en LJN YH0005
Accountantskamer Zwolle 9 juli 2010, LJN YH0010
Accountantskamer Zwolle 19 juli 2010, LJN YH0021
Accountantskamer Zwolle 17 september 2010, LJN YH0072
Accountantskamer Zwolle 28 maart 2011, LJN YH0154
Accountantskamer Zwolle 9 mei 2011, LJN YH0166
Accountantskamer Zwolle 9 mei 2011, LJN YH0167
Accountantskamer Zwolle 6 juni 2011, LJN YH0172 en LJN Y0173

raden van tucht 

RvT ’s-Gravenhage, nr. JT 2007-028
RvT Amsterdam, nr. JT 2007-039
RvT ’s-Gravenhage 16 juni 2008, nr. 1237/06.53

BELGIË

grondwettelijk Hof

Grondwettelijk Hof 23 januari 2008, nr. 10/2008, www.grondwettelijkhof.be
Grondwettelijk Hof 10 juli 2008, nr. 102/2008, www.grondwettelijkhof.be



Jurisprudentie

544

raad van state

Raad van State 2 juli 2010, nr. 206.397

FRANKRIJK

conseil d’État

Conseil d’État 31 maart 2004, nr. 256355, nr. 20040066899, www.conseil-etat.fr
Conseil d’État 10 april 2008, Conseil national des barreaux et al, nr. 296845, 29690, 
www.conseil-etat.fr

ENGELAND

House of Lords 

R v Central Criminal Court, ex. p. Francis & Francis [1989] AC 346, HL

court of appeal

Banque Keyser Ullman v Skandia [1986] 1 Lloyds Rep 336
R v Da Silva [1996] EWCA Crim 1654
Bowman v Fels [2005] EWCA Civ 226



545

Geraadpleegde personen

Mr. Dick Barmentlo  belastingadviseur (op persoonlijke titel)

Mr. Peter van den Berg   directeur Register Belastingadviseurs

Peter Camp      solicitor en auteur van ‘Solicitors and Money 
Laundering’, Londen: The Law Society 2009

 
Prof. dr. Peter Diekman    partner bij KPMG advisory;  

hoogleraar Compliance & Risk Management, 
Erasmus Universiteit Rotterdam

Mr. Ritzo Holtman   notaris 

Drs. Niels Hupkes    senior beleidsadviseur, Nederlandse Orde van 
Advocaten

Mr. Lineke Minkjan   bestuurssecretaris Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie

Emma Oettinger     AML policy officer, Law Society of England and 
Wales

Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA  hoogleraar Accountancy, Universiteit Nyenrode; 
hoogleraar Forensische Accountancy, 
Universiteit Leiden

Prof. dr. Ben Schueler   hoogleraar Bestuursrecht, Universiteit Utrecht 

Mr. Jan Suyver     algemeen secretaris Nederlandse Orde van 
Advocaten 

Mr. André Tilleman   jurist, Bureau Financieel Toezicht

Prof. dr. Caroline Vanderkerken   raadsheer Hof van Beroep te Brussel;  
hoofddocent Fiscaal Recht, Universiteit Hasselt

Mr. Wim van Veen  voorzitter Kamer van Toezicht Rotterdam 

Folkert Winkel RA  directeur Wwft Bureau Financieel Toezicht





547

Curriculum vitae

Maaike Stouten werkte tijdens haar studie Nederlands Recht, richting 
Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht als student-assistent bij het Molengraaff 
Instituut voor Privaatrecht en als gerechtssecretaris bij het Gerechtshof te 
 ’s-Hertogenbosch. Zij studeerde af in 2005 en doceerde nadien diverse vakken 
in het privaatrecht en het staats- en bestuursrecht en algemene rechtsweten-
schappen aan de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit. In januari 
2007 werd zij promovenda aan de Universiteit Utrecht en in september 2011 
rondde zij het onderzoek af. Sindsdien is zij als docent verbonden aan de afde-
ling Staats- en bestuursrecht van het departement Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Utrecht.





	 	 									Toepassingsbereik	Wwft-meldplicht	voor	juridische	en	fiscale	dienstverleners	als	bedoeld	in	art.	1	Wwft
	 	 							•		Legenda:	zwart	=	huidig	recht		/	groen	=	C-Wwft,	of	Wna-nieuw	/ rood	=	opmerking	of	knelpunt	/	blauw	=	aanbeveling

Instellingen Wwft-diensten Meldplicht Vrijstelling Geen vrijstelling            
(dus	wel	meldplicht) 

Geen vrijstelling            
(dus	wel	meldplicht) 

 •       Fiscale beroepsactiviteiten
 •       Advies of bijstand bij:
- aan-	of	verkopen	van	onroerende	

zaken/registergoederen;
- beheren	van	geld,	effecten,	

munten,	muntbiljetten,	edele	
metalen,	edelstenen	

- of	andere	waarden;
- het	oprichten/beheren	van	

vennootschappen,	rechtspersonen	
of	soortgelijke	lichamen	als	
bedoeld	in	art.	2	lid	1,	sub	b	Awr;

- het	geheel	of	gedeeltelijk	aan-	of	
verkopen	dan	wel	overnemen	van	
ondernemingen	(…);

- werkzaamheden	op	fiscaal	gebied;
- het	vestigen	van	een	recht	van	

hypotheek	op	een	registergoed
- 
- Optreden in naam en voor 

rekening van een cliënt 
bij enigerlei financiële 
transactie of onroerende-
zaaktransactie      

                                         

§	5.2.3

Voor ongebruikelijke transacties 

Een	verrichte	of	voorgenomen	
ongebruikelijke	transactie	van	of	ten	
behoeve	van	een	cliënt	in	verband	met	
een	Wwft-dienst,	binnen	14	dagen/	
onverwijld	te	melden	aan	FIU.																																														

In	het	C-Wwft		wordt	het	
transactiebegrip	verduidelijkt	tot:
‘handeling	of	samenstel	van	
handelingen	van	of	ten	behoeve	van	
een	cliënt	waarvan	de	instelling	in	het	
kader	van	haar	dienstverlening	aan	die	
cliënt	heeft	kennisgenomen’

§	5.2.4		en	§	7.3

Voor advieswerkzaamheden
‘bepaling	van	de	rechtspositie’

Voor procesgerelateerde 
werkzaamheden
‘De	vertegenwoordiging	en	verdediging	
van	een	cliënt	in	rechte,	het	geven	
van	advies	voor,	tijdens	en	na	een	
rechtsgeding	of	het	geven	van	advies	
over	het	instellen	of	vermijden	van	een	
rechtsgeding.’

§	5.2.5 

Bij fraude-oogmerk

Vrijstelling	dient	niet	van	toepassing	
te	zijn	wanneer	het	oogmerk	van	het	
advies	op	witwasdoeleinden	is	gericht
→ meldplicht als:

a)	de	dienstverlener	deelneemt	aan	
witwasactiviteiten;

b)	het	juridisch	advies	voor	
witwasdoeleinden	wordt	verstrekt;

c)	of	de	dienstverlener	weet	of	
redenen	heeft	om	aan	te	nemen	dat	
zijn	cliënt	juridisch	advies	wenst	voor	
witwasdoeleinden.

 §	6.2.4	en	 §	6.3

·	

·	 Fiscaal advies?

·	 Inkeerregeling?

·	 Forensische accountancy?

·	 Due-diligenceonderzoeken?

Met	het C-Wwft	wordt	duidelijk	
dat	forensische	
accountancywerkzaamheden	en	
due	diligence	meldplichtige	diensten	
kunnen	zijn.	
Onzeker	blijft	in	hoeverre	genoemde	
diensten	vervolgens	onder	de	
vrijstelling	vallen.

§	6.2.6,	§	7.3.5	en	§	7.4

Advocaten Ja 

§	7.2.2

Ja 

Een	meldplicht	voor	‘ongebruikelijke’	
transacties	is	deels	in	strijd	met	legal	
privilege.

Aanbeveling
Meldplicht	voor	‘ongebruikelijke	
transacties’	wijzigen	in	‘verdachte	
transacties’.

§	7.3.1	

Ja 

Advieswerkzaamheden,	buiten	de	
context	van	een	(mogelijk)	rechtsgeding	
zijn	thans	niet	vrijgesteld,	behalve	het	
eerste	verkennende	gesprek.	Deze	
beperkte	uitleg	is	in	strijd	met	het	legal	
privilege.

Aanbeveling
De	uitleg	‘bepaling	van	de	rechtspositie’	
moet	voor	advocaten	al	het	juridisch	
advies	omvatten,	uitgezonderd	de	
diensten	genoemd	in	de	twee	rechter	
kolommen.

Aanbeveling
Een	bezwaarschriftprocedure	moet	
aangemerkt	worden	als	het	instellen	
of	vermijden	van	een	rechtsgeding	en	
valt	daarom	onder	de	procesvrijstelling.																																															                                                                               
             

§	6.1	t/m	§	6.3

Nee 

De	fraude-oogmerkuitzondering	is	
niet	in	Nederland	geïmplementeerd.	

Aanbeveling
De	fraude-oogmerkuitzondering	
implementeren	in	de	Wwft. 

§	6.2.4	en	§	6.3

Onduidelijk

Het	is	onduidelijk	in	hoeverre	deze	
diensten	onder	de	Wwft	vallen	en/of	
deze	diensten	weer	onder	de	vrijstelling	
(kunnen)	vallen.

Aanbeveling
In	de	Wwft	opnemen	dat	de	advies-	en	
procesvrijstelling	niet	van	toepassing	
is op:

- fiscaal	advies,	buiten	procedurele	
context;

- de	inkeerregeling,	tenzij;
- forensische	accountancy	in	het	

kader	van	jaarrekeningcontrole	
of	preventieve	forensische	
accountancywerkzaamheden;		

- due-diligencewerkzaamheden,	
buiten	procedurele	context.

§	6.2.5	t/m	§	6.2.7,	§	7.4	en	§	7.5

Notarissen Ja

 
         
     

§	7.2.3

Ja

Idem	als	bij	advocaten.

Aanbeveling
Idem	als	bij	advocaten.	

§	7.3.1	

Ja

Idem	als	hierboven	is	slechts	het	
eerste	gesprek	vrijgesteld	en	eventuele	
procedurele	werkzaamheden.

Aanbeveling
In	plaats	van	het	begrip	‘bepaling	van	
de	rechtspositie’	in	wet	opnemen	dat	
alleen	het	eerste	verkennende	gesprek	
is	vrijgesteld	om	te	bepalen	wat	voor	
dienst	wordt	gevraagd.
Procesvrijstelling	laten	zoals	die	is.

§	6.4.1	en	§	6.4.2

Nee

Zie	hierboven	bij	advocaten.

Aanbeveling
Idem	als	bij	advocaten.	

§	6.2.4		en	§	6.5

Onduidelijk

Zie	hierboven	bij	advocaten.

Aanbeveling
Idem	als	bij	advocaten.

§	6.2.5	t/m	§	6.2.7,	§	7.4	en	§	7.5

Accountants 
en belasting-
adviseurs

Ja

De	begrippen	‘externe	
registeraccountant’	
en	‘beroepsactiviteiten’	zijn	onduidelijk.	
Zie	de	laatste	kolom.

Aanbeveling
Vermijd	het	begrip	‘externe’	accountant.	
Verklaar	de	Wwft	van	toepassing	op	de	
openbaar	accountant	en	de	accountant	
in	business	(werkzaam	voor	een	cliënt).

§	7.2.1

Ja

Aanbeveling
Idem	als	bij	advocaten.

§	7.3.1

Onduidelijk 

Het	is	niet	duidelijk	of	de	(beperkte)	
vrijstelling	ook	voor	accountants	
is	bedoeld.	Geen	procesvrijstelling	
voor	de	accountants	is	in	strijd	met	
gelijkwaardigheid	en	het	recht	op	een	
eerlijk	proces.	

Aanbeveling 
In	plaats	van	het	begrip	‘bepaling	
van	de	rechtspositie’	in	artikel	1	lid	2	
Wwft	opnemen	dat	alleen	het	eerste	
verkennende	gesprek	is	vrijgesteld	
om	te	bepalen	wat	voor	dienst	wordt	
gevraagd.

In	de	Wwft	expliciteren	dat	de	
procesvrijstelling	eveneens	van		
toepassing	is	op	accountants

§	6.4.1,	§	6.4.3	-	§	6.5

Nee

Aanbeveling
Idem	als	bij	advocaten.

§	6.2.4	en	§	6.5

 

Onduidelijk

Aanbeveling
Idem	als	bij	advocaten.

§	6.2.5	t/m	§	6.2.7,	§	7.4	en	§	7.5
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