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In dit document leest u onze belangrijkste 

bevindingen naar aanleiding van het in 2016 

uitgevoerde thema-onderzoek post-event transactie-

monitoring bij MTO’s.¹ Deze bevindingen laten zien 

dat MTO’s hun transactiemonitoringsproces nog 

niet op orde hebben om witwas- en terrorisme-

financieringsrisico’s te beheersen. Wij delen met 

dit document de belangrijkste uitkomsten van dit 

onderzoek en bieden u guidance hoe u uw transactie-

monitoringsproces kunt verbeteren. Deze uitkomsten 

zijn van toepassing op zowel Nederlandse als 

buitenlandse MTO’s die door middel van notificaties 

actief zijn op de Nederlandse markt. Het spreekt 

voor zich dat de eigen omstandigheden van uw 

MTO ten aanzien van de te treffen oplossingen 

en maatregelen in aanmerking dienen te worden 

genomen. U maakt hierin uw eigen afweging.

Toelichting brochure

Deze brochure is als volgt opgebouwd. Na de 

inleiding vindt u eerst een korte beschrijving van 

het transactiemonitoringsproces en presenteren 

wij u het ‘volwassenheidsmodel’ dat wij bij de 

uitvoering van het thema-onderzoek hebben 

toegepast. Daarna leest u per onderdeel van dit 

model onze guidance. De guidance start met de 

hoofdbevindingen uit het onderzoek, waarna een 

toelichting volgt. Vervolgens vindt u per onderdeel 

van het volwassenheidsmodel praktijkvoorbeelden, 

voorbeelden van hoe het kan en voorbeelden van 

hoe het niet zou moeten, die wij in het onderzoek 

hebben aangetroffen.

Verantwoording

Transactiemonitoring en het onverwijld melden 

van een ongebruikelijke transactie zijn essentiële 

maatregelen om integriteitrisico’s op het gebied 

van witwassen en terrorismefinanciering te 

beheersen. DNB constateerde vorig jaar in een 

thema-onderzoek dat veel onderzochte MTO’s 

hun transactiemonitoringsproces nog onvoldoende 

op orde hebben. In deze guidance biedt DNB 

handvatten voor MTO’s om hun transactie-

monitoring te verbeteren. Deze guidance is medio 

mei in concept gepubliceerd, waarna DNB met de 

sector (eerste- en tweedelijnsverantwoordelijken 

voor transactiemonitoring) in gesprek is gegaan om 

feedback te krijgen over dit concept. Op een aantal 

onderdelen ziet de sector ruimte voor verduidelijking, 

te weten:

 ▪  expliciet benoemen dat transactiemonitoring 

risicogebaseerd kan plaatsvinden; 

 ▪  de omgang met verwacht transactiegedrag waar 

sprake is van incidentele transacties;

 ▪  toelichting op het begrip ‘voorgenomen 

transactie’;

 ▪  proportionaliteit, waaronder voorbeelden data-

analyse voor kleinere instellingen;

 ▪  het nog concreter maken van voorbeelden in 

de tekst, waaronder de business rules in het 

transactiemonitoringssysteem. 

 

De feedback is – voor zover relevant – verwerkt in 

bijgaande definitieve guidance. 

1  Het betrof een cross-sectoraal onderzoek, uitgevoerd bij banken, betaalinstellingen, MTO’s en trustkantoren. 
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Disclaimer 

In deze brochure geeft De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) haar bevindingen weer over 

door haar geconstateerde of verwachte gedragingen in de toezichtpraktijk, die naar haar 

oordeel een goede toepassing inhouden van het wettelijk kader met betrekking tot de 

vereisten van transactiemonitoring. Voor een betere duiding worden in de toelichting ook 

praktijkvoorbeelden gegeven. 

Deze brochure dient altijd tezamen met de regelgeving en de DNB Leidraad Wwft en SW te 

worden gelezen. U kunt de good practices uit deze brochure meenemen bij uw invulling van de 

transactiemonitoring. Daarbij kunnen eigen omstandigheden in aanmerking worden genomen. 

Niet uitgesloten is dat in voorkomende gevallen een strengere toepassing van onderliggende 

regels geboden is. 

Dit document is geen juridisch bindend document of beleidsregel van DNB als bedoeld 

in artikel 1:3 lid 4 Algemene Wet Bestuursrecht en heeft of beoogt geen rechtsgevolg. 

Dit document komt niet in de plaats van wet- en regelgeving en beleids- of 

toezichthouderregelingen op dit gebied. De in dit document opgenomen voorbeelden zijn niet 

uitputtend en zullen niet per definitie in alle gevallen als voldoende zijn aan te merken. Zij zijn 

een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen.




