
Wat is witwassen?
Eenvoudig gezegd is witwassen het 
proces waarmee criminelen proberen de 
werkelijke herkomst en het werkelijke 
eigenaarschap te verbergen van de op-
brengst van criminele activiteiten, zoals 
terroristenfinancering, drugshandel en 
belastingontduiking. Als ze erin slagen, 
kan het geld zijn criminele identiteit kwi-
jtraken en rechtmatig lijken. Het wordt 
“witwassen” genoemd omdat geld dat 
door misdaad is verkregen vaak “zwart” 
geld wordt genoemd.

Terroristen gebruiken allerlei methoden 
om geld binnen een organisatie te ver-
plaatsen of van de ene naar de andere 
organisatie te laten gaan, inclusief de 
financiële sector. Daarom zijn wij wetteli-
jk verplicht om onze klanten te screenen, 
om er zeker van te zijn dat hun transac-
ties wettig zijn.

We begrijpen dat de controles die we 
moeten doen door sommige van onze 
klanten als lastig en hinderlijk worden 
ervaren, net zoals de beveiliging op een 
vliegveld. U dient echter te begrijpen wat 
het uiteindelijke doel van deze controles 
is: het voorkomen van het financieren 
van terroristen en van het witwassen van 
de opbrengst van misdaden – activiteiten 
waar dagelijks mensen het slachtoffer 
van worden. Het witwassen van geld 
is een wereldomvattend probleem, en 
veel regeringen hebben de laatste jaren 
belangrijke stappen gezet in de bestri-
jding ervan.

Als een financiële instelling u om docu-
menten en andere informatie in verband 
met de anti-witwasrichtlijnen vraagt, is 
dat geen reactie op of beoordeling van 
uw karakter: de financiële instelling volgt 
alleen de procedures die vereist zijn om 

aan de toepasselijke anti-witwasrichtlij-
nen en wettelijke vereisten ter voorkom-
ing van de financiering van terroristen te 
voldoen.

Wat is anti-witwaswetgeving?
Om aan de vereisten van de Ierse wet te 
voldoen, moeten we de identiteit van al 
onze klanten verifiëren, evenals van de 
uiteindelijk gerechtigden die met onze 
klanten verbonden zijn.

Deze activiteit staat bekend als “Ken uw 
klant” en wordt uitgevoerd via een pro-
ces dat bekend staat als ‘Customer Due 
Diligence (Cliëntenonderzoek)’. Deze 
dient te worden uitgevoerd wanneer wij 
een zakenrelatie of een transactie met 
een klant aangaan.

De klant identificeren
Wij moeten de volgende informatie ont-
vangen en verifiëren: 

• Voor personen: foto-ID, volledige 
naam, geboortedatum en huidig 
woonadres

• Voor anderen: statuten van de 
rechtspersoon, bedrijfsactiviteit, 
wettelijk eigendom en management-
structuren

De uiteindelijk gerechtigden 
identificeren
We moeten worden geïnformeerd over 
de identiteit van uiteindelijk gerechtigden 
en deze verifiëren.

Aard van de zakenrelatie
We moeten informatie verkrijgen over 
het doel en de gewenste aard van de 
zakenrelatie die de klant tot stand wenst 
te brengen.

Permanente bewaking
We zijn ook verplicht om de informatie 
over onze klant permanent te bewaken 
en te volgen, om er zeker van te kunnen 
zijn dat de informatie die wij hebben nog 
aan de huidige vereisten van anti-wit-
wasrichtlijnen voldoet. Als de informatie 
ontoereikend is, zullen we de vereiste 
documentatie voor het cliëntenonder-
zoek (due diligence) moeten verkrijgen 
om onze gegevens met terugwerkende 
kracht bij te werken. Naarmate de 
Anti-witwasrichtlijnen verder ontwikkeld 
worden en stricter worden, kunnen we 
genoodzaakt worden om van tijd tot tijd 
terug te gaan naar bestaande klanten en 
hun aanvullende informatie en verificatie 
te vragen.

Waarom is het belangrijk om 
aan de Anti-witwasrichtlijnen te 
voldoen?
Het doel van de wetgeving op dit gebied 
is het beperken van de mogelijkheden 
van terroristen en van andere criminele 
activiteiten, teneinde het financiële sys-
teem te beschermen en te kunnen waar-
borgen. Als we de regels niet opvolgen, 
kan dat ons ernstige boetes opleveren 
en lopen we zelfs het risico dat we ons 
bedrijf moeten sluiten. Het is belangrijk 
dat we allen samenwerken om ons aan 
deze regels te houden.

Alle documentatie en informatie die we 
in verband met de Anti-witwasrichtlijnen 
ontvangen, wordt veilig bewaard en 
zal nooit aan derden worden verstrekt 
zonder voorafgaande toestemming 
van de polishouder, behalve in situaties 
waarin wij wettelijk verplicht zijn om 
dit te doen. Als u hier vragen over hebt, 
contacteer dan uw financieel adviseur, 
die u hiermee van dienst kan zijn.

Het doel van deze gids is uitleggen wat witwassen is en waarom 
wij verplicht zijn om informatie te verzamelen over de identiteit 
van onze klanten en betalingsbronnen.

Anti-witwasrichtlijnen 
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Gids voor

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company handelend als 
SEB Life International, staat onder toezicht van de Centrale Bank Ierland. Geregistreerd 
in de Ierse Republiek. Maatschappelijke zetel: SEB Life International, Bloodstone Building, 
Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. Registratienummer: 218391. 
In het verleden behaalde prestaties vormen geen betrouwbare richtlijn voor de toekomst. 
De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen. Alle informatie is juist per april 
2016 maar is onderhevig aan verandering.

Postadres: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland
Schakelbord: +353 1 487 07 00 
Fax: +353 1 487 07 04
E-mail ons:  sales@seb.ie  
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