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Administratief gedoe met de 
Wwft en de AVG

mr. R. Steenbergen1

‘AVG’ en ‘Wwft’ betekenen voor veel organisaties 

één ding: administratief gedoe. De schijnbare 

tegenstrijdigheid tussen beide wetten maakt 

de beleving van ‘gedoe’ er niet minder op. Waar 

de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme) juist vraagt om 

het vastleggen van gegevens over verschillende 

personen en partijen, bepaalt de AVG (Algemene 

verordening gegevensbescherming) dat er zo 

min mogelijk persoonsgegevens moeten worden 

vastgelegd. Dit leidt tot onduidelijkheid en 

implementatiemoeilijkheden in de praktijk. Welke 

regeling gaat hier nu voor? Hoe moet worden 

omgegaan met de situatie dat wetgeving eist dat 

zowel informatie wordt gezocht en bijgehouden als 

dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden 

‘verwerkt’? En waar moeten organisaties op letten 

in de praktijk? 

Het gaat te ver om in het kader van dit artikel 

een uitputtende lijst op te stellen van al dan niet 

te verwerken persoonsgegevens in verschillende 

situaties. In plaats daarvan wordt in dit artikel 

stilgestaan bij de belangrijkste verplichtingen 

die uit beide wetten en (voor zover relevant) 

aanverwante regelgeving blijken. Daarnaast wordt 

de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide 

wetten behandeld en wordt ingegaan op de omgang 

met persoonsgegevens op het raakvlak van de Wwft 

en de AVG. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 

enkele recente ontwikkelingen in de praktijk. 

1. AVG

De AVG is een Europese verordening en heeft als 

zodanig rechtstreekse werking in alle lidstaten 

van de Europese Unie. De doelen van de AVG zijn 

onder meer de bescherming van persoonsgegevens 

binnen de Europese Unie (in beginsel ongeacht de 

nationaliteit of verblijfplaats van betrokkenen) 

en het waarborgen van het vrije verkeer van 

persoonsgegevens in de EU.2 Met de Nederlandse 

1. Ramon Steenbergen is advocaat IE-, ICT- en 

privacyrecht bij KienhuisHoving advocaten en 

notarissen te Enschede.

2. Vooroverweging 2 bij de AVG.

Uitvoeringswet AVG wordt waar nodig aanvullend 

uitvoering gegeven aan de AVG binnen Nederland. 

Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat alle 

informatie die direct of indirect kan leiden tot 

het identificeren van een natuurlijke persoon, zo 

blijkt uit art. 4 sub 1 AVG. De Art. 29-Werkgroep 

(het samenwerkingsverband van Europese 

privacytoezichthouders uit de tijd voor de AVG, 

hierna ook wel: WP29) hanteerde een zeer ruime 

uitleg van dit begrip, waardoor het vrijwel alle 

informatie omvatte die op enigerlei wijze ziet 

op een natuurlijke persoon.3 De ‘European data 

protection board’ (die met de komst van de 

AVG de WP29 opvolgde) heeft deze opvatting 

nog niet onderschreven, maar het lijkt hoogst 

onwaarschijnlijk dat het begrip nu enger 

uitgelegd wordt. Naast ‘gewone’ persoonsgegevens 

onderscheidt de AVG ‘bijzondere categorieën 

van persoonsgegevens’. Dit zijn onder meer 

persoonsgegevens betreffende iemands ras, 

gezondheid, seksuele geaardheid, geloof of politieke 

voorkeur. In beginsel is het verboden om dergelijke 

persoonsgegevens te verwerken, zo blijkt uit art. 

9 lid 1 AVG. Lid 2 van datzelfde artikel formuleert 

een aantal uitzonderingen op dit verbod. Voor het 

Burgerservicenummer (hierna: BSN) geldt ten 

slotte nog weer een afwijkende regeling: art. 46 van 

de Uitvoeringswet AVG bepaalt (kort gezegd) dat 

het BSN enkel mag worden verwerkt voor bij wet 

bepaalde (of bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen) doeleinden. De wetgever heeft er 

voor gekozen om bij de verwerking van het BSN 

geen ruimte te laten voor een eigen afweging van 

de verwerkingsverantwoordelijke.4 De verwerking 

van het BSN levert namelijk een aanmerkelijk 

risico op voor de persoonlijke levenssfeer. Zo wordt 

3. Zie: Article 29 Data Protection Working Party, 

Opinion 4/2007 on the concept of personal data, 20 

juni 2007, https://ec.europa.eu/justice/article-29/

d o c u m e n t a t i o n /o p i n i o n - r e c o m m e n d a t i o n /

files/2007/wp136_en.pdf; Article 29 Data Protection 

Working Party, Opinion 05/2014 on Anonymisat ion 

Techniques, 10 april 2014, https://ec.europa.eu/justice/

article-29/documentation/opinion-recommendation/

files/2014/wp216_en.pdf. 

4. Kamerstukken II 2017/18, 34851, 3, p. 128.
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identiteitsfraude aanzienlijk makkelijker met 

behulp van een BSN. 

‘Verwerken’ ziet op vrijwel alles wat men met 

persoonsgegevens kan doen; van verzamelen en 

opslaan tot anonimiseren en vernietigen.5 In het 

kader van de bescherming van de persoonsgegevens 

van de ‘betrokkene’ (de natuurlijke persoon op wie 

de persoonsgegevens zien, zo volgt uit art. 4 sub 1 

AVG) worden aan partijen die persoonsgegevens 

verwerken tal van verplichtingen opgelegd. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘verwerkings-

verantwoordelijke’ en de ‘verwerker’. Degene die 

het doel van en de middelen voor een verwerking 

van persoonsgegevens bepaalt, kwalificeert voor 

die verwerking als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ 

(art. 4 sub 7 AVG). Degene die ten behoeve van 

de verwerkings verantwoordelijke persoons  -

gegevens verwerkt (voor door de verwerkings-

verantwoordelijke gekozen doelen en op 

basis van de door hem bepaalde middelen)  

zonder aan diens rechtstreekse gezag te zijn 

onderworpen, kwalificeert als verwerker 

(art. 4 sub 8 AVG). Dezelfde partij kan ten 

aanzien van verschillende verwerkingen van 

persoonsgegevens verschillend kwalificeren. Zo 

zal een administratiekantoor voor verwerkingen 

inzake de eigen administratie in beginsel als 

verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren, maar 

voor verwerkingen betreffende voor anderen 

gevoerde administratie veelal als verwerker.

Veel verplichtingen uit de AVG zijn enkel van 

toepassing op de verwerkingsverantwoordelijke. 

Dit geldt onder meer voor de verplichting tot het 

informeren van betrokkenen over de verwerkingen 

van hun persoonsgegevens (art. 13 en 14 AVG). Een 

deel van de verplichtingen zien echter (ook) op de 

verwerker. Denk bijvoorbeeld aan de verplichtingen 

betreffende de verwerkersovereenkomst (art. 

28 AVG) en het zogenaamde ‘register van de 

verwerkingsactiviteiten’ (art. 30 AVG). 

Het gaat in het kader van dit artikel te ver om 

alle verplichtingen uit de AVG te behandelen. 

Het is daarentegen wel van belang om stil te 

staan bij enkele beginselen uit de AVG, met name 

de beginselen inzake doelbinding, minimale 

gegevensverwerking, rechtmatigheid en 

opslagbeperking. Deze beginselen volgen uit art. 

5 AVG. ‘Doelbinding’ houdt kort gezegd in dat 

persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld 

voor ‘welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden’ en vervolgens niet 

op met die doeleinden onverenigbare wijze mogen 

worden verwerkt. ‘Minimale gegevensverwerking’ 

betekent dat de verwerkte persoonsgegevens 

toereikend en ter zake dienend moeten zijn 

en bovendien beperkt moeten blijven tot wat 

5. Zo volgt uit art. 4 sub 2 AVG en uit: Article 29 Data 

Protection Working Party, Opinion 05/2014 on 

Anonymisat ion Techniques, 10 april 2014, https://

ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/

opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf, 

p. 5.

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor 

zij worden verzameld. ‘Rechtmatigheid’ houdt 

onder meer in dat persoonsgegevens enkel 

mogen worden verwerkt op basis van limitatief 

in de AVG opgesomde grondslagen (hierna: 

‘verwerkingsgrondslagen’). Ten slotte brengt 

het beginsel van ‘opslagbeperking’ met zich mee 

dat persoonsgegevens enkel mogen worden 

verwerkt in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen te identificeren zolang als dat voor de 

verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. 

Art. 6 AVG bevat een limitatieve opsomming van 

verwerkingsgrondslagen. Is geen van de verwer-

kings grondslagen op een beoogde verwerking 

van persoonsgegevens van toepassing, dan mag 

deze – gelet op het beginsel ‘rechtmatigheid’ – niet 

plaatsvinden. Voor bijzondere categorieën van 

persoonsgegevens geldt dat ook als een van de 

uitzonderingen uit art. 9 lid 2 AVG van toepassing 

is, er nog een verwerkingsgrondslag als in art. 6 

AVG moet zijn. 

Het is onjuist om te denken dat als vangnet 

altijd nog toestemming aan een betrokkene 

gevraagd kan worden om een verwerking van 

persoonsgegevens te rechtvaardigen. Toestemming 

als verwerkingsgrondslag brengt namelijk tal 

van praktische bezwaren met zich mee, welke 

onder meer voortkomen uit de vereisten dat de 

toestemming vrijelijk is gegeven en te allen tijde 

kan worden ingetrokken – vanaf welk moment de 

verwerking op basis van die toestemming niet langer 

rechtmatig is (art. 4 sub 11 AVG en art. 7 lid 3 AVG).6 

Veelal is het beter om waar mogelijk een andere 

verwerkingsgrondslag te kiezen, bijvoorbeeld 

de noodzakelijkheid van de verwerking voor de 

uitvoering van een overeenkomst met betrokkene 

of de noodzakelijkheid van de verwerking voor de 

behartiging van gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke. Voor een geslaagd 

beroep op de laatstgenoemde verwerkingsgrondslag 

is overigens vereist dat de betreffende belangen 

van verwerkingsverantwoordelijke zwaarder 

wegen dan ‘de belangen of de grondrechten en de 

fundamentele vrijheden’ van de betrokkene (art. 6 lid 

1 sub f AVG).

Verplicht bepaalde specifieke wetgeving de 

verwerkingsverantwoordelijke tot het verwerken 

van persoonsgegevens, dan levert die wettelijke 

verplichting volgens art. 6 lid 1 sub c AVG ook een 

verwerkingsgrondslag op. Daarvoor is vereist dat 

de verwerking die op die wettelijke verplichting 

wordt gebaseerd, strikt noodzakelijk is om te 

voldoen aan die op de verwerkingsverantwoordelijke 

rustende wettelijke verplichting. De AVG laat dus 

ruimte voor het uitvoeren van wettelijke verplichte 

persoonsgegevensverwerkingen.

6. Zie ook: Article 29 Data Protection Working Party, 

Guidelines on consent under Regulat ion 2016/670, 10 

april 2018, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/

item-detail.cfm?item_id=623051. 
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2. Wwft

De Wwft heeft – niet geheel verassend – als doel 

de voorkoming van witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme.7 Daartoe verplicht 

zij ‘instellingen’8 (zoals banken, financiële 

ondernemingen, advocaten en notarissen) onder 

meer om in bepaalde gevallen cliëntenonderzoek 

te verrichten, verdachte transacties te melden 

bij de ‘Financiële inlichtingen eenheid’9 (hierna: 

FIU) en allerlei informatie te registreren. Ook 

moeten instellingen vaststellen welke risico’s op 

witwassen en terrorismefinanciering zij lopen. Zij 

worden op die manier verplicht om als een soort 

‘poortwachter’ bij te dragen aan de integriteit van 

het financiële systeem. De achtergrond van de 

verplichtingen is onder meer ‘dat instellingen alleen 

relat ies aan moeten gaan met of transact ies uitvoeren 

voor personen die hun integriteit niet kunnen schaden’, 

aldus de Autoriteit Financiële Markten.10 

Art. 3 Wwft verplicht instellingen om 

cliëntenonderzoek te verrichten. Ook worden 

vereisten gesteld aan de uitvoering en de kwaliteit 

van het cliëntenonderzoek. Zo moet de cliënt 

geïdentificeerd worden, dienen het doel en de 

beoogde aard van de zakelijke relatie vastgesteld 

te worden en is voortdurende controle van de 

zakelijke relatie en daarmee samenhangende 

transacties vereist. Daarnaast moet onder andere 

de zogenaamde ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ook 

wel ‘UBO’: ult imate beneficial owner) geïdentificeerd 

worden en moeten redelijke maatregelen worden 

genomen om zijn identiteit te verifiëren. Kort gezegd 

is de UBO de natuurlijke persoon die uiteindelijk 

achter de cliënt-rechtspersoon zit.11 In het 

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is uitgewerkt welke 

personen als UBO worden aangemerkt. Bij (niet-

beursgenoteerde) bv’s en nv’s is dit de natuurlijke 

persoon die direct of indirect houder is van meer 

dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of 

van het eigendomsbelang van de vennootschap (art. 

7. Zo volgt onder meer uit de considerans bij de Wwft.

8. Art. 1 Wwft: ‘Instelling: bank, andere financiële 

onderneming, of natuurlijke persoon, rechtspersoon 

of vennootschap handelend in het kader van zijn 

beroepsact iviteiten, waarop deze wet ingevolge art ikel 1a 

van toepassing is’. Art. 1a Wwft werkt verder uit wat 

wordt verstaan onder deze verschillende genoemde 

categorieën rechtspersonen en natuurlijke personen. 

9. De ‘Financial Intelligence Unit’-Nederland is thans de 

Financiële inlichtingen eenheid als in art. 12 Wwft 

(https://www.fiu-nederland.nl/). 

10. Autoriteit Financiële Markten, Leidraad Wwft, Wwft 

BES en Sanct iewet Toelicht ing op de Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

BES en de Sanct iewet 1977, 2 januari 2019, https://

www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/

beleidsuitingen/leidraden/wwft.pdf, p. 13. 

11. Art. 1 Wwft kwalificeert de ‘natuurlijke persoon die de 

uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heef t over 

een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens 

rekening een transact ie of act iviteit wordt verricht ’ als 

uiteindelijk belanghebbende. 

3 lid 1 sub a onder 1 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). 

Bij andere rechtsvormen gaat het er (ietwat kort 

door de bocht gesteld) veelal om wie meer dan 25% 

van ‘de stemmen’ in handen heeft. Bij ingewikkelde 

vennootschapsstructuren kan het nogal wat 

inspanning vergen om dit na te gaan. Onder meer in 

het (uiterste) geval dat er geen UBO is aan te wijzen 

op grond van aandelen, stemrecht of eigendom, 

kan een persoon of kunnen meerdere personen 

behorend tot het leidinggevende personeel van 

de instelling worden aangemerkt als UBO (art. 3 

lid 1 sub a onder 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). 

Zo’n vangnet-UBO wordt veelal ‘pseudo-UBO’ 

genoemd.12 Het cliëntenonderzoek kan betrekking 

hebben op vrijwel elke cliëntrelatie, nu cliënt ruim 

is gedefinieerd in de Wwft. Dit is ingevolge art. 1 lid 

1 Wwft iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon 

met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of 

die een transactie laat uitvoeren.

Er komt instellingen enige vrijheid toe in de wijze 

waarop zij hun cliëntenonderzoeken verrichten.13 

Art. 3 lid 8 Wwft bepaalt namelijk dat een instelling 

het cliëntenonderzoek aantoonbaar afstemt ‘op 

de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren 

van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relat ie, 

product of transact ie’. Af hankelijk van het risico 

dat een zakelijke relatie of transactie naar haar 

aard met zich mee brengt, kan een vereenvoudigd 

cliëntenonderzoek of moet een verscherpt 

cliëntenonderzoek worden verricht (art. 6 en 7 

Wwft). Steeds zal voorafgaand aan het aangaan 

van de zakelijke relatie of transactie moeten 

worden beoordeeld welk risico op witwassen of 

financiering van terrorisme daarmee gepaard 

gaat.14 Bij die beoordeling dient de instelling 

rekening te houden met de bijlagen I, II en III 

bij de vierde anti-witwasrichtlijn15 (art. 3 lid 9, 

6 lid 1 en 8 lid 2 Wwft). Bijlage I noemt enkele 

algemene risicovariabelen, terwijl bijlage II en III 

risicofactoren noemen die wijzen op een potentieel 

lager respectievelijk hoger risico. Met de komst 

van de vijfde anti-witwasrichtlijn16 zijn in 2018 nog 

enkele factoren aan deze bijlagen toegevoegd. 

12. Zie bijvoorbeeld: B. Snijder-Kuipers & A.T.A. 

Tilleman,  ‘Handboek WWFT’, Onderneming en recht 

nr. 111, Deventer: Wolters Kluwer 2019, par. 2.3.2.

13. Zie ook: GC KIFID 24 januari 2018, nr. 2018-065, ro. 4.1.

14. Autoriteit Financiële Markten, Leidraad Wwft, Wwft 

BES en Sanct iewet Toelicht ing op de Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

BES en de Sanct iewet 1977, 2 januari 2019, https://

www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/

beleidsuitingen/leidraden/wwft.pdf, p. 18.

15. Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement 

en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming 

van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en 

de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie.

16. Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement 

en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 
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Brengt een zakelijke relatie of transactie een laag 

risico op witwassen of financieren van terrorisme 

met zich mee, dan kan worden volstaan met een 

vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Af hankelijk 

van het risico zal mogen worden afgeweken van 

de in art. 3 lid 2 tot en met 4 Wwft genoemde 

onderzoeksmaatregelen (art. 6 lid 1 Wwft). Wel 

zullen aantoonbaar voldoende gegevens moeten 

worden verzameld om te kunnen vaststellen dat 

met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan 

worden volstaan. Brengt een zakelijke relatie of 

transactie daarentegen een hoger risico met zich 

mee, dan moet een verscherpt cliëntenonderzoek 

verricht worden. Daarbij moeten aanvullende 

onderzoekmaatregelen worden getroffen, naast 

de in art. 3 lid 2 tot en met 4 Wwft omschreven 

maatregelen. Voorbeelden van dergelijke 

aanvullende maatregelen zijn het inwinnen van 

aanvullende informatie over de cliënt (zoals diens 

reputatie en achtergrond) voordat de zakelijke 

relatie wordt aangegaan en het verhogen van de 

frequentie en intensiteit van de monitoring van 

transacties.17 Ook indien blijkt dat de cliënt of de 

UBO een ‘politiek prominent persoon’18 is, moeten 

aanvullende maatregelen worden getroffen – zoals 

het door passende maatregelen vaststellen van de 

bron van het vermogen dat bij de zakelijke relatie of 

transactie wordt gebruikt (art. 8 lid 5 Wwft).

Overigens is het niet altijd nodig voor een instelling 

om cliëntenonderzoek zelf uit te voeren. Zo kan een 

instelling het cliëntenonderzoek deels uitbesteden 

aan een derde, ‘in het kader van een uitbestedings- of 

agentuurovereenkomst’ (art. 10 Wwft). De instelling 

blijft echter ook dan zelf verantwoordelijk voor het 

cliëntenonderzoek en haar naleving van de Wwft 

– contractuele mogelijkheden om de daarmee 

gepaard gaande risico’s te beperken daargelaten. 

De documenten en gegevens die gebruikt 

worden bij de cliëntenonderzoeken moeten op 

‘opvraagbare wijze’ worden vastgelegd. Het gaat 

daarbij onder meer om documenten en gegevens 

betreffende de cliënt en de UBO. Art. 11 Wwft en 

de ‘Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van 

(EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik 

van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de 

Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

17. Gemeenschappelijke richtsnoeren krachtens art. 17 

en art. 18, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/849 betreffende 

vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek 

en de factoren die kredietinstellingen en financiële 

instellingen in overweging dienen te nemen 

wanneer zij het aan afzonderlijke zakelijke relaties 

en occasionele transacties verbonden witwasrisico 

en risico van terrorismefinanciering beoordelen, 

januari 2018, https://esas-joint-committee.europa.

eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20

Risk%20Factors_NL_04-01-2018.pdf, punt 220.

18. Ook wel ‘PEP’: politically exposed person. Volgens 

art. 1 Wwft is de politiek prominente persoon een 

‘natuurlijke persoon die een bij algemene maatregel 

van bestuur aan te wijzen prominente publieke funct ie 

bekleedt of heef t bekleed’. De genoemde functies zijn 

aangewezen in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

witwassen en financieren van terrorisme’ bepalen 

welke documenten kunnen worden gebruikt om 

de identiteit van de cliënt te verifiëren als de cliënt 

een natuurlijke persoon is.19 Meer algemeen bepaalt 

art. 33 Wwft welke bij het cliëntenonderzoek 

gebruikte gegevens in ieder geval moeten worden 

vastgelegd. Van een natuurlijke persoon, niet 

zijnde UBO, moeten onder meer de naam, de 

geboortedatum en het adres, ofwel een kopie 

van het ter verificatie van de identiteit gebruikte 

‘document dat een persoonident ificerend nummer 

bevat’ worden vastgelegd. Van een UBO moeten 

worden vastgelegd de identiteit (in ieder geval 

naam) en gegevens en documenten die met 

redelijke maatregelen vergaard zijn om de identiteit 

van de uiterlijk belanghebbende te verifiëren. 

Ook van rechtspersonen, trusts en andere 

juridische constructies moeten verschillende 

gegevens worden bijgehouden. Ten slotte geldt 

er ook een bewaarplicht voor gegevens die zijn 

verkregen in het kader van de meldingsplicht voor 

ongebruikelijke transacties.

Vanaf het tijdstip dat de zakelijke relatie eindigt, 

de desbetreffende transactie is uitgevoerd of de 

ongebruikelijke transactie is gemeld, moeten de 

gegevens en documenten gedurende vijf jaar ‘op 

opvraagbare wijze’ bewaard worden. Instellingen 

moeten over systemen beschikken om snel en 

volledig op vragen van de FIU te kunnen reageren, 

onder meer over het bestaan van zakelijke relaties 

met cliënten en de aard daarvan.

Art. 34a Wwft draagt de titel ‘gegevensbescherming’ 

en bevat enkele korte voorschriften over de 

bescherming van persoonsgegevens. Lid 1 bevat 

een soort tweelingbroertje van de ‘doelbinding’ 

uit de AVG en bepaalt dat in het kader van de 

Wwft verwerkte persoonsgegevens alleen voor het 

doel ‘voorkomen van witwassen en financieren 

van terrorisme’ verwerkt mogen worden (en niet 

voor doelen die daarmee onverenigbaar zijn). 

Lid 2 bepaalt dat een instelling, voordat deze een 

zakelijke relatie of transactie aangaat, informatie 

aan de cliënt moet verstrekken over de krachtens 

de Wwft geldende verplichtingen tot de verwerking 

van persoonsgegevens. Daarbij bestaat ruimte 

voor invulling op basis van de informatieplichten 

uit de AVG, nu art. 13 en 14 AVG specificeren 

welke informatie aan de cliënt verstrekt moet 

worden wanneer diens persoonsgegevens worden 

verwerkt. Lid 3 bepaalt dat de instelling de 

persoonsgegevens die zij in het kader van de Wwft 

heeft verkregen onmiddellijk na het verstrijken van 

de eerder genoemde vijf jarentermijn vernietigt, 

tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

Ook opslagbeperking wordt dus expliciet benoemd 

(ofwel, mogelijk onnodig, herhaald).

19. Art. 4 lid 1 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme 

bepaalt dat onder meer een geldig paspoort, een 

geldige Nederlandse identiteitskaart en een geldig 

Nederlands rijbewijs gebruikt kunnen worden om 

aan deze verplichting te voldoen. 
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3. Strijdigheid of compatibiliteit?

De AVG bevat algemene regels voor de verwerking 

van persoonsgegevens. De Wwft bevat 

daarentegen meer specifieke regels over bepaalde 

verwerkingsactiviteiten. Reeds is opgemerkt 

dat de AVG expliciet ruimte laat voor wettelijk 

verplichte verwerkingen van persoonsgegevens. 

Zo is één van de grondslagen voor de verwerking 

van persoonsgegevens ‘de verwerking is noodzakelijk 

om te voldoen aan een wettelijke verplicht ing die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust’. Noodzaakt een 

verplichting uit de Wwft tot het verwerken van 

persoonsgegevens, dan is daarmee dus voldaan 

aan het vereiste van een verwerkingsgrondslag. 

Is het handig maar niet noodzakelijk om 

persoonsgegevens te verwerken met het oog op 

bepaalde verplichtingen, dan speelt voornoemde 

verwerkingsgrondslag uitdrukkelijk niet. Zo 

levert de Wwft in beginsel geen grondslag op voor 

het verwerken van gegevens over de persoonlijke 

crediteurenpositie van een UBO of over diens 

banden met andere UBO’s. Mogelijk kan voor 

aanvullende ‘handige’ persoonsgegevens een 

beroep worden gedaan op de verwerkingsgrondslag 

gelegen in het gerechtvaardigde belang van 

de verwerkingsverantwoordelijke, maar gelet 

op de dan vereiste belangenafweging (en de 

uitgebreide wettelijke verwerkingsverplichtingen) 

zal een dergelijk beroep lang niet altijd kunnen 

slagen. De verplichtingen tot het verwerken van 

persoonsgegevens uit de Wwft bieden daarentegen 

zowel een doel (‘voldoen aan de Wwft’) als een 

grondslag voor noodzakelijke verwerkingen van 

persoonsgegevens. 

De Wwft sluit mede vanwege het bovenstaande in 

beginsel goed aan op de AVG. In de Wwft wordt 

ingegaan op de doelbinding, opslagbeperking 

en (beperkt) op de informatieplichten. De 

verplichtingen uit de AVG zijn onverkort van 

toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens 

die plaatsvinden in het kader van de Wwft. Waar 

nodig vult de AVG de Wwft dus zowel in als aan.

Dat de AVG en Wwft goed op elkaar aansluiten, 

betekent overigens niet per definitie dat de Wwft 

in meer algemene zin als privacy-vriendelijk kan 

worden beschouwd. Hoogstwaarschijnlijk worden 

in veel gevallen van betrokkenen persoonsgegevens 

verwerkt zonder dat die betrokkenen iets met 

witwassen of terrorismefinanciering van doen 

hebben (gehad). Bepleit zou kunnen worden 

dat de inbreuk op de privacybelangen van 

betrokkenen, bestaande in het verwerken van hun 

persoonsgegevens, in die gevallen niet geheel te 

rechtvaardigen is. Een betrokkene doet niks fout 

en is mogelijk zelfs geen partij bij een zakelijke 

relatie of transactie, maar toch worden er allerlei 

persoonsgegevens van hem verwerkt. In het kader 

van dit artikel gaat het echter te ver om dit nader te 

bespreken. 

Ondanks het feit dat de AVG en de Wwft in theorie 

vrijwel probleemloos op elkaar aansluiten, levert 

de implementatie in de praktijk wel degelijk 

problemen op. 

4. Voorbeelden uit de financiële praktijk

Het recht op bescherming van persoonsgegevens 

is geen absoluut recht, maar moet volgens de 

Europese wetgever ‘worden beschouwd in relat ie 

tot de funct ie ervan in de samenleving en moet 

conform het evenredigheidsbeginsel tegen andere 

grondrechten worden afgewogen’.20 Zoals reeds 

uiteengezet bestaat er dan ook ruimte voor het 

(aanvullend) verwerken van persoonsgegevens 

in het kader van het voorkomen van witwassen 

en terrorismefinanciering. Daarbij moeten de 

betrokkenen echter niet uit het oog worden 

verloren; de betrokkenen zullen de (al dan niet 

nadelige) gevolgen van de verwerking voor de 

kiezen krijgen.21 De Wwft levert geen vrijkaart op 

voor het verwerken van alle persoonsgegevens die 

bruikbaar kunnen zijn bij nakoming van de Wwft, 

de daaruit voortvloeiende verplichtingen of bij het 

nastreven van daarmee samenhangende doelen. 

Een recente ontwikkeling die in die context tot 

onrechtmatige omgang met persoonsgegevens 

kan leiden, betreft de aanbevelingen die De 

Nederlandsche Bank (DNB) doet in de halverwege 

2019 gepubliceerde ‘Good practices: Fiscale 

integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’.22 Kort 

gezegd worden banken onder andere geadviseerd 

om interne standaarden te ontwikkelen om 

belastingstructuren van cliënten te toetsen. 

Daarmee zouden belastingontduiking en 

belastingontwijking makkelijker kunnen worden 

gesignaleerd. Is van één van beiden sprake, dan 

zouden de banken moeten overwegen de betreffende 

cliënten te weigeren. Waar belastingontduiking 

illegaal is, is belastingontwijking dat daarentegen 

in beginsel niet. Worden de aanbevelingen van 

DNB echter gevolgd, dan zullen ook structuren 

worden getoetst die niet onrechtmatig zijn en 

zullen mogelijk cliënten worden geweigerd op 

basis van dergelijke – in beginsel rechtmatige 

– structuren.23 Vanuit de AVG bezien hebben 

voornoemde aanbevelingen van DNB (die 

juridisch niet bindend zijn en volgens DNB geen 

rechtsgevolg hebben of beogen24) als potentieel 

gevolg dat persoonsgegevens van betrokkenen 

worden verwerkt zonder dat daarvoor een 

verwerkingsgrondslag bestaat. Immers is er geen 

wetgeving die tot verwerking van persoonsgegevens 

in het kader van belastingontwijking noodzaakt en 

20. Vooroverweging 4 bij de AVG.

21. Ter illustratie: J. Jornker, ‘Ondernemers vrezen anti-

witwasregister: 'Crimineel kan slachtoffer uitkiezen'’, 

NOS 6 november 2019.

22. De Nederlandsche Bank, Good pract ices: Fiscale 

integriteitsrisico’s bij cliënten van banken, 2 juli 2019, 

https://www.toezicht.dnb.nl/5/50-237753.jsp. 

23. Voor een interessante opinie over dit onderwerp 

wordt verwezen naar: K. Grabarz, M. Ruigrok, ‘De 

Nederlandsche Bank vraagt van banken fiscaal 

wensrecht te creëren’, FD 19 augustus 2019.

24. De Nederlandsche Bank, Good pract ices: Fiscale 

integriteitsrisico’s bij cliënten van banken, 2 juli 2019, 

https://www.toezicht.dnb.nl/5/50-237753.jsp, p. 12.
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lijkt een geslaagd beroep op de gerechtvaardigde 

belangen van de bank bij dergelijke verwerkingen 

niet altijd goed verdedigbaar, nu het privacybelang 

van betrokkenen veelal waarschijnlijk zwaarder 

weegt dan het belang bij opsporing van toegestane 

belastingontwijkingsstructuren. Ook de andere 

verwerkingsgrondslagen lijken niet van toepassing. 

Overtredingen van de AVG liggen dan ook op de 

loer. Niet alleen de Autoriteit Persoonsgegevens 

kan daartegen optreden, maar ook de eventuele 

schadelijdende betrokkene (bijvoorbeeld degene 

die door de bank is geweigerd) op basis van art. 82 

AVG. 

Het AVG-compliant bestrijden van witwassen en 

terrorismefinanciering vraagt om voortdurende 

inachtneming van de uit de AVG voortvloeiende 

verplichtingen. Een voorbeeld van potentieel 

riskante verwerkingen van persoonsgegevens 

waarbij AVG-gerelateerde risico’s voor een 

belangrijk deel gemitigeerd lijken, volgt uit het 

oprichten van bepaalde publiek-private samen-

werkingsverbanden gericht op het voorkomen 

van witwassen en terrorismefinanciering. Een 

aantal banken en publieke instellingen heeft 

vanuit het samenwerkingsverband ‘Financieel 

Expertise Centrum’ besloten een speciale 

eenheid op te richten: de ‘Terrorismefinanciering 

Taskforce’ (hierna: ‘TFT’).25 In dat kader worden 

persoonsgegevens uitgewisseld. Zo’n uitwisseling 

van persoonsgegevens is een verwerking die 

moet voldoen aan de vereisten van de AVG. 

Blijkens de considerans van het Convenant 

Terrorismefinanciering Taskforce (hierna: ‘het 

Convenant’) wordt bij de uitwisseling rekening 

gehouden met de wetgeving inzake de bescherming 

van persoonsgegevens: ‘Effect ieve bestrijding van 

Terrorismefinanciering wordt gekwalificeerd als een 

zwaarwegend algemeen belang dat samenwerking 

tussen publieke en private part ijen vereist en het delen 

van informatie, waaronder Persoonsgegevens, met 

inachtneming van proport ionaliteit rechtvaardigt 

binnen een samenwerkingsverband van publieke 

en private part ijen.’ Bij nadere bestudering van 

het Convenant blijkt dat met het oog op de AVG 

tal van maatregelen zijn getroffen en dat aan de 

persoonsgegevensuitwisseling beperkingen zijn 

verbonden. Zo hebben de convenantpartners onder 

andere de verwerkingsverantwoordelijkheid 

gealloceerd (art. 3.4 Convenant TFT), beperken zij de 

gegevensuitwisseling tot wat noodzakelijk is voor 

het doel van de samenwerking (art. 4 Convenant 

TFT), worden de convenantpartners uitdrukkelijk 

verplicht om te toetsen of een voorgenomen 

verstrekking binnen het doel van de TFT valt (art. 

6.1 Convenant TFT), moeten de convenantpartners 

passende maatregelen treffen om de doelbinding na 

ontvangst van de informatie te waarborgen (art. 6.2 

Convenant TFT) en moeten de convenantpartners 

het beginsel van opslagbeperking in acht nemen (art. 

25. Verwezen wordt naar het Convenant 

Terrorismefinanciering Taskforce (Convenant TFT) 

(Stb. 2019, 43628).

6.4). Daarmee lijkt beoogd om tegemoet te komen 

aan tal van verplichtingen uit de AVG en wordt 

een meer bewuste omgang met persoonsgegevens 

gestimuleerd, waardoor overtredingen van de AVG 

in belangrijke mate voorkomen kunnen worden. 

Zoals reeds opgemerkt, is de Wwft van toepassing 

op ‘instellingen’ in de zin van art. 1 Wwft. 

In de praktijk komt het nogal eens voor dat 

bijvoorbeeld effectenuitgevende instellingen, 

schadeverzekeraars en groepsmaatschappijen van 

‘Wwft-instellingen’ vrijwillig de Wwft naleven, 

terwijl die helemaal niet op hen van toepassing 

is. De verplichtingen tot het verwerken van 

persoonsgegevens uit de Wwft bieden in die 

gevallen geen verwerkingsgrondslag. Verwekt 

een dergelijke partij in dat kader toch persoons-

gegevens, dan overtreedt zij in veel gevallen de AVG 

– hoe goedbedoeld die verwerking ook was. 

5. Implementatie in bedrijfsvoering

Op het vlak van implementatie van de Wwft 

en de AVG liggen uitdagingen voor de praktijk. 

Onder meer moet worden voorkomen dat meer 

persoonsgegevens worden verwerkt dan strikt 

noodzakelijk is, dat persoonsgegevens voor een 

ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij 

verzameld werden en dat persoonsgegevens langer 

verwerkt worden dan noodzakelijk is. Het is zaak 

de vereiste noodzakelijkheid voor een rechtmatige 

verwerking van persoonsgegevens niet uit het oog 

te verliezen. 

Het is vaak niet noodzakelijk om een document 

dat persoonsgegevens bevat die verwerkt mogen 

worden, volledig te bewaren of volledig inzichtelijk 

te houden. Zoals opgemerkt verplicht de Wwft 

instellingen onder meer om documenten en 

gegevens vast te leggen die gebruikt zijn ter 

verificatie van de identiteit van de cliënt en de 

UBO. Dit kan (bij een niet-UBO) onder meer een 

kopie zijn van het gebruikte ‘document dat een 

persoonident ificerend nummer bevat’ (bijvoorbeeld 

een paspoort). Dat betekent echter niet dat dit gehele 

document zomaar mag worden gekopieerd. Zo volgt 

uit de Wwft niet de vereiste wettelijke verplichting 

tot het verwerken van het BSN.26 Ook zonder het 

BSN te verwerken kan een instelling immers 

voldoen aan de op haar rustende identificatieplicht 

en de verplichting om een afschrift van het 

betreffende document vast te leggen. Bovendien 

bevat het document waarschijnlijk bijzondere 

persoonsgegevens. Zo kan uit een foto het ras van de 

desbetreffende persoon worden afgeleid. De Wwft 

lijkt geen uitzondering te bieden op het verbod op de 

26. Autoriteit Financiële Markten, Leidraad Wwft, Wwft 

BES en Sanct iewet Toelicht ing op de Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

BES en de Sanct iewet 1977, 2 januari 2019, https://

www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/

beleidsuitingen/leidraden/wwft.pdf, p. 16.
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verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Het 

zal dan ook nodig zijn om het identificatiedocument 

deels af te schermen, zodat enkel de noodzakelijke 

persoonsgegevens worden opgeslagen. Een 

belangrijk adviespunt voor de praktijk: ga telkens 

na of het daadwerkelijk strikt noodzakelijk is om 

verschillende persoonsgegevens te verwerken. 

Neem daarbij in acht dat in veel gevallen bij een 

vereenvoudigd cliëntenonderzoek waarschijnlijk 

met minder persoonsgegevens kan worden 

volstaan dan bij een verscherpt cliëntenonderzoek. 

Bovendien moet niet altijd blindelings worden 

uitgegaan van gezaghebbende aanwijzingen en 

handvatten, zoals blijkt uit de hiervoor besproken 

‘good practices’ van DNB.

De implementatie van de Wwft en de AVG vraagt 

om het treffen van verschillende maatregelen. Niet 

alleen gaat het om de maatregelen die woordelijk 

uit de AVG voortvloeien (zoals het sluiten en 

aanpassen van verwerkersovereenkomsten, het 

opstellen van registers en het doorvoeren van 

beleidswijzigingen met het oog op bewaartermijnen 

en rechten van betrokkenen), maar ook om 

maatregelen die beide wetten en aanverwante 

regelgeving praktisch uitvoerbaar maken. Een 

voorbeeld van zo’n maatregel is het markeren en 

eenvoudig doorzoekbaar maken van datasets, 

mede omwille van de AVG-conforme omgang met 

persoonsgegevens bij meeromvattende systemen 

en bedrijfsprocessen. 

Uit de Wwft volgt dat de persoonsgegevens die in 

het kader van (onder meer) het cliëntenonderzoek 

worden verkregen vijf jaar moeten worden 

bewaard. Mede gelet op het beginsel van 

gegevensminimalisatie, mogen echter enkel de 

noodzakelijkerwijs te bewaren persoonsgegevens 

gedurende die periode worden bewaard. 

Praktisch gezien is het dan ook aan te raden om 

het cliëntdossier zodanig in te richten dat het 

deel waarop de Wwft van toepassing is, apart 

van andere informatie kan worden verwijderd – 

bijvoorbeeld door het cliëntdossier te splitsen.

6. Concluderend

De AVG laat ruimte voor het verwerken van 

persoonsgegevens, mits daarbij bepaalde beginselen 

in acht worden genomen en aan verschillende 

(andere) verplichtingen wordt voldaan. Onder 

meer is voor de rechtmatige verwerking van 

persoonsgegevens een welbepaald, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigd doeleinde en 

een gerechtvaardigde verwerkingsgrondslag 

vereist. De Wwft biedt beiden. Wordt de AVG 

in acht genomen bij de naleving van de Wwft, 

dan kan er weinig fout gaan. In de praktische 

implementatie van de geldende verplichtingen zit 

echter de uitdaging. Niet alleen moet men bij alle 

aangelegenheden betreffende persoonsgegevens 

van begin tot eind de AVG in acht nemen (en zal dit 

binnen een organisatie soms een cultuuromslag 

vereisen), maar ook is een georganiseerde en 

degelijke persoonsgegevenshuishouding van het 

grootste belang. Dit zijn zaken die voor het grootste 

deel al samenhangen met AVG-compliance op 

zichzelf. Dat de Wwft bij AVG-compliance geen roet 

in het eten hoeft te gooien is hiervoor uiteengezet. 

De ervaring van administratief gedoe kan moeilijk 

worden weggenomen, maar van onduidelijkheid 

hoeft bij de naleving van beide wetten geen sprake te 

zijn. De Wwft en de AVG bieden een tamelijk helder 

juridisch kader. Het is aan de maatschappij om dat 

kader altijd in acht te nemen. Juiste implementatie 

is daarbij – als goed begin – het halve werk. 


