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DE WWFT VOLLEDIGHEIDSCHECK 

Inleiding 
De Wwft is opgebouwd uit paragrafen en artikelen. Middels deze praktische checklist kan je 
eenvoudig toetsen of je compliant handelt met alle paragrafen en artikelen vanuit  de Wwft. 

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen 
 

§ 1.1. Begrips- en reikwijdtebepalingen 
De eerste paragraaf van de Wwft gaat over de reikwijdte. Hierin staat uitgelegd dat de Wwft 
van toepassing is op accountants- administratieconsulenten, registeraccountants en 
belastingadviseurs. Daarom start jij met Grub. 
 

   1.  Starten met Grub 
 

✓ 

§ 1.2. Risicomanagement 
In de daaropvolgende paragraaf wordt er van jou gevraagd om vast te leggen op welke wijze 
je Wwft-risico's gaat vaststellen, de manier waarop je Wwft-risico's opvolgt en wie er 
verantwoordelijk is voor vaststelling en opvolging van deze Wwft-risico’s. 
 

In Grub is in het menu-item Instellingen opvolging geven aan deze verplichtingen. Het enige 
wat jou nog rest zijn de gebruikersrollen Beleidsbepaler en Compliance toe te kennen. 
 

   2.  Werk volgens de opgestelde werkprocedures ✓ 
   3.  Maak gebruik van onze slimme applicatie ✓ 
   4.  Stel vragenlijst met risicofactoren op  
   5.  Hanteer uniforme weging risicofactoren  
   6.  Doe aan monitoring op risico’s  
   7.  Maak gebruik van verscherpt cliëntonderzoek  
   8.  Stel een beleidsbepaler aan  
   9.  Werk met periodieke updates  
   10.  Geef iemand de rol van compliance functie  
   11.  Werk met één vastgelegd beleid  

 

Hoofdstuk 2: Cliëntonderzoek 
 

§ 2.5. Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden 
Na de stap risicomanagement kan er gestart worden met cliëntonderzoek. Zoals de 
werkprocedure Cliëntacceptatie & -monitoring aangeeft, wordt er gestart de verificatie van de 
identiteit van de cliënt. 
 

   12.  Doe de identificatie & verificatie van de (contact)persoon  
   13.  Vraag een KVK-uittreksel van het bedrijf op  
 

§ 2.1. Cliëntenonderzoek 
Voor het uitvoeren van cliëntonderzoek is het belangrijk dat je weet welke Wwft-risico’s je in 
de gaten moet houden, en op welke momenten je Wwft-cliëntonderzoek moet opstarten. 
 

   14.  Door training is het moment cliëntonderzoek opstarten bekend  
 

Voor het uitvoeren van cliëntonderzoek is het belangrijk dat je weet welke Wwft-risico’s je in 
de gaten moet houden, en op welke momenten je Wwft-cliëntonderzoek moet opstarten. 
Hierna kan je daadwerkelijk met het cliëntonderzoek aan de slag. Maak hierbij gebruik van de 
werkprocedure Cliëntonderzoek & -monitoring in Grub. 
 

   15.  Voer cliëntonderzoek uit en doorloop de stappen van kennismakingsgesprek,  
         identificatie & verificatie, UBO-check en vastlegging cliëntinformatie 

 

   16.  Vanuit de vragenlijst wordt er automatisch een risicoprofiel opgesteld   
   17.  Na cliëntacceptatie kan je middels de periodieke reviews en Grub alerts voldoen  
          aan de vereisten van cliëntmonitoring. 

 

   18.  Bij te hoge risico's is de optie cliënt afwijzen  
 

§ 2.2. Vereenvoudigd cliëntenonderzoek 
Het vereenvoudigd cliëntonderzoek is vervangen voor standaard cliëntonderzoek (§ 2.1). 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-10-15
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§ 2.3. Verscherpt cliëntenonderzoek 
In sommige gevallen is het vereist om het verscherpt cliëntonderzoek op te starten. In het 
geval van risicolanden, risicobranches en PEP's gebeurt dit middels data-automatisering. 
 

   19.  In de structuur worden risicolanden automatisch opgelicht en wordt er getoetst op  
          de lijsten van de Europese Commissie, de FATF-lijst en de CPI-lijst 

 

   20.  In de structuur worden risicobranches automatisch opgelicht en wordt er getoetst  
          op de lijst van het BFT 

 

   21.  In de stap PEP-check wordt er getoetst op aanwezigheid van politieke personen  

   22.  Alle relevante risico’s worden vastgelegd in vragenlijst met risicofactoren  

   23.  Met de Grub Alerts wordt gecontroleerd of bovenstaande risico's niet wijzigen  
 

Indien er sprake is van één van bovenstaande risico's, dan ondersteund Grub in het volgende 
voor verscherpt cliëntonderzoek: 
 

   24.  Door training is het moment van verscherpt cliëntonderzoek bekend  
   25.  Vul de vragenlijst verscherpt cliëntonderzoek in  

   26.  Vul aanvullende vragen in over risicofactoren bij cliënt en betreffende risico  

   27.  Leg passende beheersmaatregelen vast  
 

Hoofdstuk 3: Het melden van ongebruikelijke transacties 
 

§ 3.2. De Meldingsplicht 
Naast Cliëntonderzoek is er ook de verplichting van Transactiemonitoring. In het geval van 
een Voorgenomen verdachte transactie dan geldt er een meldingsplicht. 
 

   28.  Door training is moment van melden transactie duidelijk  
   29.  Werk volgens de procedure transactiemonitoring en leg cliëntgegevens en  
           transactiedetails vast 

 

   30.  Middels de overview transacties en PDF-download kan je eenvoudig transactie-  
          details met derden delen 
 

 

§ 3.3 Vrijwaring 
Indien er volgens de procedure van Transactiemonitoring wordt gewerkt, dan kan je als 
organisatie niet vervolgd worden (voor onbewust of bewust witwassen). 
 

§ 3.5 Geheimhouding 
Na het melden van een transactie ben je verplicht om dit geheid te houden. In Grub maken 
we daarom gebruik van: 
 

   31.  Alleen Compliance functie en Management hebben viewrechten voor transacties  
 

Hoofdstuk 4: Toezicht en handhaving 
 

§ 4.2 Handhavingsbevoegdheden 
In de paragraaf handhavingsbevoegdheden wordt er gesproken over de gevolgen van niet 
compliant handelen. Indien je aan bovenstaande voldoet dan voorkom je boetes. 

 

Hoofdstuk 5: Het bewaren van bewijsstukken en training 
 

§ 5.1. Het bewaren van bewijsstukken 
In paragraaf 5.1 wordt gesproken over de verplichtingen van het bewaren van 
persoonsgegevens. Op de volgende manier voldoe je aan deze vereisten. 
 

   32.  In het archief worden cliëntdossiers tot 5 jaar bewaard  
   33.  Bewaar de transacties tot 5 jaar in Grub  
   34.  Middels de export-functionaliteit is een audit mogelijk  
 

§ 5.3. Doorlichting, opleiding en kwalificaties 
Als onderneming moet je ervoor zorgen dat de beleidsbepaler en andere gebruikers voldoen 
aan de opleidingsverplichting. 
 

   35.  Middels onze Grub Academy voldoe je aan de gestelde kwalificaties van opleiding  


