Bijlage wet- en regelgeving Wft,
Wwft en CDD-proces ING

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van
terrorisme (Wwft) zijn banken verplicht om te weten wie hun klanten zijn en wat de klanten met hun rekeningen
doen. In de wet wordt dit cliëntenonderzoek genoemd.
Customer Due Diligence (CDD)
Door deze wetgeving kunnen we alleen een rekening openen voor een klant of organisatie nadat we eerst de
benodigde informatie hebben verzameld en deze informatie hebben beoordeeld. Dit noemen we Customer Due
Diligence (CDD). Niet alleen als iemand klant wil worden bij ons voeren we een CDD uit. We voeren dit onderzoek ook
periodiek uit zodat we zeker weten dat alle gegevens altijd up-to-date zijn.
De wetgeving stelt voor dit onderzoek onder andere de volgende eisen:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

De klant moet geïdentificeerd worden en zijn/haar identiteit geverifieerd;
De vertegenwoordigers van de klant of organisatie moeten geïdentificeerd worden en hun identiteit geverifieerd;
De uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie moeten geïdentificeerd worden en hun identiteit
geverifieerd. Onder uiteindelijk belanghebbenden verstaan we bijvoorbeeld aandeelhouder(s) met een belang
van minimaal 25% in de organisatie en de personen die feitelijk zeggenschap hebben in de organisatie of
gerechtigden in het vermogen of winst van de organisatie.;
Er moet inzicht verkregen worden in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van een organisatie;
Het doel en de beoogde aard om bij ING te bankieren moet vastgesteld worden; Er moet onderzoek gedaan
worden naar de bron van de middelen (inkomen en/of vermogen), die bij de klant/organisatie of bij transacties
van de klant/organisatie gebruikt worden;
Onderzoeken of de klant of organisatie voor zichzelf optreedt of voor een ander;
Onderzoeken of de contactpersoon die naar ING toe handelt de bevoegde vertegenwoordiger is;
Gedurende de looptijd van de dienstverlening moet er controle zijn op de transacties en activiteiten van de klant of
organisatie;
Er moet periodiek getoetst worden of de klant of organisatie nog voldoet aan het risicoprofiel dat is opgesteld
bij aanvang van de dienstverlening.

De vereisten uit deze wetgeving hebben we uitgewerkt in ING beleid, processen en instructies. Naar aanleiding hiervan
stellen we enkele vragen en vragen we bepaalde documenten op. De uitkomsten van het onderzoek moeten we
vastleggen en onderbouwen met de ontvangen documentatie.
De volledige wetteksten kunt u vinden op www.wetten.nl. In deze bijlage vindt u de belangrijkste artikelen uit de Wft en
Wwft waarin staat aan welke eisen cliëntenonderzoek moet voldoen.

Artikel 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. instelling:
1°. bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, niet zijnde een natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vennootschap waarvoor op grond van artikel 2:11, tweede lid, of artikel 2:16, vierde lid, van
die wet geen vergunning tot uitoefening van het bedrijf van bank vereist is;
Artikel 3 Wwft
1 Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek.
2 Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om:
a. de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;
b. de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen
te nemen om zijn identiteit te verifiëren, en indien de cliënt een rechtspersoon is, op risico gebaseerde en
adequate maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de
cliënt;
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c. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;
d. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te
oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en
diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de
transactie gebruikt worden;
e. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;
f. op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf
optreedt dan wel ten behoeve van een derde;
g. in voorkomend geval, de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel e, te identificeren en diens identiteit te verifiëren.
3 In afwijking van het tweede lid stelt het cliëntenonderzoek, indien de cliënt handelt als trustee, de instelling in
staat om op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendomsen zeggenschapsstructuur van de trust en daartoe:
a. de instellers en de trustees van de trust te identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te
nemen om hun identiteit te verifiëren;
b. de uiteindelijk belanghebbende van de trust te identificeren en op risico gebaseerde en adequate
maatregelen te nemen om diens identiteit te verifiëren;
c. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;
d. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van de relatie verrichte transacties uit te
oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de trust en
het risicoprofiel van de trust, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie
of de transactie gebruikt worden;
e. vast te stellen of de cliënt bevoegd is te handelen als trustee.
4 In afwijking van het tweede lid stelt het cliëntenonderzoek, indien cliënten optreden als
vennoten van een personenvennootschap, de instelling in staat om:
a. de vennoten en de personen bevoegd inzake het beheer van de personenvennootschap te identificeren en op
risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om, voor zover toepasselijk, hun hoedanigheid van
vennoot te verifiëren;
b. de natuurlijke persoon te identificeren die:
1°. bij ontbinding van de personenvennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan
25 procent; 2°. recht heeft op een aandeel in de winsten van de personenvennootschap van meer dan 25
procent;
3°. bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de
personenvennootschap of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van
beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen voor zover in die overeenkomst besluitvorming
bij meerderheid van stemmen is bedongen; of
4°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de personenvennootschap;
c. op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om de identiteit van de natuurlijke persoon bedoeld in
onderdeel b te verifiëren;
d. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;
e. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit
te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de
personenvennootschap en haar risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij
de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;
f. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de vennoten in de personenvennootschap vertegenwoordigt daartoe
bevoegd is;
g. in voorkomend geval de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel f, te identificeren en diens identiteit te verifiëren.
5 Een instelling verricht het cliëntenonderzoek in de volgende gevallen:
a. indien zij in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat;
b. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste €
15 000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten
minste € 15 000;
c. indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
d. indien zij twijfelt aan de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;
e. indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe
aanleiding geeft;
f. indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een verhoogd risico op
witwassen of financieren van terrorisme bestaat;
g. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt of de trust
inhoudende een geldovermaking als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van Verordening (EG) nr. 2006/1781 van het
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Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie
over de betaler (PbEU 2006, L 345).
6 Een instelling kan het cliëntenonderzoek afstemmen op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van
terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.
7 Het eerste tot en met zesde lid en het achtste lid is niet van toepassing op taxateurs als bedoeld in artikel 1,
onderdeel a, onder 24°.
8 Een instelling neemt op risico gebaseerde en adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die
ingevolge het tweede, derde en vierde lid zijn verzameld over daar bedoelde personen, actueel gehouden
worden.
9 Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden geregeld van het in het eerste, tweede, derde of vierde lid
bepaalde. Aan een vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.
10 Onze Minister van Financiën kan, op verzoek van een instelling, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen
van het in het eerste, tweede, derde, of vierde lid bepaalde. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden
gesteld en voorschriften worden verbonden.
11 In dit artikel wordt verstaan onder personenvennootschap: een maatschap als bedoeld in artikel 1655 van boek
7A van het Burgerlijk Wetboek, een vennootschap onder firma als bedoeld in artikel 16 van het Wetboek van
Koophandel en een commanditaire vennootschap als bedoeld in artikel 19 van het Wetboek van Koophandel,
alsmede een maatschap of vennootschap naar buitenlands recht die met deze rechtsvormen vergelijkbaar is.
12 Voor de toepassing van het tweede lid wordt, indien de in het eerste lid bedoelde verplichting rust op een
tussenpersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 14°, onder cliënt mede verstaan: de wederpartij van de
cliënt bij de door bemiddeling van de tussenpersoon tot stand gebrachte en gesloten overeenkomst inzake
onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.
13 In geval van een trustkantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 10°, dat diensten verleent als bedoeld
in artikel 1, onderdeel d, van de Wet toezicht trustkantoren:
a. wordt onder cliëntenonderzoek in de zin van het eerste lid verstaan de maatregelen die zijn voorgeschreven
krachtens artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren en die worden uitgevoerd voorafgaand aan of
bij de uitvoering van een dienst of het aangaan van een zakelijke relatie;
b. zijn het tweede tot en met het zesde lid en achtste lid niet van toepassing.

Artikel 3:10 Wet op het financieel toezicht (Wft)
1 Een afwikkelonderneming, betaalinstelling, clearinginstelling, elektronisch geldinstelling, entiteit voor risicoacceptatie, bank, kredietunie, premiepensioeninstelling, verzekeraar of wisselinstelling met zetel in Nederland voert
een adequaat beleid dat een integere uitoefening van haar onderscheidenlijk zijn bedrijf waarborgt. Hieronder wordt
verstaan dat:
a. belangenverstrengeling wordt tegengegaan;
b. wordt tegengegaan dat de financiële onderneming of haar werknemers strafbare feiten of andere
wetsovertredingen begaan die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten
kunnen schaden;
c. wordt tegengegaan dat wegens haar cliënten het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële
markten kan worden geschaad; en
d. wordt tegengegaan dat andere handelingen door de financiële onderneming of haar werknemers worden
verricht die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in de financiële onderneming of in de
financiële markten ernstig kan worden geschaad.
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de
minimumvoorwaarden waaraan het beleid, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen.
3 Een financiële onderneming als bedoeld in het eerste lid verstrekt aan de Nederlandsche Bank bij algemene
maatregel van bestuur te bepalen informatie over incidenten die verband houden met de onderwerpen, bedoeld
in het eerste lid.
4 De Nederlandsche Bank kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen
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van het op grond van het tweede lid bepaalde indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan
worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

Artikel 3:17 Wft
1 Een afwikkelonderneming, betaalinstelling, clearinginstelling, elektronisch geldinstelling, entiteit voor risicoacceptatie, bank, kredietunie, premiepensioeninstelling, verzekeraar of wisselinstelling met zetel in Nederland richt
de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar onderscheidenlijk zijn bedrijf
waarborgt.
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het eerste lid. Deze
regels hebben betrekking op:
a. het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s;
b. integriteit, waaronder wordt verstaan het
tegengaan van: 1°. belangenverstrengeling;
2°. het begaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door de financiële onderneming of haar
werknemers, die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kunnen schaden;
3°. relaties met cliënten die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kunnen
schaden; en
4°. andere handelingen door de financiële onderneming of haar werknemers die op een dusdanige wijze ingaan
tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het
vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad;
de soliditeit van de financiële onderneming, waaronder wordt
verstaan:
1°. het beheersen van financiële risico’s;
2°. het beheersen van andere risico’s die de soliditeit van de financiële onderneming kunnen
aantasten; 3°. het zorgen voor de instandhouding van de vereiste financiële waarborgen;
4°. met betrekking tot een bank of beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 3A:2, het opstellen, bijhouden en
uitvoeren van een herstelplan dat voorziet in maatregelen die de onderneming in staat stellen haar financiële
positie na een aanzienlijke verslechtering ervan te herstellen; en
5°. andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen;
c. met betrekking tot banken, beleggingsondernemingen en financiële instellingen die een verklaring van
ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110 hebben, een administratie die zodanig is dat, in geval van
toepassing van het depositogarantiestelsel of het beleggerscompensatiestelsel, deze geen belemmering vormt
of kan vormen voor de uitbetaling van de vergoeding binnen de ingevolge artikel 3:261, tweede lid, bepaalde
termijn;
d. met betrekking tot afwikkelondernemingen, banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen, het
waarborgen van de goede werking van het betalingsverkeer.
2a Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden normen gesteld voor afwikkelondernemingen,
banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen ter waarborging van de goede werking van het
betalingsverkeer. Deze normen zien ten minste op de veilige afwikkeling van betalingstransacties en het
functioneren van de daarvoor benodigde infrastructuur bij deze ondernemingen.
3 Onverminderd artikel 4:14 is het tweede lid, aanhef en onderdeel c, van overeenkomstige toepassing op
beheerders met zetel in Nederland van een icbe, beleggingsondernemingen met zetel in Nederland die
beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten in Nederland, bewaarders met zetel in
Nederland, Nederlandse beheerders van een beleggingsinstelling en pensioenbewaarders die zijn verbonden aan
een premiepensioeninstelling met zetel in Nederland.
4 Het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is van overeenkomstige toepassing op entiteiten als bedoeld in artikel 3A:2,
onderdelen c tot en met g.
5 De Nederlandsche Bank kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen
van het op grond van het tweede lid bepaalde indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan
worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt, tenzij het op
grond van het tweede lid bepaalde betrekking heeft op het verlenen van een beleggingsdienst of verrichten van een
beleggingsactiviteit of nevendienst.
6 Voor het voeren van een administratie die zodanig is dat, in geval van toepassing van het depositogarantiestelsel,
deze geen belemmering vormt of kan vormen voor de uitbetaling van de vergoeding binnen de ingevolge artikel
3:261, tweede lid, bepaalde termijn, en het toezicht daarop maakt een bank gebruik van het
burgerservicenummer, indien zij daarover beschikt.
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Artikel 14 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
1 Een bank, levensverzekeraar, premiepensioeninstelling of bijkantoor als bedoeld in artikel 11, eerste lid, beschikt
met het oog op een integere uitoefening van het bedrijf over procedures en maatregelen met betrekking tot de
acceptatie van cliënten.
2 Onverminderd het bepaalde ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
beschikt een bank, levensverzekeraar, premiepensioeninstelling of bijkantoor als bedoeld in het eerste lid, over
procedures en maatregelen met betrekking tot het vaststellen van de identiteit van cliënten en van de verificatie
daarvan. De bank, levensverzekeraar, onderscheidenlijk het bijkantoor, accepteert een cliënt niet indien de identiteit
niet is vastgesteld overeenkomstig het daarvoor opgestelde beleid.
3 De financiële onderneming, bedoeld in het tweede lid, onderscheidenlijk het bijkantoor, beschikt met het oog op
een integere uitoefeningvan het bedrijf over organisatorische en administratieve procedures en maatregelen die
betrekking hebben op risicoclassificaties ten aanzien van cliënten, producten of diensten.
4 De financiële onderneming, bedoeld in het tweede lid, onderscheidenlijk het bijkantoor, beschikt over procedures
en maatregelen met betrekking tot de analyse van gegevens van cliënten, mede in relatie tot de door de cliënt
afgenomen producten of diensten, en terzake van de detectie van afwijkende transactiepatronen. Aan de hand
van voornoemde procedures en maatregelen bepaalt de financiële onderneming tevens de risico’s van bepaalde
cliënten, producten of diensten voor de integere uitoefening van haar bedrijf.
5 De financiële onderneming, bedoeld in het tweede lid, onderscheidenlijk het bijkantoor, draagt zorg voor de
documentatie en vastlegging met betrekking tot de acceptatie en indeling naar risico van cliënten, de identificatie
en verificatie van de gegevens van cliënten en de bewaking van het handelen van cliënten. Dergelijke gegevens
worden tot vijf jaar na de dienstverlening of het beëindigen van de relatie bewaard.
6 De Nederlandsche Bank kan met het oog op een integere uitoefening van het bedrijf regels stellen met betrekking
tot het door banken en bijkantoren van banken als bedoeld in het eerste lid te voeren beleid met betrekking tot
afgeschermde rekeningen.
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