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NAAR SCHATTING WORDT  
ER JAARLIJKS 16 MILJARD EURO  
WITGEWASSEN IN NEDERLAND



DE WWFT WAT MOET U ER MEE? 

De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van 
terrorisme (de Wwft) is bedoeld om de integriteit van de financiële 
markten te waarborgen. Het stelt verschillende zogenoemde 
‘poortwachters’ verantwoordelijk voor uitvoeren van een 
cliëntenonderzoek en het bepalen van een risicobeoordeling voordat zij 
zakendoen met een cliënt. Hiermee wordt getracht zo veel mogelijk te 
voorkomen dat er zaken worden gedaan met natuurlijke personen of 
bedrijven die betrokken zijn bij witwaspraktijken of terrorisme. 

Veel poortwachters geven aan dat de Wwft en de Sanctiewet nog niet 
hoog op het prioriteitenlijstje staan binnen de organisatie, veelal omdat 
ze niet beseften dat ze een poortwachtersfunctie hadden, ze niet weten 
hoe de richtlijnen geïmplementeerd moeten worden, ze niet de 
noodzaak van het naleven van de richtlijnen inzien of omdat ze denken 
dat het te veel tijd en geld kost. 

Het is hoog tijd om een tandje bij te steken, maar daar kunnen wij u bij 
helpen! Let’s get it done!  

WIE MOET ER WAT MEE? 
Wake-up call! De Wwft is er al sinds 2008 en het wordt tijd dat 
poortwachters gaan beseffen dat ze een poortwachtersfunctie 
hebben en dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen. De Wwft 
betreft o.a. belastingadviseurs, accountants, notarissen, 
makelaars en  advocaten.  

Tip: bekijk Artikel 1a van de Wwft, die bevat een opsomming van partijen 
die onder de Wwft vallen.  
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U HEEFT HET IN EIGEN HAND…

Voorkom witwassen en het 
financieren van terrorisme 



VOLDOEN AAN DE 
WWFT?
Het allerbelangrijkste is dat u een gestructureerd en duidelijk CDD-beleid opstelt. Uw 
toezicht houder vindt het belangrijk dat u uw verantwoordelijkheid erkent en goed 
nadenkt over de implementatie van de richtlijnen binnen uw eigen organisatie. Na het 
opstellen van een goed CDD-beleid kan SCOPE CDD On Demand u helpen met uw 
compliance checks, uw UBO checks, het monitoren van uw cliënten en met de 
documentatie van uw resultaten. 

❐ OPSTELLEN CDD BELEID

❐ IDENTIFICEREN EN VERIFIËREN VAN DE 
    CLIENT

❐ SCREENEN LANGS VERSCHILLENDE 
    (SANCTIE-)LIJSTEN

❐ UBO-CHECK

❐ RISICOBEOORDELING

❐ MONITOREN

❐ DOCUMENTEREN RESULTATEN

❐ RAPPORTEREN ONGEBRUIKELIJKE 
    TRANSACTIES



Voor €450 euro 
screent u 100 

cliënten en staan deze 
cliënten voor 365 

dagen op een 
monitorlijst!

De minimale 
boete die u krijgt 

bedraagt maar liefst 
€1000 en kan wel 

oplopen tot 
€20.000

Voor 450 euro gaat u toch niet 
het risico lopen op een boete van 

20.000 euro? 
#facts

Alle ondernomen 
stappen, gegevens van de 
cliënten en de gevonden 

resultaten worden 
automatisch tot een gratis 

beschikbaar rapport 
gegenereerd!

Wijzigingen in de 
status van de cliënt? 
Hier wordt u meteen 

van op de hoogte 
gesteld! 

Naast de 
financiële boete 

waar u risico op loopt, 
is het meestal de 

reputatieschade die 
men de das om 

doet.



ONZE OPLOSSING? 
COMPLIANCE CHECK 
 
De compliance check binnen de CDD 
On Demand oplossing vraagt 
automatisch gegevens op van 
diverse bronnen over de door u 
ingevoerde persoon en/of 
organisatie. De persoon en/of 
organisatie wordt op acht 
verschillende punten gecontroleerd, 
variërend van PEP- en sanctielijsten 
tot insolventie. Na de uitgebreide 
compliance check kunt u een digitaal 
gewaarmerkt rapport van deze 
persoon en/of organisatie opvragen.  

MONITORING 
 

Heeft u uw cliënten al onderzocht? 
Belangrijk in het Customer Due Diligence-

proces is dat u uw cliënten blijft monitoren. 
Alleen dan blijft u altijd op de hoogte van 

eventuele wijzigingen binnen uw 
cliëntenportefeuille op het gebied van CDD. 

Met CDD On Demand oplossing kan het 
monitoren geautomatiseerd worden. U 

kunt zelf kiezen welke zoekopdrachten u 
wilt monitoren. De CDD On Demand 

oplossing controleert automatisch dagelijks 
of er iets wijzigt in de status van uw klant. 

Zodra er iets wijzigt bij een van uw cliënten 
op de monitorlijst ontvangt u direct een 

melding. 

Active and historical
sanctions

Law enforcement
agencies

Politically exposed
persons

Adverse media

Disqualified director Risk countries

Financial supervisors

Actieve en 
historische sancties

Wetshandhavende
instanties

Politiek prominent 
persoon

Adverse media

Gediskwalificeerd 
bestuurder

Risico landen

Financiële 
toezichthouders

Insolventie register

INPUT OUTPUT

Klantgegevens

https://cddondemand.com/compliance-check/
https://cddondemand.com/monitoring/


UBO CHECK  

CDD On Demand biedt een online 
platform, waarbij de KvK-registraties 
van uw cliënt worden opgevraagd. U 
voert een bedrijfsnaam (en 
vestigingsplaats), of het Kamer van 
Koophandel nummer in. CDD On 
Demand neemt dan het grootste deel 
van het werk uit handen.  

Binnen één minuut krijgt u een (voor zo ver beschikbaar) overzicht van de 
bedrijfsstructuur. Daarnaast heeft u ook meteen de mogelijkheid om compliance checks 
uit te voeren voor de betrokken personen en bedrijven. 

Hierin geeft de CDD On Demand oplossing aan; 

• welke persoon (personen) de UBO is; 
• welke persoon (personen) de mogelijke UBO kan zijn; 
• welke persoon (personen) u kan leiden naar de UBO. 

Behoefte aan een grotere oplossing? 

API INTEGRATIE  

Uw CDD-controles uitvoeren in een bestaand systeem, bijvoorbeeld de CRM-software van 
uw organisatie? Dat kan! De CDD On Demand oplossing kan worden geïntegreerd in een 
bestaand systeem. Gegevensuitwisseling en interactie met de CDD-portal gebeurt via een 
API. Dankzij de API kunnen handelingen afgerond worden in een ander systeem, zonder 

dat het meest gebruikte systeem wordt verlaten. Bel gerust naar ons kantoor om te 
vragen naar de mogelijkheden.   

</> Integratie via API

Uw 
Software

SCOPE
CDD On Demand

Klantgegevens 
authenticatie

PDF rapport,
UBO rapport,
CDD score & data

UBO

Bedrijf BBedrijf A

Dochter A

Bedrijf C

Dochter B

INPUT

OUTPUT
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150+ 
Actieve klanten. We hebben 

veel actieve klanten van 
verschillende formaten en 

disciplines.

45.000 
Dossiers gecontroleerd. Voor 
onze klanten. Het onderzoeken 
van een dossier duurt slechts 

enkele secondes. 

1000+ 
Details opgevraagd. Over 

verdachte personen die een 
alarmmelding kregen in de 
CDD On Demand oplossing.

U ontvangt een gratis rapport van uw uitgevoerde compliance 
check of UBO-check. Zo kunt u uw toezichthouder precies laten 
zien welke stappen u heeft ondernomen en wat de uitkomsten 
waren.

DE BESTE VERZEKERPOLIS 
BIJ EEN AUDIT



 
 

 

“CDD On Demand is een hulpmiddel om 
cliënten zorgvuldig (blijvend) te screenen. 
Met name vanwege de 
gebruiksvriendelijkheid van de software heb 
ik ervoor gekozen om gebruik te gaan maken 
van CDD On Demand. Hierdoor bespaar ik 
een hoop tijd en heb ik van alle cliënten een 
rapport van de uitgevoerde controle indien 
een toezichthouder komt controleren. 
Tijdens het controleren van de eerste 
cliënten kwamen er meteen resultaten naar 
voren zoals een PEP. Dit zorgt ervoor dat je 
tijdens het eerstvolgende klantcontact toch 
de nodige extra vragen stelt om het risico af 
te schermen en gerust zaken met deze cliënt 
te doen.’’ 

Roland de Ruig 
Algemeen directeur

“Wij zijn overgestapt naar CDD On Demand 
omdat het programma snel en vooral 
gebruiksvriendelijk is. Hiermee hebben wij als 
vastgoedexpert op een snelle en gemakkelijke 
manier ons volledige compliance dossier op orde, 
conform de laatste wet- en regelgeving. Tevens 
word je bij eventuele vragen over de resultaten 
van een rapport altijd snel, vriendelijk en 
deskundig geholpen.” 

Bea Sas  
Schenk Makelaars

“Net als veel andere financiële dienstverleners worden ook belastingadviseurs door de overheid via wet- en 
regelgeving ingeschakeld om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Deze wet- en regelgeving 
is niet altijd eenvoudig en dat geldt ook zeker voor de uitvoering ervan. Als klein gespecialiseerd kantoor wil ik 
mijn tijd vooral kunnen steken in het inhoudelijke advieswerk voor mijn klanten. Daarom is het voor mij als 
ondernemer erg handig dat SCOPE een service biedt als CDD on Demand, waarmee ik in beperkte tijd en voor 
een aantrekkelijk tarief mijn klanten en relaties kan controleren. Ii het geval van een audit door de 
toezichthouder of mijn beroepsorganisatie heb ik een keurig gewaarmerkt rapport van de uitgevoerde 
controle in het klantdossier zitten.” 

Hessel Kluiwstra  
Directeur van Kaab

"CDD On Demand biedt Puur Beleggen de 
mogelijkheid om op een snelle, handige en 
voordelige manier het compliance dossier 
van elke klant keurig op orde te hebben en 
blijvend te monitoren. Dit bespaart ons veel 
kostbare tijd, die we kunnen besteden aan 
onze klanten in plaats van aan de 
administratie. Door de persoonlijke opstart 
waren we in een dag tijd volledig up & 
running” 

Mike van Eck en Paul Visscher 
Partner bij Puur Beleggen

ZIJ GINGEN U  
VOOR…

…BEGIN 
VANDAAG 

NOG 



Wilt u deze whitepaper bespreken of heeft u andere 
vragen? 

U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0) 23 517 9200 of 
stuur een mail naar b.vanderveer@scope.nl. 

U kunt uiteraard ook altijd een kijkje nemen op onze 
website www.cddondemand.com of socials;

GRATIS PROEFACCOUNT? 
Better be safe than sorry! 

Probeer het zelf: vraag hier gratis  
credits aan en voer uw eigen Wwft 
cliëntenonderzoek uit!
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