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PRAKTIJK

GEVOLMACHTIGD AGENTEN EN 

BEURSMAKELAARS WORDEN DOOR 

VERZEKERAARS VERPLICHT OM VAN IE-

DERE ONDERNEMING VAST TE STEL-

LEN WIE DE UITEINDELIJK BELANG-

HEBBENDE IS EN EEN DOORLOPEN-

DE 100 PROCENT-CONTROLE OP HUN 

GEHELE PORTEFEUILLE IN TE RICH-

TEN. AANJAGER VAN DEZE CONTROLE 

ZOU DNB ZIJN. MET DEZE MAATREGE-

LEN WORDT DE BRANCHE OP ENORME 

ADMINISTRATIEVE KOSTEN GEJAAGD 

VOOR EEN BEPERKT RISICO. HET LIJKT 

OP HET SPREEKWOORDELIJKE ‘MET 

EEN KANON OP EEN MUG SCHIETEN’. 

TEKST  RICHARD MEINDERS

E
en financieel dienstverlener is op grond van 

diverse nationale en internationale wetten 

verplicht om ervoor te zorgen dat hij weet 

met wie hij zaken doet. Van toepassing zijn 

de Wft, de Wwft, de Sanctiewet 1977 alsme-

de de sanctiebepalingen van EU en VN. In 

het kort gezegd komen deze wetgevingen erop neer dat 

je geen zaken mag doen met personen die op de (inter)

nationale sanctielijsten staan of personen die zich be-

zig houden met het financieren van terrorisme of het 

witwassen van gelden.

Sluit je bijvoorbeeld een bankrekening, een hypothe-

cair krediet of een levensverzekering af, dan moet je de 

identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (de ulti-
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mate beneficial owner of UBO) vaststellen en controle-

ren of deze belanghebbende (niet alleen verzekeringne-

mer) op de (inter)nationale sanctielijsten staat. Ook in 

het geval van het uitkeren van schades of uitkeringen 

uit hoofde van een levensverzekering moeten de be-

trokken aan deze lijst worden getoetst. Tot zover geen 

bijzonderheden. Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat 

je weet met wie je zaken doet, het is tenslotte ook es-

sentieel voor de reputatie van jouw bedrijf dat je geen 

zaken doet met ongewenste personen of bedrijven.

Om guidance te geven bij het inrichten van deze wet-

telijke bepalingen in de administratieve organisatie en 

interne controle (AO/IC) van een financieel dienstverle-

ner heeft het ministerie van Financiën een leidraad op-

gesteld. Het bijzondere is dat in deze leidraad, ten aan-

zien van de Sanctiewetgeving, staat te lezen dat van 

instellingen wordt verwacht dat ze een eigen risico-

inschatting maken op basis waarvan zij maatregelen 

treffen ter uitvoering van de regeling. Een adequate ri-

sicoanalyse van de gehele organisatie is daartoe nood-

zakelijk, aldus de leidraad.

GERING RISICO

Het risico dat een op de sanctielijsten geplaatst per-

soon, organisatie of land zich voor een verzekering 

meldt bij een provinciale gevolmachtigd agent is erg 

gering, ook is er een relatief kleine kans dat een derge-

lijke gesanctioneerde als relatie op een uitkering (le-

vensverzekering of schade) betrokken zal zijn. Dit risico 

is bij internationaal opererende beursmakelaars iets 

hoger.

De afgelopen jaren hebben wij gevolmachtigd agen-

ten begeleid bij het opstellen van de risicoanalyse en 

het treffen van passende maatregelen – op basis van de 

uitkomsten van deze risicoanalyse – in onder meer het 

acceptatie- en schadebehandelingsproces. Bij de risico-

analyse hebben wij geconstateerd dat, indien een rela-

tie zijn betalingsverkeer met de gevolmachtigd agent 

via een Nederlandse bankinstelling laat verlopen, het 

risico verwaarloosbaar is dat er zaken worden gedaan 

met een persoon, onderneming of land op de sanctie-

lijst. De uiteindelijk belanghebbende van deze relatie is 

dan immers al lang en breed getoetst door de bank.

VERWAARLOOSBAAR

Ik vind het dan ook vreemd dat het distributiekanaal 

wordt opgezadeld met extreme maatregelen voor een 

verwaarloosbaar risico. Nog vreemder vind ik dat DNB 

schijnbaar zwaardere eisen stelt aan de onder haar toe-

zicht gestelden dan het ministerie van Financiën. Kort-

om: wie stopt de UBO-gekte? 

Richard Meinders is directeur SVC Compliance en lid 

van VVP Ondernemerspanel

Met een kanon
op een mug 
schieten

‘UBO-gekte jaagt 

branche op enorme 

administratieve kosten 

voor een beperkt risico’


