


De Sanctiewet Solution Seminars zijn gehouden op:

Datum Locatie

31 augustus: Rotterdam

1 september: Breukelen

9 september: Rotterdam

22 september: Rotterdam

23 september: Breukelen

28 september: Leusden

30 september: Breukelen

In september 2015 vonden de zeven Sanctiewet 
Solution Seminars plaats

Data van de seminars
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Duidelijk beeld verkrijgen

• Van de wet- & regelgeving

• Van de VNAB oplossing

• Van de werkzaamheden die het vraagt van betrokken partijen en de verdeling daarvan

• Van de opbrengsten en  kosten die ermee gemoeid zijn en de verdeling van de kosten

Gezamenlijkheid vaststellen

• Kennis, beelden en meningen over en weer uitwisselen

• Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze de leden elkaar kunnen versterken

• Vaststellen dat het samen beter kan en hoe we dat gaan realiseren

De korte termijn acties bepalen

• Wat vraagt het van de leden op korte termijn

• Hoe ziet de planning van de realisatie eruit

• Commitment van de aanwezigen op deze oplossing

De Sanctiewet Solution Seminars dienen duidelijke 
doelen

Doel van de seminars
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“Weten hoe het zit 
want we zitten 
hier echt op te 

wachten”



In de seminars was er veel ruimte voor interactie met 
drie experts 
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Inloop met lunch 12:30

Introductie & doel 13:00
De hoofdlijnen van de VNAB oplossing 13:30
Inventarisatie van de onderwerpen die we aan de experts gaan 
voorleggen

14:00

Pauze
Expert 1: Mark Wisse (Kennedy van der Laan), Juridisch 14:30

Expert 2: Ferdi Grootenboers (Fenêtre), Sanctieplatform 15:00

Expert 3: Adriaan Kom (Dun & Bradstreet), Data matchen & verrijken 15:30

Conclusies & vervolgstappen 16:00

Einde Seminar 17:00

Agenda van de seminars

“Mooi om gewoon 
alle vragen kwijt te 
kunnen én er met 

collega’s interactie 
over te hebben”



Waarom?
Gezamenlijke oplossing voor het uitvoeren 

van de Sanctieregelgeving
Sanctiewetprotocol & -platform



De Sanctiewet voorkomt het verlenen van financiële diensten aan 
gesanctioneerde personen, entiteiten en/of landen

• Sanctiewet bestaat al sinds 1935 (herzien in 1977)
• Sanctielijsten met gesanctioneerde personen, entiteiten en landen worden 

uitgegeven door Nederland, EU, VN en VS

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt strikt(er) toezicht op het naleven van de 
Sanctiewetgeving door verzekeraars, maar is niet expliciet in exacte uitvoering

• DNB hanteert strenge eisen aan naleven van Sanctiewetgeving
• Complexe leidraden zijn niet expliciet in uitvoering van de Sanctiewet, maar 

laten ruimte voor interpretatie

We zouden al veel langer compliant moeten zijn, maar onder druk van de 
toezichthouder wordt er nu veel meer vaart gemaakt. De leden twijfelen echter 
in hoge mate aan het daadwerkelijke effect van de maatregelen.

Waarom Sanctiewet?

Sanctiewet
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“We moeten dit 
gewoon doen”



Wat er moet gebeuren op basis van de Sanctiewet

Activiteiten Sanctiewet

Er zijn twee typen onderzoeken die moeten worden uitgevoerd:

1. Het client-onderzoek, de customer due dilligence (CDD)

2. het risico-onderzoek, de transactie due dilligence (TDD)

Activiteiten CDD:

• Identificeren wie verzekeringnemer, met naam genoemde verzekerde en aan wie 
wordt uitgekeerd (bij schade)

• Identificeren UBO’s (>50%) en statutaire bestuurders

• Controleren van UBO’s (natuurlijke personen en of rechtspersonen) tegen de van 
toepassing zijnde Sanctielijsten

Activiteiten TDD:

• Identificeren welke zaken verzekerd worden

• Controleren of er, bij verzekering van (bepaalde) goederen of technologieën, een 
relatie met een gesanctioneerd land is
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“Veel werk wat 
alle partijen in de 

keten moeten 
uitvoeren, met 

hetzelfde 
resultaat, zonder 
direct zichtbare 

toegevoegde 
waarde voor de 

klant”



Het is evident dat een gezamenlijke oplossing de leden 
veel voordeel biedt

Beter

• Eenduidig en efficiënt faciliteren van het uitvoeren van de Sanctieregelgeving, door 
het Sanctieplatform

• Automatisch bijhouden van mutaties in concerngegevens/UBO’s en checken van 
UBO’s tegen sanctielijsten

Duidelijker

• Een ‘marktstandaard’ voor het uitvoeren van de Sanctiewet, afgestemd met de 
toezichthouder, maar zonder expliciete goedkeuring 

• Duidelijkheid over het proces van uitvoeren cliënt- en risico-onderzoek in het kader 
van de Sanctiewet

Goedkoper

• Eén keer checken per polis, in plaats van meerdere keren op dezelfde polis
• Kortere doorlooptijd van onderzoek voor afsluiten polis of uitbetaling
• Inkoopvoordeel bij dataleverancier door gebundeld volume
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“Het levert ons 
veel op als we het 

samen doen”

Voordelen gezamenlijke 
oplossing



Hoe?
Sanctiewetprotocol & -platform

Sanctiewetprotocol & -platform



De VNAB-oplossing faciliteert het uitvoeren van de 
onderzoeken middels het Sanctiewetprotocol en -platform

De VNAB-oplossing

Het Sanctiewetprotocol

Beschrijving van taken en taakverdeling voor uitvoeren Sanctieregelgeving. Om uniforme 
gezamenlijke uitvoering van de Sanctiewet te borgen.

• Opgesteld door Juridische Commissie VNAB en Kennedy van der Laan
• Afgestemd met VNAB leden en besproken met DNB
• Vastgesteld door bestuur VNAB

Het Sanctieplatform

Geautomatiseerd uitvoeren van onderzoeken. Om daarmee efficiënt en controleerbaar 
onderzoeken uit te voeren, die gedeeld kunnen worden.

• Zowel cliënt- als risico-onderzoek
• Geautomatiseerd updaten van informatie
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“werkwijze & 
geautomatiseerde 

ondersteuning”



Het Sanctiewetprotocol beschrijft de  
basistaakverdeling tussen verzekeraars en makelaars 
voor het uitvoeren van het cliëntenonderzoek en uitbetaling aan derden

Inhoud protocol

Begrippenlijst

1. Inleiding taakverdeling
2. Cliëntenonderzoek

2.1 Cliëntonderzoek
2.3 Moment van uitvoering onderzoeken
2.4 Uitkomsten cliëntonderzoek
2.5 Niet-VNAB verzekeraars

3 Offerte, voorlopige dekking en acceptatie
4 Gedurende de looptijd van de polis

4.1 Periodieke controle
4.3 Mutaties

5 Betaling

6 Vastlegging en bewaarplicht
6.1 Vastlegging
6.2 Bewaarplicht gegevens

7. Meldingsplicht
7.1 Melding van een hit
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“Eén werkwijze 
waar we ons 
allemaal aan 

“committeren”



Het Sanctieplatform faciliteert de geautomatiseerde 
gezamenlijke* uitvoering van de Sanctieregelgeving

Het Sanctiewetplatform

Het Sanctieplatform zorgt ervoor dat de handmatige activiteiten die moeten worden 
uitgevoerd om de CDD en TDD onderzoeken uit te voeren tot een minimum beperkt worden:

• Invullen gegevens polis deels geautomatiseerd (gebruik van database Dun & Bradstreet)
• UBO’s worden gezocht en van toepassing zijnde sanctielijsten geraadpleegd. 
• Controle op goederen en landen
• Uitkomsten onderzoek in drie codes:

1 Groen: Geen sancties voor deze polis. Polis kan afgesloten worden.
2 Oranje: Geeft een risico aan, er zijn mogelijke sancties voor deze polis. Verder onderzoek noodzakelijk.
3 Rood: Sancties voor deze polis. Melden hit

• Delen van uitkomsten onderzoeken met op polis betrokken verzekeraars (bij co-assurantie)
• Automatisch notificatie bij mutatie in UBO’s of sanctielijsten

* Het sanctieplatform staat los van e-ABS en is bruikbaar voor alle typen schadeverzekeringen (faciliteert 
daarmee ook indien gewenst provinciaal en volmacht).
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“Automatisch 
controleren en up 
to date blijven is 

veel effectiever en 
efficiënter”



Samenwerking: Makelaar voert onderzoeken uit, 
verzekeraar moet expliciet onderzoek overnemen*  

Uitgangspunten voor 
samenwerking

Makelaar

• Uitvoeren cliëntenonderzoek
• Identificeren relatie

• Bijhouden (periodiek checken) van relatiebestanden

• Uitvoeren risico-onderzoek 

Verzekeraar

• Expliciet aangeven dat het uitgevoerde onderzoek wordt overgenomen
• Melden van een ‘hit’ bij DNB via Sanctieplatform

Verdeling kosten
• De afspraken over verdeling van kosten wordt voor ‘live’ gaan van het platform door het 

bestuur van VNAB vastgesteld.

* Dit geldt voor co-assurantie. De verzekeraar kan ook zelf de onderzoeken uitvoeren, indien de verzekeraar 
besluit het onderzoek voor eigen (provinciale) portefeuilles zelf uit te voren m.b.v. VNAB Sanctieplatform.
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“Veel minder werk 
voor alle partijen”



Wat moet er nog gebeuren?



Organisaties moeten zich voorbereiden op de VNAB-
oplossing voor het gezamenlijk uitvoeren Sanctiewet

Voorbereiden 
Implementatie

Verrijken van klantendatabase bij Dun & Bradstreet noodzakelijk 

VNAB heeft raamovereenkomst afgesloten met D&B om te voorzien in:

• Verrijken eigen klantdatabase 

• Uitvragen UBO’s via het Sanctieplatform

• Notificeren bij mutaties in concerngevens/UBO’s

• Optimale aansluiting vereist afsluiten individueel contract met D&B en 
verrijking van klantdata vóór oplevering Sanctieplatform

Voorbereiden eigen organisatie op Sanctieplatform

• Aansluiten van werkprocessen organisatie op Sanctieplatform
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“De voorbereiding 
is cruciaal zowel 
qua data als de 
aansluiting op 

bestaande eigen 
werkwijze”



PLANNING
Sanctiechecker gereed oktober 2015, Sanctieplatform gereed Q1 2016

Planning VNAB-oplossing

• Sanctiechecker oktober 2015
• Opbouwen UBO-boom (via uploaden Excel-bestand bedrijfsgegevens)

• Controleren personen, UBO’s en organisaties tegen sanctielijsten

• Tonen resultaten van onderzoek

• Functionaliteit Sanctieplatform Q1 2016
• Algemeen (dashboard, taken, autorisatie)

• Bedrijfsgegevens (zoeken, beheer)

• UBO's (boom, formulieren, uitval)

• Controleren sanctielijsten

• Controleren sanctieprocessen (fase 2) – EU

• Webservice koppeling 
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• Functionaliteit eind Q1/begin Q2 2016
• Controleren sanctieprocessen (fase 3) – US

• GUI koppeling Sanctiewetplatform – e-ABS

• Functionaliteit Q2 2016
• Webservice koppeling Sanctieplatform – e-ABS

“De tijdslijnen zijn 
krap maar 

Sanctiechecker is al 
op tijd 

gerealiseerd”



Op basis van de vragen van de leden is het FAQ 
overzicht opgesteld 

Betrokken experts

Drie experts betrokken:

1. Juridisch
(UBO, flow-diagrammen, verantwoordelijkheid, etc)

Mark Wisse, Kennedy van der Laan

2. Sanctieplatform 
(Praktische vragen, applicatie, etc)

Ferdi Grootenboers, Fenêtre

3. Data matching & verrijking 
(Automatisch vinden UBO, verrijken klantenbestand, etc)

Raymond Zoetmulder
Dun & Bradstreet
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“Stel de vraag: 
want daarmee 

helpen we elkaar 
verder”


