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1

INTRODUCTIE

DOEt

Met dit Beleid benadrukt Blauwhoed lnvestments B.V. (de Beheerder) het belang van het
voorkomen en het bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het
doel van dit Beleid is om te bepalen op welke manier de Beheerder CDD moet toepassen op
potentiële Cliënten en hoe de Beheerder zijn verplichtingen uit hoofde van de Wwft-wetgeving
nakomt. Alle AML-procedures die eventueel van toepassing waren vóór de datum van dit Beleid
zijn niet langer van toepassing nadat dit Beleid is aangenomen.
Dit Beleid is van toepassing op de Beheerder en alle Medewerkers die betrokken zijn bij het CDD
proces. Het Beleid zal beschikbaar worden gesteld aan de Medewerkers. De Medewerkers
worden getraind om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van dit Beleid en
zij dit Beleid in de praktijk kunnen toepassen. Voorafgaand aan het aangaan van een Zakelijke
Relatie met een Cliënt, zorgt de Beheerder ervoor dat het juiste CDD wordt uitgevoerd met
betrekking tot die Cliënt. De Beheerder heeft Equiniti KYC Solutions B.V. opdracht gegeven voor
de feitelijke uitvoering van dit Beleid.

Evaluatie en update van dit Beleid

De Beheerder evalueert dit Beleid (ten minste) jaarlijks. Waar relevant wordt dit Beleid
aangepast om naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en leidraden van de
toezichthouders te waarborgen. Dit Beleid is gebaseerd op de Nederlandse implementatie van
de vierde anti-witwas richtlijn ((EU) 2015/894) (geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving
op 25 juli 2018). Dit Beleid zal worden bijgewerkt naar aanleiding van de implementatie van de
vijfde anti-witwas richtlijn ((EU) 2078/8431 en de implementatie van het UBO-register in
Nederland, zodra deze implementaties hebben plaatsgevonden.
Klokkenluidersregeling

Elke Medewerker kan anoniem een schending van de Wwft-vereisten, dit Beleid of een
ongebruikelijke transactie intern melden aan het directielid dat verantwoordelijk is voor de
naleving van de Wwft (momenteel: Phillip Smits). Medewerkers kunnen deze melding doen via
een bilaterale e-mail psmits@blauwhoed.nl, persoonlijk of via een gesloten envelop om de
anonimiteit van de melder te waarborgen. Dit Beleid wordt aan elke Medewerker verstrekt om
hen op de hoogte te stellen van deze klokkenluidersregeling.
De Beheerder mag zijn Medewerkers op geen enkele manier benadelen als een Medewerker
intern een schending van dit Beleid heeft gemeld en/of ongebruikelijke transacties bij de FIU
heeft gemeld in overeenstemming met hoofdstuk 5 van dit Beleid.

Definities
De volgende definities zijn van toepassing op

dit Beleid

AFM

de Stichting Autoriteit Financiële Markten

AFM Leidraad

de AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet.

AIFMD

de AIFM-richtlijn (Alternative lnvestment Fund Managers
Directive) (EU/2OLU61), zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
6
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AMt

anti-money laundering

Beheerder

Blauwhoud lnvestments B.V

Beleid

dit customer due diligence beleid van de Beheerder

CDD

customer due diligence

cEo

de algemeen directeur van de Beheerder, op dit moment
Phillip Smits.

CFT

Cliënt

comboting the finance of terrorism.

een lnvesteerder, een Huurder, de Wederpartij bij een
en elke andere natuurlijk persoon of
rechtspersoon met wie de Beheerder of het Fonds een

Vastgoedobject
Za

Compliance Officer

kelijke Relatie

aa

ngaat.

de compliance officer van de Beheerder, op het moment
Ernst Peeman.

Fonds

Haagklaver Holding B.V, en elke andere nog op te richten
instelling(en) voor collectieve belegging zoals gedefinieerd
in artikel 4 lid 1 sub a AIFMD, die wordt/worden beheerd
door de Beheerder.

FIU

de Financial lntelligence Unif

Huurder

-

Nederland.

een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die

een

Vastgoedobject huurt.
lnvesteerder

een natuurlijk persoon of rechtspersoon die wenst te
investeren (of heeft geïnvesteerd) in een Fonds van de
Beheerder.

Medewerker

elke werknemer of andere persoon die werkzaamheden
uitvoert onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder,
of die betrokken is bij of het toezicht op de uitvoering
ervan.

PEP

Politically Exposed Person (Politiek Prominente Persoonl
zoals gedefinieerd in Annex I van dit Beleid.

Propco

een juridische entiteit die de Vastgoedobjecten zal gaan
verwerven en vervolgens deze zal gaan herontwikkelen
met als doel dit heiontwikkelde vastgoed te verkopen aan
derden, waarin een Fonds van Beheerder alle aandelen
houdt.

tot tijd

Sanctiewet

de Sanctiewet t977, zoals gewijzigd van tijd

UBO

U lti mate be n ifi cial ow ne r, de u iteindelij k bela nghebbende
zoals gedefinieerd in Annex ll van dit Beleid.

Vastgoedobject

het bestaand vastgoed waar de Beheerder namens een
Fonds in heeft geïnvesteerd of wil investeren, alsmede het
vastgoed dat na herontwikkeling door een Propco van het
hiervoor bedoelde bestaand vastgoed zal ontstaan.
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Wederpartij

bij

een

een verkoper of koper van het Vastgoedobject die optreedt

van een Propco.

Vastgoedobject

als wederpartij

Wurft

de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme, zoals gewijzigd van t[d tot tfid.

Zakelijke Relatie

een zakelijke, professionele, of commerciële relatie tussen
de Beheerder en een Cliënt die verband houdt met de
professionele activiteiten van de Beheerder en waarvan op

het tijdstip dat het contact wordt gelegd,
aangenomen dat deze enige tijd zal duren.

8
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2

WWFT VERPLICHTINGEN

2.L

lntroductie en reikwiidte
De Beheerder valt onder de reikwijdte van de Wwft. Dit betekent dat de Beheerder de identiteit
moet vaststellen en verifiëren van zijn (i) Cliënten; (ii) de gevolgmachtige van een Cliënt (in geval

van een rechtspersoon); en (iii) de UBO('s) van de Cliënt. Tegen deze achtergrond heeft de
Beheerder de CDD procedures geïmplementeerd die in dit Beleid zijn uiteengezet.
Een cliënt in de zin van de Wwft is een 'natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een
zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren'door de Beheerder. De

Beheerder beheert Fondsen die zich richten op het verwerven en (her)ontwikkelen van
Vastgoedobjecten.
Een Fonds investeert niet direct in Vastgoedobjecten, maardoet

ditvia een aparte entiteit (een
Propco). Een Propco is de juridische entiteit die de Vastgoedobjecten zal verwerven, zal
(her)ontwikkelen en uiteindelijk ook zalvervreemden. Een Wederpartij bij een Vastgoedobject
en Huurders zullen dus een directe relatie aangaan met Propco en niet met een Fonds of met
de Beheerder. De Huurders zullen ook een directe relatie aangaan met Propco. ln principe rust
in deze constructie de verplichting om een 'Wwft-onderzoek' te verrichten bij de Beheerder,
maar aangezien de Beheerder, haar Fondsen en de Propco's daaronder (juridisch) nauw aan
elkaar verbonden zijn zal het 'Wwft-onderzoek' van de Beheerder zich ook richten op de
zakelijke relaties van haar Fondsen en de Propco's.

Hiermee rekening houdend heeft

de Beheerder zorgvuldig overwogen welke personen

kwalificeren als haar Cliënten in de zin van de Wwft. Op basis van deze beoordeling kwalificeert
de Beheerder in elk geval (i) elke lnvesteerder en, in overeenstemming met de AFM Leidraad,
(ii) elke Huurder, en (iii) elke Wederpartij bij een Vastgoedobject als haar Cliënten.
Andere personen met wie de Beheerder een relatie aangaat, kunnen ook worden aangemerkt
als een Zakelijke Relatie en kwalificeren dientengevolge ook als een Cliënt. Denk hierbij aan
relaties met professionele tegenpartijen die in het kader van de kernactiviteiten van de
Beheerder onder de Wwft vallen.

2.2

Governance

Dit Beleid is aangenomen door het bestuur van de Beheerder en treedt in werking op de datum
die op de voorzijde van dit Beleid is opgenomen. De enige bestuurder wordt aangewezen als de
dagelijks beleidsbepaler die verantwoordelijk is voor de naleving van de Wwft en dit Beleid. De
Compliance Officer zal erop toezien dat dit Beleid wordt nageleefd.
De CEO zal de effectiviteit van dit Beleid ten minste jaarlijks evalueren om de naleving met weten regelgevingte waarborgen. Bij deze evaluatie kan de CEO externe adviseurs betrekken.

Dit Beleid kan op ieder moment worden gewijzigd door een besluit van het bestuur

9
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2.3

Bedriifsbrede risicoanalvse van de Beheerder

2.3.t

Reikwiidte van de risicoanalvse

De Beheerder voert in de eerste plaats een bedrijfsbrede risicoanalyse uit. De risicoanalyse
vormt de basis voor de Beheerder om haar CDD beleid in te richten. De te nemen maatregelen
zijn vastgelegd in dit Beleid.
Daartoe identificeert, analyseert en beoordeelt de Beheerder de risico's van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme, die verband houden met de aard en de omvang van de
Beheerder en de diensten die worden geleverd aan of relaties die worden aangegaan met
Cliënten. Hierbij betekent risico de impact en de kans van witwassen of terrorismefinanciering
(risico = kans X impact). De inherente risico's moeten in aanmerking worden genomen, wat
betekent het risico dat bestaat vóór mitigatie.
De risicoanalyse van de Beheerder staat in verhouding

tot de aard en omvang van de Beheerder.

De Beheerder biedt geen complexe producten aan en heeft een beperkte internationale
blootstelling. Daarom is de risicobeoordeling van de Beheerder relatief eenvoudig.

2.3.2

lnhoud van de risicoanalvse

Het doel van de risicoanalyse is te identificeren waar de Beheerder en/of het Fonds onderhevig
zijn aan AML risico's. De Beheerder houdt hierbij rekening met de volgende risicofactoren:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Risico's
Risico's
Risico's
Risico's

die voortvloeien uit het Cliëntenbestand;

die voortvloeien uit het beheren van Fonds(en);
die voortvloeien uit het beleggen van gelden namens de lnvesteerders;
die voortvloeien uit het kopen of verkopen van Vastgoedobjecten (woningen en
commercieel vastgoed);
Risico's die voortvloeien uit het verhuren van de Vastgoedobjecten aan Huurders;
Risico's die voortvloeien uit het leveringskanaal dat wordt gebruikt om de Cliënten te
bedienen, met name de investeerders;
Risico's die voortvloeien uit de landen of geografische gebieden die verband houden
met Cliënten of de diensten die de Beheerder levert.

De risico's die zijn vastgesteld in de supranationale en nationale risicobeoordelingen opgesteld
door de Europese Commissiel, respectievelijk het Nederlandse ministerie van Financiën en het
Nederlandse ministerie van Justitie2, zullen door de Beheerder in aanmerking worden
genomen en maken, waar relevant, deel uit van de risicoanalyse van de Beheerder.
De Beheerder maakt gebruikt van het template in Annex lV om de risicoanalyse uit te voeren

2.3.3

Risico mitigerende maatregelen

Dit Beleid is gebaseerd op de bedrijfsbrede risicoanalyse die is uitgevoerd door de Beheerder.
Gezien die risicoanalyse heeft de Beheerder de volgende risico mitigerende maatregelen
genomen, waarbij het doel is al zoveel mogelijk witwasrisico's uit te sluiten:
t http://ec.europa.eu/newsroom/iust/item-detail.cfm?item

id=81-272.

2

https://www.riiksoverheid.nlldocumenten/kamerstukken/201-7l1-212Olaanbiedinssbrief-bii-de-rapporten-nationalerisicoanalvses-witwassen-en-terrorismefinancierine.
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lnvesteerders en een Fonds
Betalingen door derden in het Fonds zijn niet toegestaan; de investering in het Fonds
moet te allen tijde door de desbetreffende lnvesteerder zelf worden voldaan;
lnvesteerders kunnen alleen met euro's investeren in een Fonds;

o
o
o

.
r
o
o
r
r
r

Betalingen moeten worden verricht vanaf een bankrekening gehouden bij uitsluitend
een Nederlandse of Europese Bank, dat wil zeggen uitsluitend een in een lidstaat van de
Europese Unie gevestigde bank;

tot lange termijn;
Het is niet mogelijk om participaties in een Fonds te verhandelen zonder dat de
Een Fonds is ontworpen voor investeringen op de middellange

Beheerder hiervan op de hoogte wordt gebracht; er is een reguliere blokkeringsregeling
van toepassing;

De Beheerder, een Medewerker, of de notaris die door de Beheerder is aangesteld,
ontmoet elke lnvesteerder in persoon, dat wil zeggen indien dit een rechtspersoon

betreft: de

UBO van deze rechtspersoon;

Een participatie in een Fonds kan alleen rechtstreeksvia de Beheerderworden gekocht;

De Beheerder ontvangt of betaalt onder geen beding uit in contanten; hoewel een
Fonds is ontworpen voorvermogende particulieren (in andere woorden: EUR 100.000+),
zijn de lnvesteerders in een Fonds niet in staat om zeggenschap uit te oefenen over de
activa van een Fonds;

leder Fonds van de Beheerder richt zich uitsluitend op in Nederland gevestigde en/of
woonachtige lnvesteerders;
Een lnvesteerder heeft een meldplicht vooraf ingeval er sprake is van change of control
en de Beheerder treft maatregelen indien een lnvesteerder de meldplicht schendt.

Vostgoedobjecten
De Vastgoedobjecten zijn uitsluitend gevestigd in Nederland;

r
r

r
r
r
r
r
r
r
I
.

De Beheerder, een Medewerker, of de notaris die door de Beheerder is aangesteld,
ontmoet elke WederpartU bij een Vastgoedobject in persoon, dat wil zeggen indien dit
een rechtspersoon betreft: de UBO van deze rechtspersoon;
Een transactie in een Vastgoedobject zal niet worden uitgevoegd zonder een diepgaand
en objectief onderzoek (due diligence) naar het specifieke Vastgoedobject en naar de
Wederpartij;
Een transactie in een Vastgoedobject zal niet worden uitgevoerd zonder de expliciete
goedkeuring van het bestuur van de Beheerder;
ledere transactie in een Vastgoedobject geschiedt in euro's;
De Beheerder accepteert onder geen beding contante betalingen van Huurders, ook niet
indirect via een door de Beheerder ingeschakelde makelaar;
De Beheerder verhuurt de Vastgoedobjecten alleen aan Huurders die zijn gevestigd in

Nederland;
Een Propco verwerft Vastgoedobjecten uitsluitend met behulp van een financiering van
in Nederland gevestigde banken en/of financiële instellingen van goede naam en faam;

Bemiddeling met betrekking

tot

Vastgoedobjecten geschiedt uitsluitend

door

in

Nederland gevestigde makelaars;
Alle transacties met betrekking tot de Vastgoedobjecten vinden uitsluitend plaats bij in
Nederland gevestigde notariska ntoren;

Op iedere transactie met Vastgoedobjecten is uitsluitend Nederlands recht
toepassing.

LI

van
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Dit is een niet-limitatieve lijst, de Beheerder kan aanvullende risico mitigerende maatregelen
nemen. Als een of meer maatregelen niet worden genomen ten aanzien van een specifieke

Cliënt, dan zal de Beheerder hiermee rekening houden met de identificatie van de
risicocategorie voor de Cliënt(en).

2.3.4

Periodieke review en vastleeging

De Beheerder legt de resultaten van de bedrijfsbrede risicoanalyse vast en houdt de
risicoanalyse actueel. De Beheerder evalueert en actualiseert de risicoanalyse indien nodig en
in elk geval jaarlijks. Op verzoek van de AFM stuurt de Beheerder de uitkomst van de meest
recente risicoanalyse naar de AFM. Gedurende het jaar registreert de Beheerder zaken die van
invloed kunnen zijn op de risicoanalyse, zoals interne meldingen van verdachte transacties of
inlichtingen van fysiek en niet-fysiek contact met klanten.
Om nieuwe risico's te kunnen identificeren, moet de Beheerder:

r

Regelmatig de mediaberichten controleren die relevant zijn voor de sectoren of
jurisdicties waar de Beheer actief is;

r

Regelmatig waarschuwingen

r
o

(bijvoorbeeld de politie) raadplegen;
Regelmatigterroristen- en sanctielijsten controleren;
Regelmatig thematische reviews en soortgelijke publicaties uitgegeven door bevoegde

en rapporten van

wetshandhavende instanties

autoriteiten bestuderen.

@

ACNEPUNTEN

I
n
z
t
z

2.4

Maak gebruik van het format dat is opgenomen in Annex lV om de risicoanalyse te
maken van AML risico's van de Beheerder.
Leg de risicoanalyse schriftelijk vast.

Zorg ervoor dat een jaarlijkse herinnering in de agenda wordt opgenomen om de
risicoanalyse te bekijken en bij te werken.
Torg ervoor dat een jaarlijkse herinnering wordt opgenomen om eventuele nieuwe
risico's te identificeren, naast dat de Beheerder deze risico's regelmatig vaststelt in
verband met de bedrijfsactiviteiten.
Torg ervoor dat een jaarlijkse herinnering in de agenda wordt opgenomen om te
bevestigen of de risicomitigerende maatregelen nog steeds van toepassing zijn en/of
moeten worden aangepast.

ldentificatie van risico categorieën voor specifieke Cliënten
Deze risicoclassificatie ziet op een lnvesteerder, Huurder, Wederpartij bij een Vastgoedobject
en een externe dienstverlener met wie een langdurige samenwerking (Zakelijke Relatie) wordt
aangegaan (de Cliënt(en)).
Bij het bepalen van de risico's voor een specifieke Cliënt, beoordeelt de Beheerder onder meer
(i) het doelvan de Zakelijke Relatie met de Cliënt, (ii) de omstandigheden waaronder de Zakelijke

Relatie tot stand komt, (iii) de omstandigheden waaronder de Zakelijke Relatie wordt
onderhouden (op afstand, met of zonder sommige garanties zoals een elektronische
handtekening, (iv) de branches waarin de Cliënt actief is, (v) de woonplaats of de plaats van
vestiging van de Cliënt,(vi) de manier waarop de Beheerder in contact kwam met de Cliënt, (vii)

t2
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de hoogte van de investering, en (viii) de eigendomsstructuur van een Cliënt. Op basis van een
risicobeoordeling wordt de Cliënt beschouwd als laag risico, gemiddeld risico of hoog risico. De
risicocategorie van een Cliënt kan veranderen als gevolg van het uitvoeren van CDD met
betrekking tot de Cliënt, bijvoorbeeld als het moeilijk blijkt om alle relevante informatie van een
Cliënt te verkrijgen, of als blijkt dat de Cliënt, een gevolgmachtige of de UBO van de Cliënt een
PEP is.

2.4.t

Doelvan de Zakeliike Relatie
De Beheerder moet vaststellen of het doelvan een potentiële Zakelijke Relatie past binnen

de risicoanalyse van de Beheerder. Factoren die mogelijk leiden tot een hoger AML/CFT
risico leiden zijn onder meer, maar niet limitatief, het type Cliënt (natuurlijke persoon,
corporate, institutioneel, beursgenoteerd, overheid, semioverheid etc.), het totale bedrag
dat met de relatie gemoeid is (bijv. het totale kredietbedrag), de juridische structuur van
de Cliënt (complexe of juist eenvoudige eigendomsstructuur)en het gedragvan de Cliënt
in het algemeen (de Zakelijke Relatie heeft een onduidelijk doel, de Cliënt vertoont
verdacht gedrag, de Cliënt geniet grote bekendheid of heeft een andere prominente positie
of de Cliënt staat in negatieve media aandacht).

2.4.2

Branches

ln welke branches is de Cliënt actief (in geval van

rechtspersonen), of wat is de
professionele activiteitvan de Cliënt (in het gevaldat Cliënten natuurlijke personen zijn)?
Branches die hogere AML/CFT risico's meebrengen zijn onder meer, maar niet limitatief,
bra nches:

(i) waar veel geld mee gemoeid is, zoals catering, en callcenters;

(ii) waar prijzen subjectief en relatief hoog zijn, zoals bij het handelen in antiek, kunst,
juwelen, en/of onroerend goed;
(iii) waar het virtuele valuta betreft;
(iv) digitale peer-to-peer marktplaatsen (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, Bol.com,
Marktplaats);
(v) die algemeen bekend staan om het witwassen van geld, zoals onroerend goed, de
bouwsector, olie en gas en autodealers;
(vi) die betrokken zouden kunnen zijn bij narcotica, zoals apothekers, gezondheidszorg, en
transporU en
(vii) andere, zoals de wapenindustrie, clustermunitie, gokken, pornografie, casino's.

2.4.3

Woonplaats of plaats van vestigins

Een hoger AML/CFT risico kan zich voordoen indien de Cliënt (of de UBO) zich heeft
gevestigd, of een bankrekening aanhoudt, in een jurisdictie die is geïdentificeerd door de
Europese Commissie, FATF als een jurisdictie met een hoog risico en/of niet is opgenomen
in de top 50 van de 'Corruption
.

Perce

2.4.4

Eerste contact met een Cliënt

ln het geval waar een Medewerker van de Beheerder een persoonlijke ontmoeting heeft
met een (potentiële) Cliënt voordat een Zakelijke Relatie wordt aangegaan, brengt dit een
lager AML/CFT-risico met zich. Wanneer er geen persoonlijke ontmoeting plaatsvindt
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omdat bijvoorbeeld de Cliënt via een tussenpersoon een Zakelijke Relatie met de
Beheerder aangaat, brengt dit een hoger AML/CFT risico met zich.

2.4.5

Cliënten met een hoos risico

De Beheerder houdt rekening met verschillende factoren om te bepalen of een individuele
Cliënt moet worden geclassificeerd als een klant met een hoog risico. Dit is geen
uitputtende lijst en de Beheerder kan een Cliënt ook als hoog risico categoriseren als geen
van deze factoren van toepassing is. Evenzeer kan de Beheerder een Cliënt niet als een

hoog risico categoriseren als een van deze factoren van toepassing is. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als er andere factoren zijn in relatie met de Cliënt die kunnen leiden tot een
lager AML/CFT-risico waardoor een lagere risicocategorie gerechtvaardigd kan zijn. Dit
wordt van geval tot geval bepaald. Afhankelijk van de toepasselijke AML/CFT risico's, kan
de Beheerder besluiten om een Cliënt niet te onboarden (zie ook I2.4.7 - onacceptabele
risico's).
De Beheerder houdt bij haar risicoclassificatie van een Cliënt rekening met de volgende

factoren:
Algemeen
- De Zakelijke Relatie vindt in ongebruikelijke omstandigheden plaats;
- De Cliënt is woonachtig in een geografisch gebied met een hoger AML-risico;
- Rechtspersonen of juridische constructies die vehikels zijn voor het aanhouden van
persoonlijke activa;
- De Cliënt is een vennootschap met gevolmachtigde aandeelhouders of met aandelen
aan toonder;

-

Bedrijven die geldintensief zijn of de Cliënt is actief in branches met een hoog risico (zie

-

De eigendomsstructuur van Cliënt lijkt ongebruikelijk of buitensporig complex;
Zakelijke Relaties waarbij geen persoonlijk contact is;

-

92.a.4;

De UBO van de Cliënt kan niet makkelijk worden geïdentificeerd;

De Beheerder ontvangt betalingen die worden ontvangen van onbekende of nietverbonden derden;
Cliënten die onderhevig zijn aan negatieve (in termen van AML/CFT) media-aandacht;
De Cliënt is woonachtig in een land dat geen effectieve AML/CFT-systemen heeft;
De Cliënt is woonachtig of gevestigd in een land die op basis van geloofwaardige

bronnen zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten, of

-

gepubliceerde follow-uprapporten, worden aangemerkt als een land zonder effectieve
AML/CFT-systemen;
De Cliënt is woonachtig of gevestigd in een land die volgens geloofwaardige bronnen
significante niveaus van corruptie of andere criminele activiteit heeft;

De Cliënt is woonachtig of gevestigd in een land waarvoor sancties, embargo's of
soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Europese Unie of de
Verenigde Naties is uitgevaardigd;

De Cliënt is woonachtig of gevestigd in een land die financiering of ondersteuning

verschaft voor terroristische activiteiten,

-

of op het

grondgebied waarvan

als

terroristisch aangemerkte organisaties actief is;
De Cliënt of zijn UBO is woonachtig in een derde land met strategische AML/CFTtekortkomingen zoals geïdentificeerd door de Europese Commissie;
Het gedrag van de Cliënt is ongebruikelijk en onverklaarbaar;
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lnvesteerders

-

lnvesteerders die meer dan EUR 1..000.000 willen beleggen

lndien een Cliënt als een hoog risico kwalificeert, past de Beheerder een verscherpt
cliëntenonderzoek toe met betrekking tot die Cliënt (zie ook paragraaf S 2.9 voor de
soorten maatregelen die kunnen worden genomen).

2.4.6

Risicoprofiel

De resultaten van de risicoclassificatie van de Cliënt worden vastgelegd in een risicoprofiel

voor elke individuele Cliënt. De Beheerder gebruikt hiervoor de CDD checklist die is
opgenomen in Annex lll. Het risicoprofiel wordt vastgelegd in een individueel
klantendossier. Het risicoprofiel bevat de risicocategorie die aan de Cliënt is toegewezen
en de omstandigheden die hebben geleid tot de indeling van de Cliënt in deze
risicocategorie.
Het risicoprofiel zal periodiek worden beoordeeld door de Beheerder om te bepalen of het
risicoprofiel nog steeds actueel is (zie ook Hoofdstuk 4 - Monitoring). Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn met betrekking tot een specifieke Cliënt, wordt dit vastgelegd in het
risicoprofiel van de individuele Cliënt.

2.4.7

Onacceptabelerisico's

De Beheerder heeft een lijst met typen Cliënten die een onaanvaardbaar risico vormen voor
de Beheerder. Cliënten die in elk geval een onaanvaardbaar risico vormen en daarom niet
als Cliënt worden geaccepteerd, zijn:

.

Een Cliënt (of UBO) die op de "Consolidated list of persons, groups and entities

subject to

o
o
o
r
r
o

EU

financial sanctions", de VN-sanctielijst of de nationale sanctielijst

voorkomt;
Shellbanks (als bedoeld in de Wwft);
Rechtspersonen met een ondoorzichtige organisatiestructuur;
Natuurlijke personen van wie en rechtspersonen waarvan het vermoeden
bestaat dat ze betrokkenheid hebben bij een criminele organisatie;
Cliënten die anoniem wensen te blijven dan wel valse identiteitsgegevens

verstrekken;

Cliënten die

-

voor zover van toepassing

-

niet over de vereiste vergunning

beschikken om actief te zijn op de financiële markten;
Cliënten die de wettelijk vereiste informatiedocumenten weigeren te

verstrekken.
Specifiek voor lnvesteerders: de Beheerder vraagt elke toekomstige lnvesteerder om te
verklaren of hi/zii voor zichzelf of voor rekening van iemand a nders belegt. Als de lnvesteerder
in naam van iemand anders belegt (bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een financieel
bemiddelaar), leidt dit tot een hogere risicosituatie die zal worden geadresseerd door
maatregelen te nemen ter compensatie van het hogere risico (zoals die zijn vastgelegd in 5 2.9
en $2.10).
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@

AcflEPUNTEN

!
r
n

n

2.5

Maak gebruik van de CDD checklist zoals opgenomen in Annex lll om een risicoprofiel
voor elke Cliënt op te stellen en de risicocategorie voor de specifieke Cliënt te
identificeren.
Leg het risicoprofiel schriftelijk vast en vermeld alle redenen en omstandigheden voor
de specifieke risicocategorie van de Cliënt.
Zorg ervoor dat een verklaring van een lnvesteerder wordt opgevraagd, waarin hij/zij
aangeeft of hij/zij investeert voor zichzelf of namens iemand anders. Wanneer het laatst
het geval is: aanvullende maatregelen nemen om hoger risico te compenseren (5 2.9 en
$ 2.10).
Zorg ervoor dat een herinnering in de agenda wordt opgenomen om het risicoprofiel bij
te werken (zie ook Hoofdstuk 4 - Monitoring).

CDD maatregelen ten aanzien van Cliënten
De onderstaande CDD maatregelen zijn van toepassing op alle soorten Cliënten (lnvesteerders,

Huurders, Wederpartijen van Vastgoedobjecten en externe dienstverleners). De maatregelen

voor de externe dienstverleners kunnen worden afgestemd op de specifieke relatie. Voor dit
type Cliënten is het bijvoorbeeld niet vereist om een verklaring te verkrijgen over de herkomst
van de middelen die worden gebruikt voor een belegging in een Fonds. De Beheerder kiest er
voor - gezien het hogere witwasrisico - om ten aanzien van de Vastgoedobjecten aanvullende
CDD maatregelen

te nemen (zie

S

2.11).

Natuurliike personen
Wanneer de Cliënt een natuurlijk persoon is, dan worden in ieder geval de volgende actiepunten
geadresseerd:

@

ACTIEPUNTEN

r
r

Maak gebruik van de CDD checklist voor natuurlijke personen in Annex lll om het CDD
uit te voeren.
ldentificeer de Cliënt en verifieer de identiteit op basis van een identiteitsbewijs

(bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs). ln het geval dat een kopie van een
identiteitsbewijs wordt verstrekt, dan dient er een ander document te worden
geraadpleegd van een onafhankelijke bron om de identiteit van de cliënt te verifiëren
(bijvoorbeeld een

ba

nkafschrift of

huu

rove reen komst).

r

Ten aanzien van lnvesteerders: Verkrijg een verklaring van de lnvesteerder over de

r
r

herkomst van de geldmiddelen.
Ten aanzien van Huurders: Verkrijg een werkgeversverklaring van de Huurder.
ln het geval wanneer er geen persoonlijk contact is met de Cliënt:
o Moet worden vastgesteld dat de Cliënt inderdaad is wie hij of zij zegt dat hij of

zij is op

o
o

basis van aanvullende documenten

en informatie (zoals

een

arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst of een ander document waarop
kan worden vertrouwd); en/of
Dienen de documenten die door de Cliënt zijn verstrekt te worden geverifieerd
of gecertifieerd (bijvoorbeeld door de handtekening van de Cliënt te laten
authentiseren door een notaris); en/of
Moet de Cliënt EUR 0,01 overmaken van een bankrekening die wordt
aangehouden bij een bank in een lidstaat van de Europese Unie naar de
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bankrekening van de Beheerder om de bankrekening en de naam van de Cliënt

I

I
r

te verifiëren.
Registreer - in het individuele klantendossier - de volgende gegevens van de Cliënt vast
voor ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie.
o Voorna(a)m(en), achternaam, geslacht, geboortedatum, adres en woonplaats,
tevens van - indien van toepassing - de persoon die namens de Cliënt handelt;
o Het type, het nummer en de datum van uitgifte van het identiteitsbewijs dat
wordt gebruikt om de identiteit van de Cliënt te verifiëren; en

o

De aard van de Zakelijke Relatie.
Bevestig of de risicocategorie van de Cliënt moet worden gewijzigd als gevolg van het
CDD en dienovereenkomstig het cliëntendossier moet worden aangepast.
Check de gevolgmachtige ($2.5), de UBO('s) (S2.7) en of de betrokken persoon een PEP
is (S 2.8).

n
r
r

ln het gevalvan een Cliënt met een hoog risico: zie $ 2.9.
ln het geval van een Cliënt die investeert namens iemand anders: zie $ 2.10.
ln het geval van een vastgoedtransactie: zie 5 2.11.

Rechtspersonen

Wanneer de Cliënt een rechtspersoon is met een zetel in Nederland, dan worden in ieder geval
de volgende actiepunten geadresseerd:

@

ACTIEPUNTEN

n
I
I
I
I

Maak gebruik van de CDD checklist voor rechtspersonen in Annex lll om het CDD uit te
voeren.
ldentificeer de Cliënt en verifieer de identiteit op basis van een uittreksel van de Kamer
van Koophandel of een verklaring van een advocaat of notaris waarin het bestaan en de
identiteit van de Cliênt wordt bevestigd.
Ten aanzien van lnvesteerders: Verkrijg een verklaring van de lnvesteerder over de
herkomst van de geldmiddelen.
Ten aanzien van Huurders: Verkrijg een verklaring van de Huurder over de herkomst van
de geldmiddelen, verkrijg de jaarrekening over het meest recente boekjaar voorzien van
een controleverklaring van een accountant en/of een Verklaring omtrent het
betalingsgedrag van de Belastingdienst van de betreffende Huurder.

ln het geval wanneer er geen persoonlijk contact is met (de gevolgmachtige) van de
Cliënt:

o

Moet worden vastgesteld dat de Cliënt inderdaad is wie hij of zij zegt dat hij of
zij is op basis van aanvullende documenten en informatie (zoals bankafschriften,

o

statuten, het aandeelhoudersregister of andere documenten waarop een
vertrouwd kant worden); en/of
Moet de Cliënt EUR 0,01 overmaken van een bankrekening die wordt
aangehouden bij een bank in een lidstaat van de Europese Unie naar de
bankrekening van de Beheerder om de bankrekening en de naam van de Cliënt

n

te verifiëren.
Registreer - in het individuele klantendossier - de volgende gegevens van de Cliënt voor
ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie.
De rechtsvorm, statutaire naam, handelsnaam, volledig zakelijk adres (adres,
postcode, plaats van vestiging, land van statutaire zetel)
het
registratienummer van de Kamer van Koophandel
Voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum van de gevolgmachtige van de

o

en

o

CliënU
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o De aard van de Zakelijke Relatie;
o lndien van toepassing, de informatie met betrekking tot
I
n

de

gigendomsstructuur, inclusief vermeld ing eventuele U BO.
Bevestig of de risicocategorie van de Cliënt moet worden gewijzigd als gevolg van het
CDD en dienovereenkomstig het cliëntendossier moet worden aangepast.
Check de gevolgmachtige (52.6), de UBO('s) (S2.7) en of de betrokken persoon een PEP
is (5 2.8).

r
l
r

ln het gevalvan een Cliënt met een hoog risico: zie 5 2.9.
ln het gevalvan een Cliënt die investeert namens iemand anders: zie 5 2.1"0.
ln het geval van een vastgoedtransactie: zie 5 2.11.

Eenmanszoak

Wanneer de Cliënt een Nederlandse eenmanszaak is, dan worden in ieder geval de volgende
actiepunten geadresseerd :

@

ACNEPUNTEN

!
tr

n
n
n

Maak gebruik van de CDD checklist voor Eenmanszaken in Annex lll om het CDD uit te
voeren
ldentificeer de Cliënt en verifieer de identiteit op basis van een uittreksel van de Kamer
van Koophandel.

Verifieer de identiteit van de Cliënt op basis van een identiteitsbewijs (zoals een
paspoort of rijbewijs).
Ten aanzien van lnvesteerders: Verkrijg een verklaring van de lnvesteerder over de
herkomst van de geldmiddelen (bijv. een lening, winst etc.).
ïen aanzien van Huurders: Verkrijg een verklaring van de Huurder over de herkomst van
de geldmiddelen, verkrijg de jaarrekening over het meest recente boekjaar voorzien van

een controleverklaring van een accountant en/of een Verklaring omtrent
tr

het
betalingsgedrag van de Belastingdienst van de betreffende Huurder.
ln het geval wanneer er geen persoonlijk contract is met (de gevolgmachtige) van de
Cliënt:
o Moet worden vastgesteld dat de Cliënt inderdaad is wie hij of zij zegt dat hij of

zij is op

basis

van aanvullende documenten en informatie (een

bankafschriften, de akte van oprichting of
vertrouwd kant worden); en/of

o

zoals
andere documenten waarop een

Dienen de documenten die door de Cliënt zijn verstrekt te worden geverifieerd

of gecertifieerd (bijvoorbeeld door de handtekening van de Cliënt te laten
authentiseren door een notaris); en/of
o Moet de Cliënt EUR 0,01 overmaken van een bankrekening die wordt
aangehouden bij een bank in een lidstaat van de Europese Unie naar de
bankrekening van de Beheerder om bankrekening en de naam van de Cliënt te
verifiëren.
Registreer - in het individuele klantendossier - de volgende gegevens van de Cliënt voor
ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie.

o

De rechtsvorm, handelsnaam, volledig zakelijk adres (adres postcode, plaats van

o
o

vestiging, land van statutaire zetel) en het registratienummer van de Kamer van
Koophandel;
Voorna(a)m(en), achternaam, geslacht, adres en woonplaats van de CliënU
Het type, het nummer en de datum van uitgifte van het identiteitsbewijs dat
wordt gebruikt om de identiteit van de Cliënt te verifiëren;
De aard van de Zakelijke Relatie; en

o
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I
I
n
r
l

Bevestig of de risicocategorie van de Cliënt moet worden gewijzigd als gevolg van het
CDD en dienovereenkomstig het cliëntendossier moet worden aangepast.
Check de gevolgmachtige (52.6), de UBO('s) (52.7) en of de betrokken persoon een pEp
is (5 2.8).

ln het gevalvan een Cliënt met een hoog risico: zie 5 2.9.
ln het gevalvan een Cliënt die investeert namens iemand anders: zie
ln het geval van een vastgoedtransactie: zie 5 2.L1.

S 2.L0.

Personenvennootschap

Wanneer de Cliënt kwalificeert als een personenvennootschap (een maatschap, een
vennootschap onder firma (vof), of een commanditaire vennootschap (cv) met een zetel in
Nederland, dan worden in ieder geval de volgende actiepunten geadresseerd:

@

ACT'EPUNTEN

I
I
n
I

Maak gebruik van de CDD checklist voor Personenvennootschappen in Annex lll om het
CDD uit te voeren.

ldentificeer de vennoten in de personenvennootschap en bevestig - op basis van een
uittreksel van de Kamer van Koophandel - dat zij inderdaad de vennoten van de
personenvennootschap zijn. Hun identiteit hoeft niet verder te worden geverifieerd,
tenzij ze kwalificeren als een UBO (zie $ 2.8),
Ten aanzien van lnvesteerders: Verkrijg een verklaring van de lnvesteerder over de
herkomst van de geldmiddelen (bijv. een lening, winst etc.).
Ten aanzien van Huurders: Verkrijg een verklaring van de Huurder over de herkomst van
de geldmiddelen, verkrijg de jaarrekening over het meest recente boekjaar voorzien van

een controleverklaring van een accountant en/of een Verklaring omtrent

I

het
betalingsgedrag van de Belastingdienst van de betreffende Huurder.
ln het geval wanneer er geen persoonlijk contact is met (de gevolgmachtige) van de
Cliënt:
Moet worden vastgesteld dat de Cliënt inderdaad is wie hij of zij zegt dat hij of
zij is op basis van aanvullende documenten en informatie (zoals bankafschriften
of andere documenten waarop een vertrouwd kant worden); en/of

o
o

Moet de Cliënt EUR 0,01 overmaken van een bankrekening die wordt
aangehouden bij een bank in een lidstaat van de Europese Unie naar de
bankrekening van de Beheerder om de bankrekening en de naam van de Cliënt

r:

te verifiëren.
Registreer - in het individuele klantendossier - de volgende gegevens van de Cliënt voor
ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie.
o De rechtsvorm, handelsnaam, volledig zakelijk adres (adres postcode, plaats van
vestiging, land van statutaire zetel) en het registratienummer van de Kamer van

o

Koophandel
Voorna(a)m(en), achternaam en geboortedatum van de gevolgmachtige van de
Cliënt;
De aard van de Zakelijke Relatie;

o
o lndien van
tr
r

toepassing,

de

informatie

betrekking

tot

de

eigendomsstructuur, inclusief vermelding eventuele UBO.
Bevestig of de risicocategorie van de Cliënt moet worden gewijzigd als gevolg van het
CDD en dienovereenkomstig het cliëntendossier moet worden aangepast.
Check de gevolgmachtige ($2.6), de UBO('s) ($2.7) en of de betrokken persoon een PEP
is (5 2.8).

r

met

ln het gevalvan een Cliënt met een hoog risico: zie $ 2.9.
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n
r
2.6

ln het gevalvan een Cliënt die investeert namens iemand anders: zie 5 2.10.
ln het geval van een vastgoedtransactie: zie 5 2.1"1.

CDD maatregelen ten aanzien van de Fevolmachtigde
De verplichting om de gevolgmachtige te identificeren is alleen vereist ten aanzien van Cliënten
die kwalificeren als een rechtspersoon of een personenvennootschap.

Rechtspersonen
Het CDD onderzoek met betrekking tot de gevolmachtigde van de Cliënt die kwalificeert als een
rechtspersoon omvat in ieder geval de volgende actiepunten:

@

ACTIEPUNTEN

I
I

n

Maak gebruik van de CDD checklist voor Rechtspersonen in Alnexlll_om het CDD uit te
voeren.
ldentificeer de gevolgmachtige en verifieer (i) de identiteit op basis van een kopie van
een identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) en (ii) de bevoegdheid om de
Cliënt te vertegenwoordigen op basis van een uittreksel van de Kamer van Koophandel
of een andervergelijkbaar document dat beschikbaar is in een ander rechtsgebied dat
voldoende is om de bevoegdheid verifiëren.

- in het

individuele klantendossier - de volgende gegevens van de
gevolgmachtige voor ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie met de
Registreer

Cliënt.

o
o
o
Pe rs o ne nv e n no

Voorna(a)m(en)

Achternaam; en
Geboortedatum.
ots c h o p p e n

Het CDD onderzoek met betrekking tot de gevolmachtigde van de Cliënt die kwalificeert als een
personenvennootschap omvat in ieder geval de volgende actiepunten:

@

ACNEPUNTEN

I

Maak gebruik van de CDD checklist voor Personenvennootschappen in Annex lll om het
CDD uit te voeren.

n

ldentificeer wie betrokken is bij de dagelijkse leiding van de personenvennootschap
(meestal een of meer van de vennoten of een vertegenwoordiger van de vennoot) en
verifieer (i) de identiteit op basis van een kopie van een identiteitsbewijs (zoals een
paspoort of rijbewijs) en (ii) de bevoegdheid om de Cliënt te vertegenwoordigen op
basis van een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbaar document
dat beschikbaar is in een ander rechtsgebied en dat toereikend is om de bevoegdheid
te verifiëren.

I

- in het individuele

klantendossier - de volgende gegevens van de
gevolgmachtige voor ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie met de
Registreer

Cliënt.

o
o
o

Voorna(a)m(en)

Achternaam; en
Geboortedatum.
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2.7

CDD maatreÊelen ten aanzien van UBO('sl

De verplichting om de UBO('s) te identificeren is alleen vereist ten aanzien van Cliënten die
kwalificeren als een rechtspersoon of een personenvennootschap.
Rechtspersonen

Het CDD onderzoek met betrekking tot de UBO('s) van de Cliënt die kwalificeert als een
rechtspersoon omvat in ieder geval de volgende actiepunten:
AC'ilEPUNTEN

Maak gebruik van de CDD checklist voor Rechtspersonen in Annex lll om het CDD uit te
voeren.
ldentificeer aan de hand van Annex ll welke personen zouden kwalificeren als een UBO
voor de relevante rechtspersoon.
Verifieer de identiteit op basis van (i) een uittreksel van de Kamer van Koophandel of

een ander vergelijkbaar document dat beschikbaar is in een ander rechtsgebied dat
toereikend is om de identiteit verifiëren, (ii) relevante informatie of documenten van de
Cliënt (bijvoorbeeld een combinatie van een UBO-verklaring naar behoren ondertekend
door de U BO('s) of de gevolgmachtige va n de Cliënt, structure chart,
aandeelhoudersregister, certificaathoudersregister enz.) of (iii) het identiteitsbewijs van
de UBO of een gewaarmerkte kopie daarvan. Een UBO-verklaring alleen is niet
voldoende om de UBO te identificeren en zijn/haar identiteit te verifiëren.
Verkrijg informatie (zoals een structure chart, de statuten, het aandeelhoudersregister,
het certificaathoudersregister enz.) over de eigendoms- en controlestructuur van de
Cliënt.
n

in het individuele klantendossier - de volgende gegevens van de
ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie met de Cliënt:
Registreer

o
o
o
o
o

-

U

BO's voor

Voorna(a)m(en);
Achternaam;
De aard en omvang van het eigendom van de UBO;
Hoe de identiteit van de UBO is geverifieerd; en
lnformatie over de eigendoms-en controlestructuur.

Pe rso n e n ve n n o of sch a p p

e

n

Het CDD onderzoek met betrekking tot de UBO('s) van de Cliënt die kwalificeert

een

personenvennootschap omvat in ieder geval de volgende actiepunten:

@

ACIIEPUNTEN

Maak gebruik van de CDD checklist voor Personenvennootschappen in Annex lll om het
CDD uit te voeren.

ldentificeer aan de hand van Annex ll welke personen zouden kwalificeren als een UBO
voor de relevante personenvennootschap.

Verifieer

de identiteit van de

UBO('s)

op

basis van

(i) de vof-, cv-

of

maatschapsovereenkomst, (ii) relevante informatie of documenten van de Cliënt
(bijvoorbeeld een combinatie van een UBO-verklaring naar behoren ondertekend door

de

UBO('s)

of de gevolgmachtige van de Cliënt en een structure chart,

aandeelhoudersregister, certificaathoudersregister enz.) of (iii) het identiteitsbewijs van

2t
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I

de UBO of een gewaarmerkte kopie daarvan. Een UBO-verklaring alleen is niet
voldoende om de UBO te identificeren en zijn/haar identiteit te verifiëren.
Verkrijg informatie (zoals een structure chart, de statuten, het aandeelhoudersregister,
het certificaathoudersregister enz.) over de eigendoms- en controlestructuur van de
Cliënt.

n

Registreer

-

in het individuele klantendossier

-

de volgende gegevens va n de

U

BO's voor

ten minste vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie met de Cliënt:

o
o
o
o
o

2.8

Voorna(a)m(en);
Achternaam;
De aard en omvang van het eigendom van de UBO;
Hoe de identiteit van de UBO is geverifieerd; en
lnformatie over de eigendoms-en controlestructuur

Politiek prominente personen

De Beheerder is verplicht

-

ten aanzien van Cliënten, gevolmachtigden en UBO's

verifiëren of een van de betrokken personen kwalificeert als

PEP,

-

om te
een familielid van een PEP of

een persoon bekend als naaste geassocieerde van een PEP.

@

AC'NEPUNTEN

r
n
r

Maak gebruik van de - afhankelijk van de rechtsvorm van toepassing zijnde - CDD
checklist in Annex lll om het CDD uit te voeren.
ldentificeer aan de hand van Annex I welke personen zouden kunnen kwalificeren als
een PEP, een familielid of als een naaste geassocieerde van een PEP.
Om te kunnen vaststellen of een Cliënt, gevolgmachtige of een UBO een PEP is, of een
familielid of als een naaste geassocieerde van een PEP is, kan de Beheerder gebruik
maken van de diensten van Equiniti KYC Solutions 8.V., welke dienstverlener hiervoor
met Graydon samenwerkt c.q. deze informatie via Graydon en Lexis Nexis kan opvragen.

Wanneer er sprake is van een

n
r
I

2.9

PEP

onderneemt de Beheerder ieder geval de volgende stappen:

lnformatie verkrijgen over de herkomst van het vermogen en de herkomst van de
middelen van een CliënU
het bestuur van de Beheerder dient een formeel besluit te nemen omtrent de
onboarding van de Cliën! en
Het strikt en continue monitoren van de Zakelijke Relatie (zie ook hoofdstuk 5).

Cliënten met een hoos risico

Als de Beheerder een Cliënt als een hoog risico heeft geclassificeerd (zie $ 2.4) of als de
Beheerder anderszins redenen heeft voor verdenkingen met betrekking tot een Cliënt, neemt
de Beheerder aanvullende maatregelen om te waarborgen dat de Cliënt op een bonafide wijze
handelt. De te kiezen maatregel wordt afgestemd op het specifieke risico dat zich voordoet.
Deze maatregelen kunnen onder meer inhouden:

tr

Het verkrijgen van aanvullende informatie, bijvoorbeeld over de reputatie

en

achtergrond van de Cliënt, een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst in gevalvan

een

natuurlijke persoon,

of de

bankafschriften,

de statuten of

het

aandeelhoudersregister in het geval van een rechtspersoon, of een ander document
22

CDD-Beleid Blauwhoed lnvestments B.V. per 77 november 2079

waarop kan worden vertrouwd, voordat de Beheerder een Zakelijke Relatie aangaat met

n
n
r
I
I
n
n
r
r
n
r
r
n
n

de CliënU

Het verifiëren of certificeren van de documenten die door de Cliënt zijn verstrekt
(bijvoorbeeld door de handtekening van de Cliënt (of de gevolgmachtige of de UBO) te
laten authentiseren door een notaris);
Eisen dat de Cliënt EUR 0,01 overmaakt naar de Beheerder zodat de bankrekening kan
worden geverifieerd;
Eisen dat de eerste betaling van de Cliënt wordt gedaan van een bankrekening die wordt
gehouden bij een bank in een lidstaat van de Europese Unie;
Het opvragen van aanvullende informatie, documentatie of gegevens op basis van een
betrouwbare en onafhankelijke bron over de herkomst van de geldmiddelen die door
de Cliënt worden gebruikt;
Het vragen van aanvullende informatie over de juridische eigendomsstructuur;
Het eisen dat de Cliënt voldoet aan een meldplicht vooraf indien er sprake is van change
of control in de juridische eigendomsstructuur;
Het opvragen van informatie over familieleden en naaste zakelijke partners;
Het opvragen van informatie over de vroegere en huidige bedrijfsactiviteiten van de
Cliënt of UBO;
Vaststellen dat het vermogen van de Cliënt en de geldmiddelen die worden gebruikt
voor de Zakelijke Relatie niet de opbrengsten zijn van criminele activiteiten en dat de
bron van het vermogen en de herkomst van de geldmiddelen in overeenstemming is
met de kennis van de Beheerder over de Cliënt en de aard van de Zakelijke Relatie;
Het uitvoeren van Google-zoekopdrachten en/of betrouwbaarheidsonderzoeken ten
aanzien van de Cliënt;
Het opvragen van het aandeelhoudersregister (en/of indien van toepassing het
certificaathoudersregister) van de Cliënt en eventuele tussenliggende juridische
entiteiten of andere bedrijven om de UBO's te verifiëren;
Het vragen van een UBO-verklaring ondertekend door de betreffende UBO, vergezeld
van een gewaarmerkt afschrift van zijn of haar paspoort of rijbewijs;
Het opvragen van additionele informatie over het doel en de aard van de relatie en of
de Cliënt voor zichzelf of voor een andere persoon handel! en/of
Het controleren van de authenticiteit van identiteitsbewijzen door gebruik te maken
van externe dienstverleners via Equiniti KYC, namelijk Graydon en Lexis Nexis.

De informatie wordt vastgelegd - in het individuele klantendossier - gedurende ten minste viif
iaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie met de Cliënt. De Beheerder kan - afhankelijk van
de specifieke risico's - ook besluiten om aanvullende maatregelen te nemen voor de duur van
de Zakelijke Relatie, waaronder:

tr

tr

eisen dat de betaling wordt gedaan via de initiële rekening die werd gebruikt voor een
het voldoen van een factuur van de Beheerder of een rekening die (gezamenlijk) op
naam staat van de Cliënt.
verhoging van de frequentie en intensiteit van transactiemonitoring om
ongebruikelijke of onverwachte Transacties te identificeren die aanleiding kunnen
geven tot verdenking van AML/CFT;
aanvullende monitoring van de klantrelatie en individuele transacties.

Als dergelijke maatregelen door de Beheerder worden genomen, wordt dit vastgelegd in het
individuele kla ntendossier.

2.1O lnvesteerders die investeren namens iemand anders
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Als een Cliënt heeft verklaard niet te zullen investeren voor zichzelf , maar in naam van iemand
anders, dan neemt de Beheerder aanvullende maatregelen om het hogere risico van witwassen
te compenseren. Deze maatregelen kunnen onder meer zijn:

@

AC'ilEPUNTEN

I Het identificeren en verifiëren
I
I

I

van de identiteit van de lnvesteerders achter de
financiële intermediair;
Ervoor te zorgen dat de financiële intermediair zelf onderworpen is aan de Wwftvereisten;
Controleren dat de AML risico's die aan de investering verbonden zijn laag zijn, op basis
van onder meer de beoordeling van de Beheerder van de activiteiten van de financiële
tussenpersoon, de soorten klanten die de tussenpersoon bedient en de jurisdicties
waaraan de activiteiten van de tussenpersoon worden blootgesteld;
Ervoor te zorgen dat de tussenpersoon op verzoek onverwijld CDD informatie en
documenten over de a chterliggende I nvesteerders ve rstrekt.

Deze informatie wordt vastgelegd - in het individuele klantendossier
nadat de Zakelijke Relatie is beëindigd.

2.LI

-

voor ten minste vijf jaar

CDD maatrepelen ten aanzien van vastÊoedtransacties

Het is algemeen aangenomen dat vastgoed hogere AML risico's met zich brengt. De Beheerder
is actief in het vastgoed, waardoor bij iedere (directe of indirecte) Zakelijke Relatie
Vastgoedobjecten zijn betrokken. De Beheerder zal daarom de nodige deskundigheid,

zorgvuldigheid en diligence toepassen voordat zij een overeenkomst aangaat om ervoor te
zorgen dat de Beheerder alleen overeenkomsten sluit met bonafide betrouwbare
wederpartijen. Hoewel de Beheerder de wederpartij niet als een Zakelijke Relatie beschouwt
vanwege het incidentele karakter, wordt het Vastgoedobject wel voor langere tijd aangekocht.
Daarnaast wil de Beheerder ervoor zorgen dat het geen Vastgoedobjecten aankoopt met een
crimineel verleden. De Beheerder zal aanvullende maatregelen nemen om eventuele AML/CTF
risico's te mitigeren. Deze maatregelen zijn van toepassing als aanvulling op standaard CDD
maatregelen die hierboven zijn uiteengezet en omvatten:

@

ACTIEPUNTEN

I
r
n
I
!
r

de eigenaar van het Vastgoedobject zal worden geïdentificeerd om te

kunnen
bevestigen of de eigenaar een natuurlijk persoon of rechtspersoon is (zie S 2.5).
het recht van eigendom op het Vastgoedobject wordt bevestigd op basis van het
Kadaster (in Nederland) of een ander toepasselijk kadaster dat details bevat over het
recht op eigendom.
elke transactie wordt afgesloten door een notaris (in Nederland) of een vergelijkbare
juridisch adviseur die vereist is voor de eigendomsoverdracht van vastgoed.
de reputatie en achtergrond van de wederpartij zal worden gecheckt aan de hand van
publieke bronnen (zoals Google) en binnen het netwerk van de Beheerder, waaronder
familieleden en directe za kenpartners.
een achtergrondcontrole met betrekking tot de vroegere en huidige bedrijfsactiviteiten
van de Wederpartij of UBO.

het vaststellen dat de middelen die worden gebruikt voor de transactie niet
opbrengsten zijn van criminele activiteiten.
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De informatie wordt vastgelegd - in het individuele klantendossier
iaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie met de Cliënt.

25
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3

SANCTIECHECK

3.1

Reikwiidte
De Beheerder past de vereisten toe die voortvloeien uit de Sanctiewet. Dit betekent onder meer
dat de Beheerder controleert of een 'relatie'van de Beheerder onderworpen is aan toepasselijke
sancties. Een relatie wordt gedefinieerd als'een ieder die betrokken is bij een financiële dienst
of een financiële transactie'. De Beheerder kwalificeert in elk geval elke Cliënt, gevolgmachtige
en UBO als een relatie. Andere tegenpartijen van de Beheerder kunnen ook kwalificeren als
'relatie'in de zin van de Sanctiewet. Dit kunnen bijvoorbeeld dienstverleners van de Beheerder
en loÍ een Fonds en/of een Propco zijn.

3.2

SanctiecheckCliënten
De Beheerder zal voor het gaan van een Zakelijke Relatie verifiëren of de Cliënt (inclusief zijn

gevolmachtigde(n)

en

UBO('s)) onderworpen is(zijn) aan economische sancties of

exportcontrolemaatregelen. Deze controle wordt uitgevoerd

:

voorafgaand aan het onboarden van een Cliën!

jaarlijks met betrekking tot alle Cliënten; en
wanneer er wordt uitbetaald aan een Cliënt.

@

ACNEPUNTEN

r
r

Gebruik de betreffende CDD checklist in Annex lll om de CDD uit te voeren;
Verifieer of een Cliënt, een gevolmachtigde of een UBO van een Cliënt is onderworpen

r

aan toepasselijke sancties.
Hiervoor kunnen de volgende lijsten worden geraadpleegd:

o De Nationale sanctielijst terrorisme: !a!,.
o De Europese Dienst voor extern optreden

(EDEO) onderhoudt een

geconsolideerde lijst van Europese financiële sancties en een lijst van personen,
groepen en instellingen die zijn onderworpen aan EU financiële sancties op hun
website. Deze lijst kan via de volgende link worden geconsulteerd: link.

o
r
r
r

De Verenigde Naties onderhouden een 'Consolidated United Nations Security
Council Sanctions List', deze kan worden geraadpleegd via de volgende: link.

Controleer de website van de AFM voor aanvullende sanctielijsten die moeten worden
gecontroleerd: link.
Voer een Google check uit.
Leg de informatie vast - in het individuele klantendossier - voor minstens vijf jaar nadat
de Zakelijke Relatie met de Cliënt is beëindigd.

De Beheerder kan ook andere sanctielijsten raadplegen, bijvoorbeeld als de woon- of
vestigingsplaats van de Cliënt zich buiten Nederland bevindt.

te bevestigen of een Cliënt, gevolgmachtige of UBO onderhevig is aan sancties, kan de
Beheerder, naast de hierboven beschreven actiepunten, via Equiniti KYC ook gebruikmaken van
de diensten van Graydon en Lexis Nexis.

Om
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ln geval vdn een'hit'bij een Cliënt naar danleiding van de sanctiecheck
lndien een Cliënt (inclusief zijn gevolgmachtige(n) en UBO ('s)) onderworpen is(zijn) aan een
sanctie, zal die Cliënt niet worden aangenomen door de Beheerder, dan wel indien de
betreffende Cliënt aan een sanctie onderworpen is nadat h'rj al is aangenomen door Beheerder,
zal de Beheerder iedere betaling aan de betreffende Cliënt opschorten. ln zo'n geval van een
echte'hit', zal de Beheerder dit onmiddell'rjk melden aan de AFM via meldinssanctiewet@afm.nl
en wachten op de instructies van de AFM met betrekking tot de Cliënt.
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4

MONITORING
De Beheerder controleert voortdurend of de informatie die is verkregen van de Cliënten bij het
aangaan van de Zakelijke Relatie nog steeds actueel is en of:

-

nieuwe informatie van invloed zou kunnen zijn op het risicoprofiel en de risicocategorie
van de Cliënt (zoals een verhuizing naar een andere jurisdictie).

- het gedrag en (indien van toepassing) de investering(en) van de

Cliënt

in

overeenstemming is/zijn met de informatie waarover de Beheerder beschikt en de
risicoclassificatie van de Cliënt.
De Beheerder werkt de individuele klantendossiers bij (inclusief een PEP-check) wanneer de
Beheerder redenen heeft tot een verdenking ten aanzien van een Cliënt en in elk geval:
om de drie jaar voor Cliënten met een laag risico;
om de twee jaar voor Cliënten met een gemiddeld risico; en

.
.
o

elk jaar voor Cliënten met een hoog risico.

De Beheerder voert jaarlijks de relevante sanctiecontroles uit
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5

METDENVANONGEBRUTKELUKE/VERDACHTETRANSACTTES

5.1

Monitoring
De Beheerder besteedt speciale aandacht aan het opsporen van ongebruikelijke transacties en

monitort en onderzoekt de activiteiten van Cliënten die, vanwege hun aard, kunnen worden
geassocieerd met het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. lndien de Beheerder
een mogelijk verdachte of ongebruikelijke transactie meldt, wordt dit geregistreerd in het

individuele klantendossier. Verder maakt de Beheerder een onafhankelijke beoordeling of de
transactie verdacht of ongebruikelijk is op basis van de onderstaande criteria. De Beheerder kan
aanvullende informatie of documentatie van een Cliënt vragen om te bepalen of de transactie
ongebruikelijk is of niet.
De Beheerder voert geen transacties uit namens haar Cliënten. ln het licht van het closed-end
karaktervan een Fonds, bestaat dit slechts uit een select aantal lnvesteerders die aan het begin
van een Fonds een investering tot een bepaald bedrag toezeggen, waarna ze pas eventueel
worden terugbetaald bij de liquidatie van een Fonds. Er geldt verder een verder een beperkte
verhandelbaarheid voor de toegetreden lnvesteerders, allereerst doordat er vanaf toetreding
een lock-up periode geldt in een Fonds in welke periode geen verhandeling mag plaatsvinden.
Vervolgens geldt na de lock-up periode dat lnvesteerders hun aandelen slechts mogen

doorverkopen aan andere lnvesteerders nadat deze andere lnvesteerders ook eerst zijn
goedgekeurd op basis van dit Beleid door de Beheerder. Zonder goedkeuring van de Beheerder
kunnen andere lnvesteerders niet toetreden tot het Fonds. Bovendien belegt de Beheerder in
principe alleen in de Vastgoedobjecten bij het sluiten van een transactie en doet daarna
incidenteel een nieuwe investering. Dit betekent dat de Beheerder vooral de handelingen van
de Cliënten monitort, in plaats van financiële transacties.

Kapitaalstortingen in het Fonds en uitkeringen

Vooraf zeggen lnvesteerders een bepaald bedrag toe dat ze bereid zijn om in een Fonds te
investeren. Na toetreding vraagt de Beheerder niet dit hele bedrag ineens op maar slechts naar
kapitaalbehoefte van het Fonds, met dien verstande dat de eerste inleg van iedere investeerder
tenminste € 100.000,- ineens dient te zijn. Vervolgens vindt de resterende kapitaalinbreng ook
steeds op afroep door de Beheerder naar kapitaalbehoefte van een Fonds plaats. Mochten de
vooraf door de lnvesteerders toegezegde investeringen op enig moment ontoereikend zijn voor
een Fonds, kan de Beheerder om aanvullend kapitaal vragen. ln eerste instantie bij dezelfde
lnvesteerders, maar in tweede instantie ook door het zoeken van nieuwe lnvesteerders.
Uitkeringen door de Beheerder uit een Fonds vinden uitsluitend plaatst nadat de lnvesteerders
eerst vooraf zijn gecheckt conform 5 3.2.
Vooraf wordt iedere lnvesteerder om verklaring naar de herkomst van de geldmiddelen
gevraagd. Daarnaast dient vanaf een bankrekening van een bank uit een lidstaat van de
Europese Unie te worden gestort en wordt ook dit geverifieerd. Dit geldt ook voor later
toegetreden lnvesteerders. Verder kan de Beheerder uit de kapitaalinbreng een ongebruikelijk
patroon of een ongebruikel'rjke transactie opmaken (bijv. de lnvesteerder maakt consequent te
veel kapitaal over, of kapitaal voor een langere tijd vooruitbetalen). Deze transacties zal de
Beheerder melden bij de FIU volgens de procedure zoals omschreven in 5 5.3.
Huurpenningen
De Beheerder heeft geen inzicht in de betaalrekening van de Huurders. ln het kader van haar
dienstverlening ontvangt de Beheerder (indirect via een Propco) echter wel maandelijks
huurpenningen van de Huurders. Uit deze data kan de Beheerder een ongebruikelijke patroon

of een ongebruikelijke transactie opmaken (bijv. de Huurder maakt consequent te veel huur
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over, of wil de huur voor een langere tijd vooruitbetalen). Deze transacties zal de Beheerder
melden bij de FIU volgens de procedure zoals omschreven in 5 5.3.

5.2

Criteria van de Beheerder
De Beheerder houdt rekening met de volgende objectieve en subjectieve indicatoren bij het
bepalen of een transactie of specifiek gedrag van de Cliënt ongewoon/verdacht is:

Obiectief:
a

Het is redelijk om aan te nemen dat transacties die zijn gemeld aan de politie of het
Openbaar Ministerie in verband met het witwassen van geld of het financieren van
terrorisme ook aan de FIU worden gemeld.

a

Een transactie van

often behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig ofgevestigd
is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde antiwitwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen
als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. De lijst
met aangewezen landen is hierte raadplegen.

Subiectief:

a

De Cliënt is woonachtig of gevestigd in een land dat geen geschikt AML/CTF-systeem
heeft.

a

Het is moeilijk om de identiteit van de Cliënt of UBO te verifiëren.

a

De Cliënt gebruikt (klaarblijkelijk) een stroman.

a

Cliënten die een legitieme bron van fondsen veinzen door ze ten onrechte voor te doen
als consu

la

ncy-fees, com missies of len ingsovereen komsten.

a

Ongebruikelijk en onverklaarbaar inkomen, zoals een voorgewende erfenis of het
winnen van de loterij of het slechts kunnen noemen van niet-verifieerbare bronnen ter
verantwoord ing van gelden.

a

De Cliënt is betrokken bij, of ontleent zijn vermogen/inkomsten aan potentieel hoog

risico activiteiten
trustsector,

m

of

sectoren, zoals cash-intensieve activiteiten, vastgoedsector,

oney tra nsfers, offshore ven nootscha ppen.

Een substantiële toename van uitbetalingen

en/of investeringen door een of meer

bepaalde lnvesteerders.
a

Een aanzienlijke investering in een Fonds en daaropvolgend onmiddellijk een verzoek

om een bepaald bedrag terug te betalen door een of meer bepaalde lnvesteerders.

Afwezigheid van bepaalde documentatie
ba n kafsch
a

rift en, koopoveree

n

ter

verantwoording, zoals facturen,

komst, fina ncie ringsovereen komst.

Cliënten die regelmatig veranderen van bankgegevens die bij de Beheerder bekend zijn,

mogelijk met betrekking tot een rekening aangehouden bij een bank in een jurisdictie
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die door de FATF wordt aangemerkt als niet-coóperatief en/of niet is opgenomen in de

top 50 van de 'Corruption Perceptions lndex 2018'.
a

Cliënten die binnen een kort tijdsbestek verschillende transacties willen uitvoeren,
zonder economische reden.

a

Gelden afkomstig van buitenlandse rekeningen die zijn geopend om de gelden buiten
het zicht van de (Nederlandse) autoriteiten te houden.

a

Cliënten die een grote hoeveelheid geld willen beleggen terwijl dit niet wordt verwacht

en/of in lijn is met het risicoprofiel van de Cliënt.
a

lnvesteerders die om een uitbetaling vragen aan een derde die niet bekend is bij de
Beheerder.

a

lnvesteerders die willen beleggen in een Fonds met contant geld of willen dat ze in
contacten worden uitbetaald.

a

lnvesteerders die aanbieden om een hogere vergoeding te betalen dan de standaard
managementvergoed ing.

a

De Cliënt is niet bereid de benodigde informatie aan de Beheerderte verstrekken voor
AML-doeleinden.

a

Cliënten die meerdere accounts gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving, vooral
wanneer deze accounts in meerdere rechtsgebieden worden gehouden of in
rechtsgebieden worden gehouden die verband houden met hogere AML risico's.
igd doo r versch il lende gevolgmachtigen.

a

Cliënten worden vaa k vertegenwoo

a

Cliënten die rechtspersonen of bedrijven gebruiken waarvan de controlestructuur niet
transparant is of die qua karakter of structuur geschikt zijn om de identiteit van de
onderliggende belanghebbende te verhullen (bijvoorbeeld stichtingen, aandelen aan

rd

toonder, trusts, buitenlandse rechtspersonen).
a

Cliënten die worden onderworpen aan negatieve media-aandacht.

a

Huurders die de huur contant willen afrekenen.

a

lnvesteerders die kapitaal contant willen storten.

a

Huurders en lnvesteerders die een aanzienlijk bedrag vooruit willen betalen.

a

Huurders die consequent te veel huur overmaken.

a

lnvesteerders die consequent meer kapitaal inbrengen, dan waar de Beheerder om
heeft verzocht.

a

ABC transacties met onverklaarbare waardestijgingen, met name wanneer (i) de waarde

van het object in korte tijd aanzienlijk is toegenomen of (ii) er sprake is van een
uitgebreide verbouwing.
a

De

Wederpartij bij een Vastgoedobject wil de transactie contact afronden.

3t
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De Wederpartij bij een Vastgoedobject is bereid om een aanzienlijke hoger prijs voor

a

het vastgoed te betalen dan de taxatiewaarde.

r

De Wederpartij bij een Vastgoedobject verkoopt het Vastgoedobject dat hij/zij zeer
recent voor een aanzienlijk lager bedrag had gekocht.

r

Elke andere transactie of activiteit, ook met betrekking

tot transacties uitgevoerd

via

een handelsplatform, die aanleiding kunnen geven tot de conclusie dat deze betrekking
heeft op het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Als een Cliënt weigert CDD informatie aan de Beheerder te verstrekken (zowel tijdens het
onboarden als tijdens de duur van een zakelijke relatie) en er ook indicaties van het witwassen
van geld en/of het financieren van terrorisme zaldit ook als een ongebruikelijke transactie aan
de FIU worden gemeld.

5.3

Melding en geheimhoudins

lndien en voor zover een ongebruikelijke transacties wordt vastgesteld, wordt een melding
gedaan bij FIU-Nederland. Hiertoe volgt de Beheerder de procedure van de FIU
(https://www.fiu-nederland. nl/nllbent-u-al-eereeistreerd). De Beheerder registreert de
beoordeling of een transactie verdacht of ongebruikelijk is in het individuele klantendossier.
Als de Beheerder een dergelijke ongebruikelijke/verdachte transactie identificeert, wordt de

volledige Zakelijke Relatie met de Cliënt onderworpen aan striktere controles door de
Beheerder. De Beheerder houdt rekening met het risicoprofiel van de Cliënt bij het nemen van
beslissingen over de te nemen maatregelen. Strengere controles omvatten niet alleen een
controle of de uitgevoerde transacties passen binnen de gebruikelijke transactiepatronen van
de Cliënt, maar is ook reden voor de Beheerder om strengere maatregelen te nemen intensiever
de transacties te monitoren. De Beheerder kan ook besluiten om de Zakelijke Relatie met de
Cliënt te beëindigen (zie S 6).

De Medewerkers zijn getraind om ongebruikelijke/verdachte transacties

te

herkennen. De

Beheerder en alle Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht jegens een derde partij met
betrekking tot (mogelijk) verdachte of ongebruikelijke transacties. De Beheerder en alle
Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht tegenover een derde partij (inclusief de Cliënt
met betrekking tot (mogelijk) verdachte of ongebruikelijke transacties.

@

ACNEPUNTEN

ln het geval van een ongebruikelijke transactie:
r De transactie onverwijld melden aan de FlU.
! Registreer - in het individuele klantendossier - de volgende gegevens voor ten minste
vijf jaar na beëindiging van de Zakelijke Relatie met de Cliënt:
o alle gegevens die nodig zijn om de betreffende transactie te reproduceren;
o een kopie van de melding, inclusief alle detail en informatie, verzonden aan de
FIU;

r
r

o

de ontvangstbevestiging van de FlU.

Beoordeel de Zakelijke relatie met de Cliënt en stel vast of er strengere maatregelen
nodig zijn en of de Zakelijke Relatie mogelijk moet worden beëindigd (zie $ 6).
Hanteer een volledige geheimhouding ten aanzien van de melding.
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6

BEËINDIGING VAN DE ZAKELIJKE RETATIE

ln sommige gevallen kan het nodig zijn om een Zakelijke Relatie met een Cliënt te beëindigen
vanwege AML-risico's. De Beheerder kan besluiten de Zakelijke Relatie te beëindigen in onder
meer de volgende omstandigheden:
a

De Cliënt is onderworpen aan toepasselijke sancties.

a

De Cliënt is herhaaldelijk niet in staat om informatie te verstrekken aan de Beheerder die

relevant
a

a

is

voor AML-doeleinden.

De Beheerder heeft verschillende ongebruikelijke transacties met betrekking

tot de Cliënt

geïdentificeerd, waarbij de Cliënt (i) het doel en de aard van de transacties niet volledig
heeft kunnen verklaren of (ii) toekomstige ongebruikelijke transacties niet heeft kunnen
voorkomen.
De Cliënt is door de recente ontwikkelingen een onaanvaardbaar risico voor de beheerder
geworden.

Bij het bepalen of de Beheerder een bepaalde Zakelijke Relatie beëindigt, past de Beheerder de

nodige zorgvuldigheid toe. Een beslissing om een Zakelijke Relatie te beëindigen vereist de
unanieme goedkeuring door het bestuur van de Beheerder. Hierbij maakt het bestuur een
afweging tussen de reputatie en integriteitsrisico's van de Beheerder enerzijds, en de belangen
van de Cliënt anderzijds. Alle documentatie die relevant is in verband met de due diligence en
het besluitvormingsproces zal worden vastgelegd in het individuele klantendossier. De
Beheerder beslist vervolgens hoe de Zakelijke Relatie met de Cliënt moet worden beëindigd. Dit
is met name relevant wanneer het een lnvesteerder betreft en waarbij de Beheerder rekening
houdt met de fondsvoorwaarden van een Fonds.
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7

BEWAREN VAN BEWIJSSTUKKEN

Alle informatie en documentatie die wordt verkregen met betrekking tot een Cliënt wordt
vastgelegd - in het individuele klantendossier - gedurende ten minste vijf jaar na beëindiging
van de Zakel'rjke Relatie met de Cliënt. Dit omvat de informatie en documentatie verkregen in
verband met het CDD (hoofdstuk 2), de PEP-controle (hoofdstuk 2), de sanctiecontroles
(hoofdstuk 3), elke informatie update (hoofdstuk 4), de gemelde verdachte of ongebruikelijke
transactie(s) (hoofdstuk 5) en het bewijs en administratie van transacties uitgevoerd voor
Cliënten.

De Beheerder bewaart alle informatie in individuele klantdossiers die zijn opgeslagen op de
server van de Beheerder om alle relevante informatie te kunnen achterhalen wanneer de FIU of
de AFM een informatieverzoek doet.

34

CDD-Beleid Blauwhoed lnvestments B.V. per 77 november 2079

8

TRAINING VAN MEDEWERKERS

Bestuursleden en relevante Medewerkers (indien aanwezig) zullen worden getraind in de
AMl/CFT-vereisten voor zover relevant voor de uitvoering van hun taken. De inhoud van de
training kan worden aangepast aan de risico's, aard en omvang van de activiteiten van de
Beheerder. Bestuursleden en relevante Medewerkers zullen onder andere worden getraind om
ongebruikelijke transacties in de praktilk te identificeren.
De Beheerder organiseert ten minste één interne sessie tussen de directieleden en relevante
Medewerkers om inzicht te krijgen in de reikwijdte en inhoud van dit Beleid. Als er wijzigingen
in dit Beleid zijn aangebracht, wordt het herziene Beleid toegestuurd aan de directieleden en

relevante Medewerkers, met zo nodig een uitleg van de veranderingen in de vorm van
trainingssessies. Dit Beleid is altijd beschikbaar voor relevante Medewerkers.

Verder kunnen Medewerkers die primair verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de
uitvoering van dit Beleid (met name de Compliance Officer) deelnemen aan externe training
over de Wwft, Sanctiewet en integriteitseisen in het algemeen. ln het geval van wijzigingen waar relevant - in de toepasselijke Wwft-regelgeving, moeten mogelijk extra externe
trainingssessies worden bijgewoond. De Beheerder schakelt externe adviseurs in om de
Beheerder te adviseren over eventuele wijzigingen in toepasselijke Wwft-voorschriften, zoals in
verband met de implementatie van de vijfde anti-witwas richtlijn.
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ANNEX I - PEP

Onder een PEP verstaat de Beheerder ieder geval een
a

Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;

a

Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;

a

Lid van het bestuur van een politieke partu;

a

Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof

ofvan een andere hoge rechterlijke
instantie die arresten wUst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen
beroep openstaaU

a
a

ofvan een raad van bestuurvan een centrale bank;
van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een

Lid van een rekenkamer
Lid

staatsbedrijf; of
a

Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van
een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Onder familierelaties van een PEP verstaat de Beheerder in ieder geval:
r
De echtgenoot van een PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van
een politiek PEP wordt aangemerkt;

r

Een kindvan een PEP, de echtgenootvan dat kind of een persoon die alsgelijkwaardig

met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt; of

r

De ouder van een PEP.

Onder naaste geassocieerde van een PEP verstaat de Beheerder in ieder geval:

r
e

Een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is
van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere
nauwe zakelijke relaties heeft; of
Een natuurlijke persoon die de UBO is van een juridische entiteit of juridische

constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke
begunstiging van een PEP.
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ANNEX

II-

UBO

De volgende natuurlijke personen moeten in iedergeval worden gezien als een UBO:

ln het geval van BV of een NV, niet zijnde een beursgenoteerde NV (met inbegrip van een 100%
dochtermaatschappij van een beursgenoteerde NV):

r

Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over
de vennootschap, via:

o
o

o
o

Het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen, van de
stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap, met inbegrip van

het houden van toonderaandelen; of
Het direct of indirect houden van minder dan 25/o van de aandelen, van de
stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap, waarbij de persoon
op een andere wijze de uiteindelijke zeggenschap in een vennootschap heeft
(bijvoorbeeld op basis van contractuele betrekkingen); of
Andere middelen, bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouder het recht heeft om de
meerderheid van de bestuursleden van een vennootschap te benoemen of te
ontslaan, ongeacht welk percentage aan aandelen wordt gehouden; of
De natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren

tot het hoger

leidinggevend personeel van de vennootschap. Dit is alleen mogelijk wanneer na
uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden
voor verdenking bestaan geen UBO kan worden aangewezen.

ln het gevalvan een overige rechtspersoon (coóperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting,
vereniging):

Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over
de rechtspersoon, via:
Het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de
rechtspersoon;
Het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25/o van de stemmen bij
besluitvorming over statutenwijziging; of
Het direct of indirect houden van minder dan25% van het eigendomsbelang in de
rechtspersoon, dan wel minder dan25% van de stemmen bij besluitvorming over
statutenwijziging, waarbij de persoon op een andere wijze de uiteindelijke
zeggenschap in een vennootschap heeft (bijvoorbeeld op basis van contractuele

o
o
o

o
o

betrekkingen);
Het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon; of
De natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger
leidinggevend personeel van de vennootschap. Dit is alleen mogelijk wanneer na
uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor
verdenking bestaan geen UBO kan worden aangewezen.

ln het geval van een personenvennootschap:
a

Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over
de personenvennootschap via:

o

Het direct of indirect houden van meer dan25% van het eigendomsbelang in de
pe rso nenven nootscha p;
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o

Het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij
besluitvorming over wijziging van de vennootschapsovereenkoms! of

o

Het direct of indirect houden van minder dan 25% van het eigendomsbelang in de
personenvennootschap dan wel minder dan25% van de stemmen bij

o
o

besluitvorming over wijziging van de vennootschapsovereenkomst, waarbij de
persoon op een andere wijze de uiteindelijke zeggenschap in een vennootschap
heeft (bijvoorbeeld op basis van contractuele betrekkingen); of
Het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de
personenvennootscha p; of
De natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger
leidinggevend personeel van de vennootschap. Dit is alleen mogelijk wanneer na
uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden
voor verdenking bestaan geen UBO kan worden aangewezen.

Onder hoger leidinggevend personeel wordt door de Beheerder uitsluitend verstaan: een of meer
statutaire bestuurders, of, in het geval van een personenvennootschap, een of meer vennoten, met
uitzondering van een commanditaire vennoot.
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ANNEX

III.

CDD CHECKLIST

De Beheerder gebruikt dit formulier om het CDD uit te voeren ten aanzien von een Cliënt om ervoor te
zorgen dat olle elementen van het CDD proces worden nagelopen en ofgerond.
CDD CHECKLIST VOOR NATUURTIJKE PERSONEN
Datum (dd-mm-iiii)

lNaam van klantl

lDotum)

I

Risicocatesorie van Cliënt

lLooa, medium, hooq of onocceptabell

Li

Redenen voor risicokwalificatie van

lLeg hier zo gedetoilleerd ols mogelijk de redenen ochter de
risicokwolificatie von Cliënt (denk hierbij aan de aord von de
zokelijke relotie, de bronche waar cliënt actief in is, etc. - zie 6

-

Cliënt

2.4.)l

lnformotie over de Cliënt
Voorna(a)m(en)
Achternaam

I

-l
rl

eslacht
Adres
G

tl

I

Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Middel van verificatie

rl
lKopie lD/Paspoort - voeg kopie toe oon klantendossier. Voor
privacy doeleinden moet het BSN nummet zwort worden
semookt.l

Het type, nummer en datum van
uitgifte van het document
Aard en doel van de Zakelijke Relatie

l

llnvesteren in een Fonds om een rendement te genereren voor
een langere periode van moximaal 10 jaor. Geïnvesteerd bedrog:
EUR [X]./Het huren von een Vostgoedobject voor een periode van

UXI joor./ Het kopen von een

_

Vostgoedobject no

herontwikkelinq.l

Voor een lnvesteerder: wat

is

lBeschrijf hier

de herkomst van de geldmiddelen voor de

herkomst van de geldmiddelen voor
de lnvestering?

investering - zie Bijloge V voor een verkloring die kan worden
qevraaqd von de lnvesteerder.l

Voor een Huurder: is er

lKopi e w e r kg

een

werkqeversverklaring oogevraagd?
ln eeval van een vastqoedtransactie:
zijn alle CDD maatregelen ten
aanzien van een vastgoedtransactie
genomen?
De documentatie die is gebruikt voor
de verificatie van de Cliënt

e

ve r sv e r kl o r i ng.l

L]

l

lBeschrijf hier de oanvullende moatregelen - zie I 2.11- en voeg
de relevante documentatie toe aon het klantendossier.l

lKopie lD/Paspoort, of ander document? ln het geval dat er geen

persoonlijk contoct heeft plaotsgevonden, moet aanvullende
informotie worden verkregen vonuit een betrouwbore en

onafhonkelijke

bron

(bijvoorbeeld

een bonkofschrilt of

huurovereenkomst).1

Zijn er naar aanleiding van het
cliëntenonderzoek redenen om de
risicokwalificatie van de klant aan te
passen

lBeoordeel

oÍ, op

basis van

de

verkregen informatie, de

risicokwolificotie nog steeds occuraat is. lndien dit niet het gevol
is, leg uit woerom niet en neem aanvullende mootregelen.l

?

lnvesteert de Cliênt voor zichzelf of
namens een derde?

flndien de Cliënt nomens een derde investeert, don moet de
Beheerder aonvullende maatregelen nemen om het hogere risico

- zie 5 2.10 - en geef oon welke oonvullende
moatregelen er zijn genomen en voeg de relevante documentatie
toe oon het klantendossier.l
te compenseren
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llndien dit het gevol wos, graog uitleggen wonneer dit wos en op
welke monier dit gebeurde, waar nodig met bewijsmiddelen.
lndien dit niet het geval was, dan moeten er oonvullende

maotregelen worden genomen

om het hogere risico

te

en geef oon welke oanvullende
mootregelen er zijn genomen en voeg de relevonte documentotie
toe oon het klontendossier.l
compenseren

Kwalificeert de gevolgmachtige, de
UBO, het directe familielid

of

naast

geassocieerde van de klant als een
PEP?

ln het geval dat een Cliënt

is

geclassificeerd als een hoog risico,
welke maatregelen zijn er genomen

om dat hogere risico

- zie ê 2.5 en 2.9 -

llndien het ontwoord

jo

is,

moeten er aanvullende maotregelen

worden genomen om het hogere risico te compenseren - zie 5 2.8
- geen oan welke oanvullende mootregelen er zijn genomen en
voeg de relevontie documentotie toe oan het klantendossier.l
lBeschrijf hier de aanvullende mootregelen - zie 5 2.9 - en voeg
de relevante documentatie toe oan het klontendossier.l

te

compenseren ?
ls de sanctielijst gecheckt? Zo ja, op

welke manier?

lEen sonctiecheck moet oltijd worden uitgevoerd. Geef ook aan
hoe deze check is uitgevoerd? Heeft de medewerker dit zelf
gedaon, of is er een derde geroodpleegd? - zie hoofdstuk 3 en
voeg de relevante documentatie toe oon het klontendossier.l

Wat is de uitkomst van de sanctielijst

check

met

betrekking

tot

deze

specifieke Cliënt?

Wat is de uitkomst van de Google
check met betrekking tot deze
specifieke Cliënt?

ls er een individueel klantendossier

alle relevante
informatie (inclusief deze checklist) is
opÊenomen in het dossier?
geopend waarbij

de frequentie
periodieke updates voor
klantdossier (en neem

Vermeld hier

van
het

lDe

frequentie is geboseerd op de risicocategoríe

hoofdstuk n.l

een

herinnering op in de agenda).
ls er nog andere nuttige informatie
over de Cliênt te vermelden?
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CDD CHECKLIST VOOR RECHTSPERSONEN
Kamer
Koophandel

lNaom van klantl

van

lNummerl
Risicocategorie van Cliënt
Redenen voor risicokwalificatie van

cliënt

Datum (dd-mm-jjjj)
ÍDotuml

lLoaq, medium, hooq of onocceptobell

lLeg hier zo gedetailleerd als mogelijk de redenen ochter de
risicokwalificotie van Cliënt (denk hierbij aon de aard van de
Zokelijke Relatie, de branche waor Cliënt octief in is, etc. - zie $
2.4.)t
lnformatie over de Cliënt

Rechtsvorm

Statutaire naam
Handelsna(a)m(en)

Het adres met huisnummer,

de

postcode, de plaats van vestiging en
het land van statutaire zetel
Aard en doel van de Zakelijke Relatie

llnvesteren in een Fonds om een rendement te genereren voor een
langere periode von maximaal 10 joor. Geïnvesteerd bedrog: EUR
[X]./ Het Huren von een Vostgoedobject voor een periode von xx
jaar./ Het verlenen van diensten voor een Fonds en/of Propco.
Het kopen van Vastqoedobiecten no herontwikkelinq. I

/

Herkomst van de geldmiddelen

[Verkrijg een verkloring van de rechtspersoon over de herkomst
van de geldmiddelen./ Verkrijg de jaorrekening over het meest
recente boekjaar voorzien von een controleverkloring von een

occountont.

/

Verkrijg een Verkloring omtrent het
de Belostingdienst von de betreffende

betalingsgedrog von

De wijze waarop de identiteit
severif ieerd

rechtspersoon.l
[Uitdrooi von het register von de Komer van Koophondel of ander
document? Voeg kopie toe oon het klontendossier.l
lnformotie over de gevolmachtigde{n)

is

Voorna(a)mÍen)
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

De wijze waarop de identiteit

is

geverif ieerd

lUitdroai van het register van de Komer van Koophandel of onder
document? (zools een volmocht) Voeg kopie toe odn het
klontendossier.l

[lndien de Cliënt meer don

een

gevolgmachtige heeft, don groag
hun informotie ook opnemen oon

!l

von deze tobell

lnformotie over de UAOb)

- zie Annex ll

Voorna{a)m(en)
Achternaam

-

Adres
Woon plaats

Geboortedatum
Geboorteplaats

De aard en reikwijdte van

het

eigendom van de UBO
De wijze waarop de identiteit van de
UBO is geverifieerd

IOp basis von een uitdrooi von de Komer van Koophandel of een
UBO verkloring getekend door de UBO of gevolmochtigde - voeg
kopie toe aon het klontendossier. lndien het niet mogelijk was om
een UBO aon te wijzen, en ervoor gekozen is om het senior
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lnformatie over zeggenschap

en

structuur van de UBO

monogement von de Cliënt aan te wijzen als UBO, groag uitleggen
woarom.l
lBijvoorbeeld structure chort, okte von oprichting,
oandeelhoudersregister, en/of certificoathoudersregister. Voeg
per entiteit tot aan de UBO hiervan een kopie toe oon het
klontendossíer.l

llndien de Cliënt meer don een UBO
heeft, dan groog hun informotie ook
opnemen oon ven deze tabell

Voor een lnvesteerder: wat

is

herkomst van de geldmiddelen voor
de lnvestering?
ln geval van een vastgoedtransactie:
zijn alle CDD maatregelen ten
aanzien van een vastgoedtransactie

Overige informotie
lBeschrijf hier de herkomst von de geldmiddelen voor de
investering - zie Bijloge V voor een verklaring die kon worden

gevraogd von de lnvesteerder.l
lBeschrijf hier de oonvullende maotregelen - zie I 2.71 - en voeg
de relevante documentotie toe oon het klontendossier.l

i

genomen?
De

documentatie die is gebruikt voor

lKopie lD/Pospoort, of ander document? ln het gevol dat er geen

persoonlijk contact heeft plaotsgevonden, moet oonvullende
informotie worden verkregen vonuit een betrouwbore en

de verificatie van de Cliênt

onofhonkelijke

bron

(bijvoorbeeld

een bankofschrift of

huurovereenkomst).1

Zijn er naar aanleiding van het
cliëntenonderzoek redenen om de
risicokwalificatie van de Cliënt aan te

fBeoordeel

oÍ, op basis von de

verkregen informatie, de

risicokwolificotie nog steeds occuraot is. lndien dit níet het geval
is, leg uit woorom niet en neem aonvullende mootregelen.l

passen ?

lnvesteert de Cliënt voor zichzelf of
namens een derde?

Was er persoonlijk contact met de

llndien de Cliënt nomens een derde investeert, dan moet de
Beheerder aanvullende mootregelen nemen om het hogere risico
te compenseren - zie 5 2.10 - en geef oon welke oonvullende
mootregelen er zijn genomen en voeg de relevonte documentotie
toe oan het klantendossier.l
llndien dit het gevol wos, groog uitleggen wonneer dit wos en op

welke manier dit gebeurde, woor nodig met bewijsmiddelen.
lndien dit niet het geval wos, dan moeten er oanvullende
maatregelen worden genomen om het hogere risico te

Cliënt?

compenseren

Kwalificeert de gevolgmachtige, de
UBO, het directe familielid of naast
geassocieerde van de Cliënt als een
PE P?

ln het geval dat een Cliênt

is

geclassificeerd als een hoog risico,
welke maatregelen zijn er genomen

om dat hogere risico

- zie 5 2.5 en 2.9 -

moatregelen er zijn genomen en voeg de relevonte documentotie
toe oon het klantendossier.l
llndien het antwoord jo is, moeten er aanvullende mootregelen
worden genomen om het hogere risico te compenseren - zie 5 2.8
- geen oon welke oonvullende mootregelen er zijn genomen en
voeg de relevontie documentotie toe oon het klsntendossier.l
lBeschrijf hier de oanvullende maatregelen - zie 5 2.9 - en voeg
de relevante documentatie toe aan het klontendossier.l

I
lEen sonctiecheck moet oltijd worden uitgevoerd. Geef ook aan
hoe deze check is uitgevoerd? Heeft de medewerker dit zelf
gedoon, of is er een derde geroodpleegd? - zie hoofdstuk 3 en
voeg de relevante documentatie toe aon het klantendossier.l

Wat is de uitkomst van de sanctielijst

tot

-

te

compenseren?
ls de sanctielijst gecheckt? Zo ja, op
welke manier?

check met betrekking

t

en geef oan welke aonvullende

deze

specifieke Cliënt?
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Wat is de uitkomst van de Google

check met betrekking

tot

n

deze

specifieke Cliënt?

ls er een individueel klantendossier

alle relevante
informatie (inclusief deze checklist) is
oogenomen in het dossier?
geopend waarbij

Vermeld hier de frequentie

van

periodieke updates voor het
klantdossier (en neem een

n

lDe

frequentie is geboseerd op de risicocotegorie

hooÍdstuk

4.1

-

zie 5 2.4 en

n

herinnering op in de agenda).

ls er nog andere nuttige informatie

n

over de Cliënt te vermelden?
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CDD CHECKLIST VOOR EENMANSZAAK
Kamer
Koophandel

lNoom von klontl

van

lNummerl
Risicocategorie van Cliënt
Redenen voor risicokwalificatie van
Cliënt

Datum (dd-mm-jjjj)
lDatuml

I

ÍLooq, medium, hooq of onocceptobell

lLeg hier zo gedetailleerd ols mogelijk de redenen ochter de
risicokwalificatie van Cliënt (denk hierbij aon de aord von de
Zokelijke Relatie, de bronche woor Cliënt octief in is, etc. - zie I
2'4.)l

lnformotie over de eenmqnszsak
Rechtsvorm
Handelsna(a )m(en)

Het adres met huisnummer, de
postcode, de plaats (en land) van
vestiging
Aard en doel van de Zakelijke Relatie

Herkomst van de geldmiddelen

llnvesteren in een Fonds om een rendement te genereren voor een
longere periode von moximoal 10 joar. Geinvesteerd bedrog: EUR
[X]./ Het huren van een Vostgoedobject./ Het verlenen von een
dienst voor een Fonds en/of Propco.l

[Verkrijg een verkloring von de eenmanszaak over de herkomst
van de geldmiddelen./ Verkrijg de joarrekening over het meest
recente boekjaor voorzien ven een controleverkloring von een

accountont.

/

Verkrijg een Verkloring omtrent het
de Belostingdienst von de betreffende

betolingsgedrog von

eenmanszook.l
lUitdraoi von het register van de Komer von Koophondel of onder
document? Voeg kopie toe aon het klantendossier.l
lnformotie over de Dersoon achter de eenmanszaak

De wijze waarop de identiteit
geverifieerd

is

Voorna(a)m(en)
Achternaam
Adres

L

Woon plaats

-

Geboortedatum
Geboorteplaats

Het type, nummer en datum van

il

uitgifte van het document

De documentatie die is gebruikt
voor de verificatie van de Cliënt

lKopie lD/Pospoort, of onder document?

ln

het gevol dat er geen

persoonlijk contact heeft plootsgevonden, moet aonvullende

informotie worden verkregen vanuit een betrouwbore en
onofhonkelijke bron (bijvoorbeeld een bankafschrift of
huurovereenkomst).1
ln geval van een lnvesteerder: wat is

herkomst van de geldmiddelen voor
de lnvestering?
ln geval van een vastgoedtransactie:

zijn alle CDD maatregelen ten
aanzien van een vastgoedtransactie

Overiqe informotie
lBeschrijf hier de herkomst van de geldmiddelen voor de
investering - zie Bijloge V voor een verkloring die kan worden

gevroaqd van de lnvesteerder.l
lBeschrijf hier de oonvullende maotregelen - zie I 2.77 - en voeg
de relevante documentatie toe aan het klontendossier.l

genomen?

Zijn er naar aanleiding van

het

cliëntenonderzoek redenen om de
risicokwalificatie van de Cliênt aan te

lBeoordeel

oÍ, op bosis von de

verkregen informatie, de

risicokwolificatie nog steeds occuroot is. lndien dit niet het gevol
is, leg uit woorom niet en neem oonvullende mootregelen.l

passen ?

lnvesteert de Cliënt voor zichzelf of
namens een derde?

llndien de Cliënt nomens een derde investeert, dan moet de
Beheerder oonvullende moatreqelen nemen om het hoqere risico
44
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Was er persoonlijk contact met de
Cliënt?

Kwalificeert de gevolgmachtige, de
UBO, het directe familielid of naast
geassocieerde van de Cliënt als een
PÊP?

ln het geval dat een Cliênt is
geclassificeerd als een hoog risico,
welke maatregelen zijn er genomen

om dat hogere risico

te compenseren - zie 5 2.10 - en geef aan welke oonvullende
maotregelen er zijn genomen en voeg de relevonte documentotie
toe aan het klontendossier.l
llndien dit het gevol was, groag uitleggen wonneer dit was en op
welke monier dit gebeurde, woar nodig met bewijsmiddelen.
Indien dit niet het gevol wos, dan moeten er aonvullende
moatregelen worden genomen om het hogere risico te
compenseren - zie ê 2.5 en 2.9 - en geef aon welke aonvullende
moatregelen er zijn genomen en voeg de relevonte documentatie
toe oon het klontendossier.l
llndien het ontwoord ja is, moeten er aonvullende mootregelen
worden genomen om het hogere risico te compenseren - zie 5 2.8
- geen oon welke aonvullende maotregelen er zijn genomen en
voeg de relevontie documentatie toe oon het klontendossier.l
lBeschrijf hier de oanvullende maotregelen - zie 5 2.9 - en voeg
de relevonte documentotie toe oon het klontendossier.l

Ll

.l

te

compenseren?

ls de sanctielijst gecheckt? Zo ja, op
welke manier?

lEen sanctiecheck moet altijd worden uitgevoerd. Geef ook oon
hoe deze check Ís uitgevoerd? Heeft de medewerker dit zelf
gedoan, of is er een derde geroadpleegd? - zie hoofdstuk 3 en

il

voeq de relevonte documentatie toe aon het klantendossier.l

Wat is de uitkomst van de sanctielijst

check

met betrekking tot

deze

specifieke Cliënt?

Wat is de uitkomst van de Google

check

met betrekking tot

t]

deze

specifieke Cliënt?

ls er een individueel klantendossier

alle relevante
informatie (inclusief deze checklist) is
opgenomen in het dossier?
geopend waarbij

Vermeld hier de frequentie

van

periodieke updates voor het
klantdossier (en neem een

-l
[De

frequentie is gebaseerd op de risicocotegorie

hoofdstuk

-

zie

I 2.4 en

4.1

herinnering op in de agenda).
ls er nog andere nuttige informatie
over de Cliënt te vermelden?

r
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CDD CHECKLIST VOOR PERSONENVENNOOTSCHAP
Kamer
Koophandel

lNaom van cliëntl

van

lNummerl
Risicocategorie van Cliënt
Redenen voor risicokwalificatie van
Cliënt

Datum (dd-mm-jjjj)

lDotuml

lLaoq, medium, hooq of onocceptabell

lLeg hier zo gedetoilleerd ols mogelijk de redenen ochter de
risicokwalificatie van Cliënt (denk hierbij aon de aord van de
Zakelijke Relatie, de branche woor Cliënt octief in is, etc. - zie $
2.4.)l
lnformatíe over de Cliënt

Rechtsvorm
Naam
Eventuele handelsna(a)m(en)

Het adres met huisnummer, de
postcode, de plaats (en het land)
van vestiging
Aard en doel van de Zakelijke Relatie

Herkomst van de geldmiddelen

llnvesteren in een Fonds om een rendement te genereren voor
een longere periode van moximool 10 joor. Geïnvesteerd bedrog:
EUR [X].1./ Het huren von een Vastgoedobject./ Het verlenen von
een dienst voot een Fonds en/of Propco.l
[Verkrijg een verkloring von de personenvennootschop over de
herkomst von de geldmiddelen./Verkrijg de joarrekening over het
meest recente boekjoor voorzien von een controleverklaring van

een occountant. /
Verkrijg een Verkloring omtrent het
betalingsgedrog von de Belastingdienst von de betreffende
pe rso

De wijze waarop de identiteit

is

geverif ieerd

ne

nv

en n

ootsch

a p.

l

lUitdroai von het register von de Kamer van Koophondel ofander
document? Voeq kopie toe oon het klantendossier.l
Informatie over de vennoten

Voorna(a)m(en)
Achternaam
Adres
Woon plaats

Geboortedatum
Geboorteplaats

De wijze waarop de identiteit

is

geverifieerd

lUitdrooi von het register van de Komer von Koophandel of onder
document? (zools een volmocht) Voeg kopie toe oon het
klantendossier.l

llndien de Cliënt meer don
vennoot heeft, don groog

een

hun

informatie ook opnemen oon von
deze tabell

lnÍormatÍe over de gevolgmochtige
Voorna(a)m(en)
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

De wijze waarop de identiteit

l

is

geverif ieerd

lUitdrooi van het register von de Kamer von Koophandel of ander
document? (zools een volmocht) Voeg kopie toe aon het
kla nte ndossier.l

llndien de Cliënt meer don een
gevolgmachtige heeft, don groog
hun informotie ook opnemen oon
von deze tobell
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lnformatie over de UBA\)

-

zie Annex

ll

Voorna(a)m(en)
Achternaam

J
l

Adres
Woon plaats

Geboortedatum
Geboorteplaats

De aard en reikwijdte van het
eigendom van de UBO
De wijze waarop de identiteit van de
UBO is geverifieerd

lOp bosis von een uitdraoi van de Kamer van Koophondel of een
UBO verkloring getekend door de UBO of gevolmachtigde - voeg
kopie toe aan het klontendossier. Indien het niet mogelijk wos om

een UBO aon te wijzen, en ervoor gekozen is om het senior
monagement van de Cliënt oon te wijzen ols UBO, graag
uitleaqen waarom.l

lnformatie over zeggenschap en
structuur van de UBO

lBijvoorbeeld structure chart, akte von oprichting,
oondeelhoudersregister en/of certificoothoudersregister. Voeg
per entiteit tot aon de UBO een kopie toe aon het klontendossier.l

llndien de Cliënt meer don een UBO
heeft, dan groog hun informotie ook
opnemen oon von deze tabel)
ln geval van een lnvesteerder: wat is

herkomst van de geldmiddelen voor
de lnvestering?
ln geval van een vastgoedtransactie:
zijn alle CDD maatregelen ten
aanzien van een vastgoedtransactie

l

Overioe informatie
lBeschrijÍ hier de herkomst von de geldmiddelen voor de
investering - zie Bijlage V voor een verkloring die kon worden

tl

qevroaqd von de lnvesteerder.l
lBeschrijf hier de oonvullende mootregelen - zie 5 2.71- en voeg
de relevonte documentotie toe aon het klontendossier.l

genomen?

Zijn er naar aanleiding van het
cliëntenonderzoek redenen om de
risicokwalificatie van de Cliênt aan te

lBeoordeel

of, op bosis von de

verkregen informotie, de

risicokwalificatie nog steeds occuraot is. lndien dit niet het gevol
is, leg uit woorom niet en neem oanvullende moatregelen.l

passen ?

lnvesteert de Cliënt voor zichzelf of
namens een derde?

llndien de Cliënt nomens een derde investeert, don moet de
Beheerder aanvullende moatregelen nemen om het hogere risico
te compenseren - zie I 2.10 - en geef oan welke aanvullende

maotregelen
Was er persoonlijk contact met de
Cliënt?

Kwalificeert de gevolgmachtige, de
UBO, het directe familielid of naast
geassocieerde van de Cliënt als een
PEP?

ln het geval dat een Cliënt

is

geclassificeerd als een hoog risico,
welke maatregelen zijn er genomen

om dat hogere risico

er zijn

genomen

en voeg de

documentotie toe oan het klontendossier.l
llndien dit het gevol wos, groog uitleggen wanneer dit was en op
welke manier dit gebeurde, woar nodig met bewijsmiddelen.
Indien dit niet het gevol was, dan moeten er oanvullende
mootregelen worden genomen om het hogere risico te
compenseren - zie I 2.5 en 2.9 - en geef oon welke aonvullende
maotregelen er zijn genomen en voeg de relevonte
documentotie toe oan het klantendossier.l
llndien het ontwoord ja is, moeten er oonvullende maatregelen
worden genomen om het hogere risico te compenseren - zie 5
2.8 - geen oon welke oonvullende maotregelen er zijn genomen
en voeq de relevontie documentotie toe oon het klontendossier.l
lBeschrijf hier de oonvullende mootregelen - zie I 2.9 - en voeg
de relevante documentotie toe oan het klantendossier.l

te

compenseren?
ls de sanctielijst gecheckt? Zo ja, op
welke manier?

lEen sanctiecheck moet altijd worden uitgevoerd. Geef ook aan
hoe deze check is uitsevoerd? Heeft de medewerker dit zelf
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gedaan, of is er een derde geroodpleegd? - zie hoofdstuk i en
voeo de relevante documentatie toe aqn het klontendossier.l
Wat is de uitkomst van de sanctielijst

check met betrekking

tot

deze

specifieke Cliënt?

Wat is de uitkomst van de Google
check met betrekking tot deze

L

specifieke Cliënt?

ls er een individueel klantendossier
alle relevante
informatie (inclusief deze checklist)
is oogenomen in het dossier?

geopend waarbij

de frequentie van
periodieke updates voor het
klantdossier (en neem een

Vermeld hier

I
lDe

frequentie is gebaseerd op de risicocotegorie

hoofdstuk

-

zie 5 2.4 en

4.1
.l

herinnering op in de agenda).
ls er nog andere nuttige informatie
over de Cliënt te vermelden?

-
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ANNEX

IV-

FORMAT RISICOANALYSE

Doel
Het hoofddoelvan de risicoanalyse is om te beoordelen waar de Beheerder en/of een Fonds en/of een
Propco mogelijke AML risico's lopen. De risicobeoordeling van de Beheerder is evenredig aan de aard
en omvang van de Beheerder en de mogelijkheid op AML risico's in relatie tot de dienstverlening van
de Beheerder (in andere woorden: het beheren van een Fonds).
Bronnen
Als onderdeel van de risicoanalyse kan de Beheerder de volgende bronnen afwegen

o
o
o
r
o
o
o
o
o
r
r
o
o

de supranationale risicobeoordeling van de Europese Commissie;
informatie van de overheid, zoals de nationale risicobeoordelingen, beleidsverklaringen en
waarschuwingen, en toelichtende nota's bij relevante wetgeving;

informatie van toezichthouders, zoals guidance en de overwegingen uiteengezet

in

toezichtrechtelij ke boetes;

informatie van

de FIU en

wetshandhavingsinstanties,

zoals

dreigingsrapporten,

waarschuwingen en witwastypologieën;

informatie verkregen als onderdeel van het CDD proces met betrekking

tot

individuele

Cliënten;
de eigen kennis en professionele expertise van de Beheerder;
informatie vanuit de vastgoedsector;
informatie van brancheorganisaties, zoals typologieën en nieuwe risico's;
informatie vanuit de maatschappij, zoals corruptie-indexen en landenverslagen;

informatie van internationale standaard-zettende organisaties (bijvoorbeeld FATF) zoals
verslagen van wederzijdse evaluaties of niet bindende zwarte lijsten;

informatie van geloofwaardige en betrouwbare open bronnen, zoals rapporten

in

gerenommeerde kranten;

informatie van betrouwbare en betrouwbare commerciële organisaties, zoals risico- en
inlichtingenra pporten; en
informatie van statistische organisaties en de academische wereld.

Risicofactoren

De Beheerder houdt rekening met de volgende belangrijkste factoren bij het maken van

de

risicoanalyse:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Risico's die voortvloeien
Risico's die voortvloeien
Risico's die voortvloeien
Risico's die voortvloeien

uit het Cliëntenbestand;
uit het beheren van Fonds(en);
uit het beleggen van gelden namens de lnvesteerders;
uit het kopen of verkopen van Vastgoedobjecten (woningen en

commercieel vastgoed);
Risico's die voortvloeien uit het verhuren van de Vastgoedobjecten aan Huurders;
Risico's die voortvloeien uit het leveringskanaal dat wordt gebruikt om de Cliënten te
bedienen, met name de investeerders;
Risico's die voortvloeien uit de landen of geografische gebieden die verband houden
met Cliënten of de diensten die de Beheerder levert.
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Relevante risico's
ln de onderstaande tabel identificeert de Beheerder voor elk type risicofactor de relevante AML
risico's. De Beheerder weegt ook die AML risico's op een schaal van l tot 5 (1 waarbij 1 staat voor
een laag risico en 5 ivoor eens hoog risico). De risicoscore staat voor de waarsch'rjnlijkheid X de
potentiële impact van het relevante AML risico.
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Risico

AMI risico

factor

RisicomitiEeÍende maatreEel

Risico

CDD

maatregel

score

De Beheerder accepteert relatieve hoge
stortingen van particuliere investeerders of
lnvesteerders die een storting overmaken uit
het buitenland die de Beheerder niet kan
weigeren.
t4l

De achtergrond (in termen van beroep of
zakelijke activiteiten) van de lnvesteerders

kan zeer uiteenlopend zijn, variërend van

t. Cliëntenbestand

particuliere beleggers of particuliere
holdings die hun vermogen hebben

l2l

verkregen uit verschillende bronnen.

De eigendoms- en controlestructuur van de
lnvesteerders kan sterk verschillen, van
eenvoudige tot com plexe structu ren.

Í21

- Verkrijg een verklaring van de herkomst van de
geldmiddelen.
- Alleen stortingen uitsluitend vanaf een
bankrekening van een bank, uitsluitend gevestigd
in een lidstaat van de Europese Unie, zijn
toegestaan.
- lnvesteerders die voorgaande weigeren of zich er
niet aan houden, worden niet toegelaten tot een
Fonds dan wel worden direct om opheldering
gevraagd indien ze reeds tot het Fons zijn
toegetreden, waarna mogelijk een melding aan de
AFM / FIU volst.
- Entiteiten die - voor zover van toepassing - niet
over de vereiste vergunning beschikken om actief
te zijn op de financiële markten, worden niet
geaccepteerd.
- lnvesteerders die weigeren
informatiedocumenten te overleggen die wettelijk
verplicht zijn om personen te identificeren, worden
niet geaccepteerd.

- Rechtspersonen met een ondoorzichtige
organ isatiestructuur worden niet geaccepteerd

Restri
sico

- Een onderzoek naar de herkomst van de

middelen.
- EUR 0,01 vooraf overmaken door de
lnvesteerder aan het Fonds ter verificatie
van de bankrekening.

t3l

- De branch van de Cliënt is onderdeel van

de risicokwalificatie.

t1l

- De organisatiestructuur is onderdeel van
de risicokwalificatie.
- Een onderzoek naar de

tu

organ isatiestructuu r.

lnvesteerders kunnen mogelijk investeren

namens iemand anders, zonder

dat

de

Beheerder dat weet.

t4l

- De Beheerder vraagt om een bevestiging dat de
Participant namens zichzelf of een derde partij
i

lnvesteerders kunnen hun aandelen
aan (mogelijk ongewenste)
derden die hierdoor toetreden tot een
overdragen
Fonds.

I4l

nvesteert.

- Er geldt een lock-up periode voor een Fonds
waarin lnvesteerders geen aandelen mogen
verhandelen.
- lnvesteerders mogen niet eerder hun aandelen in
het Fonds aan een derde overdragen nadat de
Beheerder goedkeuring heeft gegeven aan die

- Wanneer een Participant namens een

derde belegt: identificatie en verificatie van
de derde partij en de aanvullende
maatregelen van 5 2.10.
- Ook de derde wordt aan de CDD
onderworpen voordat de lnvesteerder zijn
aandelen in een Fonds aan die derde kan
overdragen.

t2l

tzt
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derde, o.a. door ook deze derde aan een CDD te
onderwerpen.De Beheerder beheert grote hoeveelheden
geld die door derden zijn geïnvesteerd. De
potentiêle AML-blootstelling is hoog.

t3l

De Beheerder beheert (een) Fonds(en) die in

principe ontworpen zijn voor retail
beleggers. Bij deze groep is het minder
waarschijnlijk dat ze invloed willen

2. Beheren Fonds(en)

l1I

- Een onderzoek naar de herkomst van de
middelen.
- EUR 0,01 vooraf overmaken door de
lnvesteerder aan het Fonds ter verificatie
van de bankrekening.

- De lnvesteerders in een Fonds zijn niet in een
positie om controle uit te oefenen over de activa
van een Fonds gezien de fon.dsvoorwaarden.
- lnvesteerders in een Fonds zijn in beginsel niet
direct in een positie om controle uit te oefenen
over de activa van een Fonds gezien de

I2l

t1I

fondsvoorwaa rden.

uitoefenen op de activa van een Fonds.
De Beheerder en het Fonds staan op dit
moment niet onder toezicht, dit kan mogelijk
een bepaald type investeerder aantrekken
waarbij de risico's op AML groter zijn.

- Rechtspersonen waarbij het vermoeden bestaat
dat ze betrokken zijn bij criminele organisaties
worden niet geaccepteerd.
- lnvesteerders die anoniem willen blijven en
t3l

/

of

valse papieren willen overleggen, worden niet

t1l

geaccepteerd.
- lnvesteerders die weigeren
informatiedocu menten te overleggen die wettelijk
vereist zijn om de Participant te kunnen

identificeren, worden niet geaccepteerd.

De aandelen in een Fonds zijn (beperkt)
verhandelbaar door lnvesteerders aan
(mogelijk ongewenste) derden, die hierdoor

tot een Fonds toetreden.

De

wederpartij bij het kopen of verkopen van

een Vastgoedobject kan mogelijk
3. Kopen en verkopen

vastgoed

t4l

criminele achtergrond hebben

of

een

wil

mogelijk de transactie uitvoeren om geld wit
te wassen.

t4l

- Er geldt een lock-up periode in een Fonds waarin
lnvesteerders geen aandelen mogen verhandelen.
- lnvesteerders mogen niet eerder aan een derde

- Ook de derde

overdragen nadat de Beheerder goedkeuring heeft
gegeven aan die derde, o.a. door ook deze derde
aan een CDD te onderwerpen.
- De Vastgoedobjecten zijn gevestigd in Nederland.
- Een Medewerker van de Beheerder, of de notaris
en de makelaar die door de Beheerder zijn
aangesteld, ontmoeten elke Wederpartij bij een
Vastgoedobject in persoon.

overdragen.

- Een transactie in een Vastgoedobject zal niet
worden uitgevoegd zonder een diepgaand en

52

wordt aan de CDD

onderworpen voordat de lnvesteerder zijn
aandelen in een Fonds aan die derde kan

l2l

- De Beheerder voert ook een CDD
onderzoek uit naar de Huurder.
- ln het geval van een vastgoedtransactie zal
de Beheerder aanvullende CDD
maatregelen nemen (5 Z.ff1.

t2t
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objectief onderzoek (due diligencel naar het
specifieke Vastgoedobject;

-

Een transactie

in een Vastgoedobject zal

worden uitgevoerd zonder de

niet
expliciete

Het Vastgoedobject waar de Beheerder in

goedkeuring van het bestuur van de Beheerder.
- Naast met middelen uit een Fonds, worden
Vastgoedobjecten uitsluitend gefinancierd via een
bank of financiële instelling gevestigd in de EU.
- Contante betalingen staat de Beheerder niet toe.
- De Vastgoedobjecten zijn gevestigd in Nederland.

investeert kan mogelijk worden gebruikt

-

De Beheerder, of de makelaar die door

-

ledere Huurder

door de Huurders om geld wit te wassen.
t41

de
Beheerder is aangesteld, ontmoet elke Huurder in
persoon.

is vooraf aan een

CDD

onderworpen;
- Contante betalingen zijn niet toegestaan.
- De Vastgoedobjecten zijn gevestigd in Nederland.
- De Beheerder, of de notaris en makelaar die door
de Beheerder zijn aangesteld, ontmoeten elke
Wederpartij bij een Vastgoedobject in persoon.
- Een transactie in een Vastgoedobject zal niet

Het Vastgoedobject kan mogelijk worden
gehouden of bewoond door terroristen.

t21

worden uitgevoegd zonder een diepgaand en
objectief onderzoek (due diligencel naar het
specifieke VastgoedobjecU

-

Een transactie

met waardeverschillen.

t4l

tzt

- De Beheerdervoert ook een CDD
onderzoek uit de Wederpartij bij een
Vastgoedobject, alsmede naar de eventuele
H

uurder.

- ln het geval van een vastgoedtransactie zal
de Beheerder aanvullende CDD
maatregelen nemen (5 Z.ff1.

l2l

niet
expliciete

goedkeuring van het bestuur van de Beheerder.
- Alleen ABC-transactie gearangeerd door de
Beheerder zelf toestaan (het Fonds en/of Propco
heeft belang bij ABC want hoeft dan niet voor te
financieren en de waardeontwikkeling is door de
ontwikkelwerkzaamheden goed verklaarbaar).

53

- Onderzoek herkomst financiële middelen
van de Huurder. .

in een Vastgoedobject zal

worden uitgevoerd zonder de
De transactie van het Vastgoedobject vindt
plaats in de vorm van een ABC-transactie,

- De Beheerder voert ook een CDD
onderzoek uit naar de Huurder.

- lndien niet aan een ABC-transactie
ontkomen kan worden voor een

Vastgoedobject dat nodig is voor het Fonds,
wordt ook de bij de transactie betrokken
partij waar de Beheerder geen directe
relatie mee heeft aan een CDD onderzoek
onderworpen.
- Vraag om toelichting c.q. onderbouwing bij
eventuele waadeverschillen.
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De Beheerder belegt geld namens externe
4.

lnvesteren
I

namens

nvestee rd e rs

lnvesteerders. Het risico bestaat

diensten

van de

dat

de

Beheerder worden

í21

misbruikt voor het witwassen van geld of het
financieren van terroristische doeleinden.

fondsvoorwaa rden.

Huurders van Vastgoedobjecten kunnen
mogelijk actief zijn in branches waar veel
geld in omgaat.

t3l

-

mogelijk criminelen zijn, bijvoorbeeld actief
in de drugsscene.

Verhuren

van
Vastgoedobjecten aan
H uu rders

t4l

Huurders willen mogelijk hun huur betalen
met contant geld zonder een goede reden.
t3I

De Beheerder ontmoet mogelijk niet elke
Participant (of zijn UBO) persoonlijk.

tzl
6. Distributiekanaal

De Beheerder ontmoet in principe elke
Wederpartij bij een Vastgoedtransactie ten
aanzien van een Vastgoedobject persoonlijk,

maar uitzonderingen zijn mogelijk.

De

- De Vastgoedobjecten zijn gevestigd in Nederland.
De Beheerder accepteert onder geen beding
contante betalingen van Huurders.
- De Beheerder verhuurt de Vastgoedobjecten
alleen naar Huurders die zijn gevestigd in
Nederland.
- De Vastgoedobjecten zijn gevestigd in Nederland.
De Beheerder accepteert onder geen beding
contante betalingen van Huurders.
- De Beheerder verhuurt de Vastgoedobjecten
alleen naar Huurders die zijn gevestigd in
Nederland.
- De Beheerder schakelt een makelaar in om
periodiek langs te gaan voor controle bij Huurders
van Vastgoedobjecten.
- De Vastgoedobjecten zijn gevestigd in Nederland.
- De Beheerder accepteert onder geen beding
contante betalingen van Huurders.
- De Beheerder verhuurt de Vastgoedobjecten
alleen naar Huurders die zijn gevestigd in
Nederland.
- De Beheerder of een notaris die door de Beheerder
is aangesteld, ontmoet elke Participant persoonlijk.
- De Beheerder of een notaris die door de
Beheerder is aangesteld, heeft persoonlijk contact
met het bestuur en / of de oprichters van elke
Deelneming.
- De Beheerder of een notaris die door de Beheerder
is aangesteld, ontmoet elke Participant persoonlijk.
- De Beheerder of een notaris die door de
Beheerder is aangesteld, heeft persoonliik contact

-

Huurders van Vastgoedobjecten kunnen

5.

- De lnvesteerders in een Fonds zijn in beginsel niet
direct in een positie om controle uit te oefenen
over de activa van een Fonds gezien de

t3l
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- Een onderzoek naar de herkomst van de

middelen.
- EUR 0,01 vooraf overmaken door de
lnvesteerder aan het Fonds ter verificatie
van de bankrekening
- De Beheerder voert ook een CDD
onderzoek uit naar de Huurder.
- Onderzoek herkomst financiële middelen

l2l

lxl

Huurder.
- De Beheerder voert ook een CDD
onderzoek uit naar de Huurder.

t2l

- De Beheerder voert ook een CDD
onderzoek uit naar de Huurder.
t21

- ldentificatie en verificatie van de Cliënt, als

onderdeel van het CDD onderzoek.

I2l

- ldentificatie en verificatie van de Cliënt, als

onderdeel van het CDD onderzoek.

t2l
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Beheerder ontmoet waarschijnlijk niet de
UBO's van een dergelijke wederpartij.
Sommige investeerders kunnen door een
derde partij worden geïntroduceerd of een

tussenpersoon (zoals
vertegenwoordiger van

een
een
een

familieconstructie) gebruiken om in
Fonds te beleggen, waardoor het moeilijk

kan zi)n om de identiteit van

met het bestuur en

/ of de oprichters

van elke

Deelneming.

-

t4l

de

onderliggende Cliënt te achterhalen.

Een participatie

in een Fonds kan

alleen

rechtstreeks via de Beheerder worden gekocht bij
toetreding, na toetreding tot een Fonds kan een
participatie slecht met goedkeuring en toestemming
door de Beheerder op een derde lnvesteerder, aan
die derde worden overgedragen.
- Betalingen door derden in het Fonds zijn niet
toegestaan; de investering in het Fonds moet door
de desbetreffende investeerder zelf worden

- Wanneer een Participant namens een

derde belegt: identificatie en verificatie van
de derde partij en de aanvullende
maatregelen van S 2.10.
Í21

voldaan.

lnvesteerders in het Fonds zijn in principe

uitsluitend gevestigd

of

woonachtig

in

I2l

Nederland.

Wederpartijen van Vastgoedobjecten zijn in
principe gevestigd in Nederland, aangezien

t3I

het Vasteoedobiect in Nederland is selesen.
Vertegenwoordigers
UBO's van de

en

7. Landen of
geografische gebieden

lnvesteerders kunnen

in

- De Beheerder richt zich alleen op Nederlandse
I

nvesteerders.

- De Beheerder richt zich alleen op Nederlandse
Vastgoedobjecten.

verschillende

rechtsgebieden gevestigd zijn, hoewel de
Beheerder niet verwacht dat ze in een (veel)
grotere verscheidenheid van rechtsgebieden
zullen zijn gevestigd dan die waar Cliënten

t21

ziin gevestigd.
Overige Zakelijke relaties die diensten aan de
Beheerder, een Fonds en/of Propco zijn in

principe uitsluitend gevestigd of woonachtig
in Nederland.

- Er wordt geen Zakelijke Relatie met een
Deelneming aangegaan zonder de expliciete
goedkeuring van de directieleden van de Beheerder

- De jurisdictie is onderdeel van de
risicokwalificatie.

t2l

- De jurisdictie is onderdeel van de
risicokwalificatie.

Í21

- De jurisdictie is onderdeel van de
risicokwalificatie.
- ldentificatie en verificatie van de

l2l

- De jurisdictie is onderdeel van de
- De Beheerder richt zich alleen op Nederlandse
121

dienstverleners.
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risicokwalificatie.

tzl

Risicoanalvse

Al met al beschouwt de Beheerder de AML risico's met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten vrij laag,
vooralgezien het feit dat een Fonds is opgericht voor investeringen op de middellange termijn, dat zij
is gericht op Nederlandse lnvesteerders, dat de Beheerder niet op doorlopende basis transacties
uitvoert namens lnvesteerders en dat de activa een laag AML risico meebrengen. Desalniettemin
erkent de Beheerder dat de diensten van de Beheerder mogelijk nog steeds door Cliënten misbruikt
worden voor het witwassen van geld of het financieren van terroristische doeleinden.
De Beheerder heeft vastgesteld dat de blootstelling aan AML risico's het grootst is wanneer:

o

De Beheerder accepteert relatief hoge stortingen van particuliere investeerders; zij kunnen

e

hun geld op zeer uiteenlopende manier verdiend hebben.
Sommige lnvesteerders kunnen door een derde worden geïntroduceerd of een tussenpersoon
(zoals een vertegenwoordiger van een family office) gebruiken om in een Fonds te investeren,

waardoor het moeilijk kan worden om de identiteit van de onderliggende klant te
identificeren.

o

Het Fonds investeert in Vastgoedobjecten, waar hogere AML risico's mee genoemd zijn,
aangezien de wederpartij mogelijk een criminele geschiedenis heeft of eventuele Huurders
mogelijke witwasdoeleinden hebben.

e

De Huurders van Vastgoedobjecten waarin het Fonds belegt kunnen mogelijk een hoger AML

risico vormen, bijvoorbeeld wanneer ze criminelen zijn of de huur contant willen betalen.

ln deze gebieden handelt de Beheerder met extra voorzorgsmaatregelen, waar relevant tracht de
Beheerder AML risico's uit te sluiten of AML risico's te beperken door (i) de risicomitigerende
maatregelen (zie hieronder en het Beleid) of (ii) de individuele risicobeoordeling voor het accepteren
van lnvesteerders (zie het Beleid).
Risicomitigerende maatregelen

Om de AML risico's die in de bovenstaande tabel zijn geïdentificeerd verder te mitigeren, heeft de
Beheerder verschillende risicomitigerende maatregelen geïmplementeerd. Deze zijn uiteengezet in $
2.3.3 van het Beleid. Deze mitigerende maatregelen worden waar relevant door de Beheerder
bijgewerkt.
CDD maatreeelen

-

Deze risicobeoordeling inclusief de risicomitigrende maatregelen - vormen de basis voor de CDD
maatregelen die door de Beheerder worden genomen. De CDD maatregelen worden beschreven in dit
Beleid. De Beheerder is van mening dat de reikwijdte en het niveau van de CDD maatregelen
voldoende is om elke van toepassing zijnde AML risico te adresseren.
Review
Deze risicoanalyse wordt op 1 november 2O2O opnieuw beoordeeld
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ANNEX V

-

VERKLARING HERKOMST VAN DE GETDMIDDETEN

Herkomst
lnkomsten vanuit werk in
loondienst

Ter specificatie zouden wij graag ontvangen
Een omschrijving van uw beroep;

r
r

De naam van uw werkgever(s).

Spaargeld

Ter specificatie zouden wij graag ontvangen
e Jaaropgave van uw bank(en).

Ontvangen erfenis

Ter specificatie zouden wij graag ontvangen:
Een kopie afschrift van de akte(n) van erfenis.

Opbrengsten uit
investeringen

Opbrengen verkoop

vastgoed/huur

e

Ter specificatie zouden wij graag ontvangen:
een gedetailleerde omschrijving van uw investeringsactiviteiten
inclusief kopie stukken van externe bronnen zoals: (historisch)
afschrift aandeelhoudersregister, referentie naar webpagina's
van de ondernemingen waarin u investeert, etc.
Ter specificatie zouden wij graag ontvangen:

.

e
r
o
o

Een beschrijving van de vastgoedobjecten;
Een kopie akte van levering aank(o)op(en);
Een kopie akte van levering verk(o)op(en);

Een kopie van de huurovereenkomst(en).
Ter specificatie zouden wij graag ontvangen :

lnkomen uit
ondernemingsactiviteiten

Familievermogen

Andere herkomst

r
.
r
.
r
.

debedrijfsn(a)am(en);
een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten;
de statutaire zetel en website van het bedrijf;
een omschrijving van uw uw rol;
indien aanwezig: een kopie uit publieke bronnen die uw
vermogen beschrijven (nieuwsberichten, publicaties in (online)
tiidschriften, etc.).
Ter specificatie zouden wij gaarne ontvangen :
. een kopie van (notariële) documenten, bijvoorbeeld akten van
erfrecht of van levering onroerend goed;
r Een omschrijving van de ondernemingsactiviteiten;
r de statutaire zetel en website van het bedrijf
. een omschrijving van uw uw rol;
r indien aanwezig: een kopie uit publieke bronnen die uw
vermogen beschrijven (nieuwsberichten, publicaties in (online)
tijdschriften, etc.).
Ter specificatie zouden wij gaarne ontvangen :
. een uitgebreide specificatie;
r indien aanwezig: een kopie uit publieke bronnen die uw
. vermogen beschrijven (nieuwsberichten, publicaties in
o (online) tiidschriften, etc.).
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