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BIJLAGE 2 

 

Richtsnoeren voor het herkennen van ongebruikelijke transacties
1
 

 

De richtsnoeren zijn niet limitatief opgesomd. In geval zich een van onderstaande 

richtlijnen voordoet betekent niet dat er automatisch sprake is van een 

ongebruikelijke transactie die gemeld moet worden. Van een meldingsplicht zal in 

het algemeen alleen sprake zijn indien voor de aanwezigheid van een of meer van de 

richtsnoeren geen acceptabele verklaring kan worden gevonden. 

 

A. Herkomst qua land van de cliënt en/of het geld 

 

1. de cliënt/en of het geld is afkomstig uit landen of gebieden die niet voldoen aan 

de aanbevelingen van de FATF en in het bijzonder landen of gebeien die op de 

zwarte lijst van niet-coöperatieve landen staan (www.fatf-gafi.org) 

2. de cliënt is afkomstig uit een land die onderworpen is aan sancties, embargo’s of 

soortgelijke maatregelen die opgelegd worden door bijvoorbeeld de Verenigde 

Naties 

3. de cliënt is afkomstig uit een land die door betrouwbare bronnen wordt 

aangemerkt als een land die kwetsbaar is voor corruptie of andere criminele 

activiteiten  

 

     B.  legitimatie van de cliënt 

       

1. het is moeilijk de identiteit van de cliënt of de belanghebbende vast te stellen 

2. de cliënt maakt kennelijk gebruik van de diensten van een stroman 

3. er is onduidelijkheid omtrent het (reguliere) adres van de cliënt. Cliënt wenst voor 

hem bestemde correspondentie op een niet regulier adres te ontvangen 

4. personen die formeel geen  in het handelsregister geregistreerde functie bekleden, 

blijken niettemin de feitelijke leiding te hebben 

 

     C.  de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en diens cliënt 
 

1. de dienstverlening die de cliënt verlangt, past niet in het normale patroon van de 

beroepsbeoefenaar 

2. de cliënt is bereid een (substantieel) hogere vergoeding te betalen dan gebruikelijk  

is, zonder legitieme reden 

3. de cliënt is in korte tijd een aantal keren van adviseur gewisseld, zonder legitieme 

reden 

4. de gevraagde dienst is door een andere beroepsbeoefenaar geweigerd, dan wel de 

relatie met een nadere beroepsbeoefenaar is geëindigd 

                                                 
1
 Aanbeveling 25 FATF:  “De bevoegde autoriteiten dienen richtlijnen vast te stellen, en terugkoppeling te 

verlenen, teneinde financiële instellingen en aangewezen niet-financiële instellingen en beroepsgroepen in 

staat te stellen de nationale maatregelen toe te passen, teneinde witwassen en de financiering van terrorisme 

te bestrijden en in het bijzonder verdachte transacties op te sporen en te melden”. 
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D.  de transactie is ongebruikelijk m.b.t. de dienstverlening of de opdracht na 

het aangaan van de betrekking 

 

1.   de cliënt is betrokken bij transacties die niet passen in zijn normale beroeps- of     

bedrijfsuitoefening en waarvoor geen verklaring aan de beroepsbeoefenaar kan 

worden gegeven 

2. de transacties zijn door hun omvang, aard, frequentie of uitvoering ongebruikelijk 

zonder dat hiervoor een economisch of duidelijk rechtmatig doel aanwezig is of 

lijkt te zijn                                                                                                         

3. de cliënt is niet dan na zware aandrang bereid de gevraagde informatie, 

bijvoorbeeld over de herkomst van de gelden, te verschaffen   

4.   de opdracht heeft uitsluitend betrekking op het bewaren van documenten of 

andere goederen of het in depot houden van grote bedragen 

5.   een goed wordt in een korte periode meerdere keren verhandeld (bijv. ABC 

transacties
2
) 

6.   het gaat om een transactie met een van te voren kenbaar verlies of derving van 

opbrengsten 

7.   er is sprake van een ongebruikelijke terugbetaling van activa, in het bijzonder 

indien het een verzoek betreft om te betalen van derden die geen relatie hebben 

met de cliënt 

8.   er is sprake van een (contante) aankoop van activa, snel gevolgd door leningen 

met deze activa als onderpand  

  

E.    het financiële verkeer 

       

1.   cliënt heeft voorkeur voor activa die geen sporen achterlaten zoals contant geld,              

toonderpapier, toonderpolissen  

2. er is sprake van aan- of verkopen tegen prijzen die beduidend afwijken van 

marktprijzen 

3. het betaalverkeer vertoon een ongebruikelijk patroon. De gelden waarover de  

cliënt beschikt zijn afkomstig uit onduidelijke bronnen  of de door de cliënt 

aangegeven bronnen zijn onwaarschijnlijk of onvoldoende gedocumenteerd 

4. er is sprake van grote betalingen ineens vanuit het buitenland; ongebruikelijke 

(valuta) transacties, bijvoorbeeld tegen contanten, cheques aan toonder, 

toonderpapieren of voor money transfers 

5. het op verzoek van de cliënt verzilveren van cheques 

6. de beroepsbeoefenaar ontvangt gelden van de cliënt met het verzoek deze gelden 

door te betalen aan een derde, terwijl er geen bewijsstukken zijn die de 

doorbetaling legitimeren  

7. er is sprake van betaling door een (onbekende) derde of overmaking van geld 

terwijl de identiteit van de rekeninghouder, de gerechtigde tot de rekening en/of 

                                                 
2
 Onder een ABC-transactie wordt verstaan twee of meer elkaar opolgende transacties met betrekking tot 

hetzelfde registergoed, waarbij in de elkaar opvolgende transacties sprake is van op het eerste oog niet 

verklaarbare prijs- of waardeverschillen. 
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degene ten behoeve van wie het geld wordt overgemaakt niet dezelfde 

(rechts)persoon is 

8. er is sprake van een lening waarvoor zekerheid wordt verkregen van een 

buitenlandse (rechts) persoon waarbij de relatie met de cliënt niet duidelijk is 

 

F. Juridische structuren en entiteiten 

 

1. de cliënt maakt gebruik of wenst gebruik te maken van een of meer tussen 

geschakelde, buitenlandse of aangekochte rechtspersonen of vennootschappen 

zonder dat daarvoor legitieme fiscale, juridische of commerciële redenen 

aanwezig zijn 

2. de cliënt wenst in korte tijd verschillende rechtspersonen of vennootschappen op 

te richten ten behoeve van een ander persoon, zonder dat daarvoor legitieme 

fiscale, juridische of commerciële redenen aanwezig zijn 

3. de cliënt wenst een rechtspersoon of vennootschap op te richten of over te nemen 

met een (beoogde) twijfelachtige doelomschrijving of een doelomschrijving die 

geen relatie met diens normale beroeps- of bedrijfsuitoefening of diens overige 

activiteiten lijkt te hebben dan wel met een doelomschrijving ter uitvoering 

waarvan een vergunning noodzakelijk is terwijl de cliënt niet het voornemen heeft 

een dergelijke vergunning te verkrijgen 

4. de cliënt maakt gebruik van rechtspersonen of vennootschappen waarvan de 

zeggenschapsstructuur niet transparant is of die qua karakter of inrichting geschikt 

zijn om de identiteit van de achterliggende belanghebbende te verhullen (bijv. 

toonderaandelen, trusts, vennootschappen die niet transparant zijn) 

5. de cliënt wisselt veelvuldig van juridische structuren en/of er is sprake van het 

veelvuldig wisselen van bestuurders van rechtspersonen of vennootschappen; er is 

sprake van een complexe juridische structuur die geen reëel doel lijkt te dienen 

6. er is sprake van het langdurig in oprichting blijven van rechtspersonen of 

vennootschappen  

 

G Onroerende zaken en overige registergoederen 

 

1. er is sprake van transacties inzake een registergoed met een financiering door 

middel van (hypothecaire) geldlening waarvan het bedrag in aanzienlijke mate 

(naar boven of naar beneden) afwijkt van de te betalen tegenprestatie 

2. onroerende zaken worden of zijn in zeer korte tijd meer keren verhandeld met 

ongebruikelijke hoge winstmarges (ABC transacties) of verliezen 

 

 

H Overige 

 

Redenen om te twijfelen aan oorsprong of titel waaronder gelden ter beschikking 

komen van de vennootschap. Informatie komt slechts na zware aandrang ter 

beschikking. 

 

 


