
Drukbezochte Q&A sessie met De Nederlandsche Bank over de Sanctiewet 
In 2017 bestaat de Sanctiewet 40 jaar. “Tijd voor een feestje?” vroeg DNB de aanwezigen enigszins 

cynisch tijdens een drukbezochte middag die de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) en 

het Verbond van Verzekeraars (VvV) op 23 augustus jl. organiseerden. De uitvoering van deze wet 

brengt namelijk nog altijd veel vragen met zich mee. Dat was dan ook de reden dat DNB in juli 2016 

een nieuwe Q&A publiceerde en dat Verbond en VNAB deze middag organiseerden. Een middag 

waar 160 mensen op afkwamen: verzekeraars, makelaars en vertegenwoordigers van 

tussenpersonenorganisatie Adfiz, de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten (NVGA) en 

de AFM. Een middag waar alle ketenpartners met elkaar dezelfde informatie kregen van DNB, met als 

doel te voorkomen dat er interpretatieverschillen zouden ontstaan. Dat dit zo in gezamenlijkheid 

werd georganiseerd kon op veel steun en goedkeuring rekenen.  

 

Identificatie en verificatie 

DNB nam en kreeg uitgebreid de tijd om de nieuwe Q&A te presenteren en aanvullende vragen 

daarover te beantwoorden. Daarbij merkte DNB direct al op, dat als de wet in 2016 zou zijn 

opgeschreven, deze op onderdelen wellicht anders had geluid. Saillant punt daarbij is dat de wet niet 

vereist dat de identiteit van klanten wordt geverifieerd. Identificeren is het noteren van 

identiteitsgegevens, zoals naam, geboortedatum en adres. Bij verificatie wordt aan de hand van een 

identiteitsbewijs gekeken of die identiteitsgegevens wel echt kloppen. DNB merkte op dat het 

eigenlijk vreemd is dat de sanctiewet geen verificatie eist en dat dit op termijn wellicht zal 

veranderen. Het is nu voor mensen die op een sanctielijst staan eenvoudig om controles te omzeilen, 

door zich onder een valse naam aan te melden. Daarom geeft DNB in de Q&A ook aan, dat zij 

verificatie van de identiteit wel als good practice ziet. Tijdens de bijeenkomst werd hierover 

gevraagd, of het wel mogelijk is om risicoclassificaties te maken van cliënten, als er niet geverifieerd 

is: DNB meent dat er inderdaad een risico bestaat, dat die risicoclassificatie ondeugdelijk is, als de 

identiteitsgegevens niet gecontroleerd zijn. Zonder verificatie kan er dus eigenlijk geen 

risicoclassificatie van cliënten gemaakt worden, aldus DNB. 

 

Sanctiewet breder dan terrorisme 

Maar DNB begon de bijeenkomst door uit te leggen, dat de Sanctiewet 1977 breder is dan alleen 

terrorisme. Het gaat ook om sancties tegen oude regimes die geld hebben weggesluisd. Het gaat ook 

om het voorkomen dat bepaalde technologie in verkeerde handen valt. Het aantal sanctieregelingen 

is groot. Belangrijke bronnen van sanctieregelingen zijn de Verenigde Naties, de Europese Unie en de 

Verenigde Staten. Extra moeilijkheid is dat sommige sanctieregelingen stellen dat er geen betalingen 

mogen worden verricht naar landen/personen die op een sanctielijst staan, maar dat andere 

regelingen stellen dat er geen financiële diensten mogen worden verleend. Daardoor is het in het 

algemeen onvoldoende om een sanctieclausule te hanteren, waarmee enkel voorkomen wordt dat er 

betalingen plaatsvinden aan gesanctioneerden.  

 

Wat vindt DNB van de naleving? 

DNB gaf gelukkig aan dat zij merkt dat de bewustwording in de branche groeit en dat de 

investeringsbereidheid toeneemt. Toch benadrukte DNB dat zij nog altijd merkt dat niet alle partijen 

in voldoende mate vastleggen welke controles er gedaan zijn en dat niet altijd een gedegen 

risicoanalyse gemaakt wordt. Vooral van belang vindt DNB dat er in interne opleidingen meer 

aandacht besteed wordt aan de Sanctiewet. Er wordt nog te vaak ‘blind’ geleund op controles door 

anderen. Als er goede afspraken gemaakt zijn en daar ook controle op is, mogen verzekeraars 

vertrouwen op sanctiechecks door derden. DNB komt helaas nog weleens tegen, dat 



screeningsprocessen niet volledig zijn en raadt partijen aan bij screening ervoor te zorgen dat alle 

klanten gescreend worden.  

 

Effect van al het werk 

Bijzonder was dat DNB in de bijeenkomst ook inging op het effect van al het werk. Ter plekke liet 

DNB wat cijfers zijn, gerelateerd aan de Sanctiewet. Jaarlijks wordt er ongeveer 10 tot 15 keer 

melding gemaakt van een ‘hit’ door verzekeraars. Sinds 2011 hebben alle partijen waar DNB op 

toeziet (verzekeraars, maar o.a. ook pensioenfondsen en trustkantoren) zo 4 miljard euro aan 

transacties gemeld, een flink bedrag. Ook aardig was het beperkte aantal ‘ontheffingen’: dat zijn 

transacties waarbij een sanctieclausule geraakt wordt, waarbij het Ministerie van Financiën, na een 

verzoek daartoe van een financiële dienstverlener, toch toestemming geeft. Verder liet DNB weten 

dat het e-mailadres sancties@dnb.nl ook gebruikt kan worden voor vragen over de Sanctiewet.  

 

Vragen uit de zaal 

Een vraag uit de zaal was of de verschillende sanctielijsten niet beter gecombineerd zouden kunnen 

worden tot een uniforme, internationale lijst. Probleem daarbij is, zo gaf DNB aan, dat landen zich 

het recht voorbehouden om op grond van eigen opsporingsinformatie zelf sancties op te leggen. Dus 

hoewel de wens begrijpelijk is, is niet voorzienbaar dat er zo’n lijst komt. De Brexit zal er 

waarschijnlijk zelfs voor zorgen, dat Groot-Brittannië ook een eigen lijst zal aanleggen. 

DNB gaf aan begrip te hebben voor de moeilijkheid die kan ontstaan als acceptatie verplicht is. Als 

iemand die op een sanctielijst staat zich meldt voor een WA-verzekering bijvoorbeeld. Advies van 

DNB is om in die gevallen een ontheffing aan te vragen bij het Ministerie van Financiën. Hetzelfde 

geldt voor mensen die op een sanctielijst staan en bv. rechtsbijstand aanvragen.  

Natuurlijk werd ook gevraagd, hoever controles moeten gaan bij uitbetalingen aan zorgverleners en 

schadeherstellers. DNB gaf aan dat hier in een volgende Q&A aandacht aan besteed zal worden. Tot 

die tijd zullen partijen dus hun eigen beleid moeten ontwikkelen. Daarbij werd opgemerkt dat als 

beschreven wordt aan welke (categorieën) schadeherstellers wel en niet betaald wordt, dat altijd 

goed is.  

DNB heeft in de Q&A opgemerkt dat het hanteren van drempelbedragen mogelijk is, als het gaat om 

een betaling naar een Nederlandse bankrekening of aan een Nederlandse overheidsinstelling. 

Waarom kan dit niet ook bij andere Europese banken, werd gevraagd: daar wordt toch ook strikt 

CDD-beleid gevoerd? DNB heeft hier niet voor gekozen, omdat ze daar zelf geen toezicht op houdt en 

dus onvoldoende zekerheid heeft. Ook zullen die banken geen controle doen tegen de Nederlandse 

lijst.  

Op een vraag over de kosten die de sanctiewetgeving voor makelaars en verzekeraars met zich mee 
brengt gaf de VNAB aan met haar leden in gesprek te zijn. 
De VNAB heeft samen met leden (verzekeraars en makelaars) een systematiek (rekenmodel)  
ontwikkeld en uitgewerkt voor de vaststelling van de kosten voor het doen van de sanctiechecks via 
het VNAB Sanctiepl@tform. Ook is gesproken over de mogelijkheden voor een verdeling van de 
kosten. Omdat hier wellicht mededingingsaspecten een rol spelen heeft de VNAB de mogelijke 
werkwijze door middel van een self-assessment voorgelegd aan Autoriteit Consument en Markt 
(ACM). ACM heeft de systematiek bekeken en is tot het oordeel gekomen dat het gebruik daarvan in 
principe is toegestaan. Dit zal nu verder worden uitgewerkt. 
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Gevraagd naar het internationale level playing field merkt DNB op dat zij bekend is met de stelling, 

dat Nederland het braafste jongetje uit de klas is. Zelf ervaart DNB dit niet zo. Sterker nog, diverse 

buitenlandse toezichthouders hebben DNB al gevraagd om advies, nadat zij door de FATF 

aangesproken zijn op hun beleid. Maar het blijft lastig dat de regelgeving Europees is, doch het 

toezicht nationaal. Het Verbond doet overigens onderzoek naar de wetgeving en het toezicht in een 

aantal landen: DNB kijkt uit naar de uitkomsten van dat onderzoek.  

Maar ook binnen Nederland lijkt het speelveld niet altijd gelijk: er zijn verzekeraars die wel verificatie 

verlangen. Daarover merkt DNB op dat verschillen ook kunnen komen, doordat verzekeraars 

verschillende risico’s lopen: dat zal dan in verschillend beleid resulteren.  

 

Best practices 

Naast de toelichting door DNB hebben Verbond en VNAB ook twee marktpartijen uitgenodigd hun 

concrete oplossingen te tonen. Doel daarvan was om de aanwezigen te inspireren en te laten zien, 

hoe ketenpartners gezamenlijk invulling kunnen geven aan de verplichtingen. Daarbij is helder dat de 

diverse toolings, zoals van de VNAB zelf of van Stichting CIS, uiterst handig en kostenbesparend 

kunnen zijn. Daarom konden de aanwezigen na afloop van de bijeenkomst terecht bij 

vertegenwoordigers van beide systemen. De middag werd afgesloten met de opmerking dat dit vast 

niet de laatste bijeenkomst zal zijn die aan dit belangrijke onderwerp gewijd wordt. En wat de 

organisatoren betreft gebeurt dat de volgende keer weer in goed onderling overleg.  

 

 

 

 


