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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Samenvatting 

Introductie BFT 
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht 
en kwaliteits- en integriteitstoezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en anderzijds voor het 
toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) door notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Het toezicht 
wordt uitgevoerd door twee aparte afdelingen binnen het BFT: de afdeling notariaat / gerechts-
deurwaarders en de afdeling Wwft.  
 
Toezicht op notariaat en gerechtsdeurwaarders 
Op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) en de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) houdt 
BFT toezicht op ongeveer 3200 (kandidaat) notarissen en 800 ambtelijk bevoegde gerechtsdeur-
waarders in Nederland. Het BFT houdt integraal toezicht. Dit betekent dat het BFT zowel toeziet 
op de financiën als op de kwaliteit en de integriteit van de ondertoezichtgestelden. Het BFT is 
verantwoordelijk voor het financiële toezicht op beide beroepsgroepen. De zogenoemde derden-
geldenrekening speelt hierin een belangrijke rol. Op deze rekening krijgen  beroepsbeoefenaren 
geld van cliënten gestort. Beroepsbeoefenaren zijn wettelijk verplicht deze rekening aan te houden 
en dienen deze bovendien strikt gescheiden te houden van kantoor- of privévermogen. Zo kunnen 
financiële problemen van een notaris en/of het kantoor niet leiden tot schade bij de cliënt.  
 
Wwft toezicht 
Op grond van de Wwft 2008 en de aanpassing daarvan in 2012 houdt het BFT daarnaast toezicht 
op de naleving van de Wwft door een aantal beroepsgroepen, zoals notarissen, juridische of finan-
cieel-economische adviseurs, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren, en bedrijfs-
economische adviseurs. In totaal gaat het om ruim 33.000 ondertoezichtstaanden.1 Deze groep 
ondertoezichtgestelden is zeer omvangrijk en divers qua organisatie, grootte, type dienstverlening 
en mate van georganiseerdheid. Doel van de wet is het tegenaan van het witwassen van opbrengsten 
uit misdrijven en het financieren van terrorisme.2 De wet verplicht daartoe financiële instellingen 
en financiële en juridische dienstverleners tot identificatie van cliënten, het verrichten van cliënten-
onderzoek, en tot het melden van ongebruikelijke transacties  
 
Evaluatie en onderzoeksmethode 
In opdracht van het WODC heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Clear Con-
duct onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT.  
 
Evaluatie van toezichthoudende organisaties is complex, omdat de gerealiseerde maatschappelijke 
uitkomsten niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het toezicht, maar ook van het geheel 
van beleid en wetgeving en bovenal het gedrag van de ondertoezichtgestelden. Het vaststellen van 
de kwaliteit van toezicht is mede daarom met de nodige subjectiviteit omgeven. De vraag of het 

                                                        
1  Jaarverslag BFT 2015, blz 19. 
2  Memorie van Toelichting bij de Wwft, kamerstuk 31238 2007-2008, blz 1. Het BFT voegt hier op zijn 

website een achterliggende doelstelling aan toe: “ten einde de integriteit van het financiële en economische 
stelsel te waarborgen.”  
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toezicht doeltreffend en doelmatig is kan niet alleen op basis van harde cijfers, directe benchmar-
king of andere feitelijke informatie worden vastgesteld. In het onderzoek hebben we daarom een 
aantal onderzoeksmethoden gecombineerd:  

• Een reconstructie van de beleidstheorie. Deze is uitgewerkt voor zowel het toezicht op notarissen 
en gerechtsdeurwaarders als het Wwft toezicht  

• Deskresearch. Het bestuderen van de jaarplannen, jaarverslagen, beleidsdocumentatie en 
eerdere evaluaties van het BFT, en overige relevante overige literatuur.  

• Dossieranalyse. Een twintigtal geselecteerde representatieve toezichtdossiers is geanalyseerd 
om inzicht te krijgen in de kwaliteit en diepgang van de onderzoeken door het BFT.  

• Interviews. Gestructureerde interviews en groepsgesprekken, met in totaal ongeveer 40 per-
sonen, zijn gehouden met beleidsbepalers en medewerkers van het BFT en met de belang-
rijkste stakeholders:  

o vertegenwoordigers van de Ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid 
o vertegenwoordigende organen van deurwaarders, notarissen, accountants, belas-

tingadviseurs en administratieconsulenten  
o verschillende externe deskundigen en stakeholders  

 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode oktober 2017 tot mei 2018. 

Belangrijkste bevindingen voor het BFT als geheel 
Het toezicht door het BFT is kwalitatief degelijk, in toenemende mate risico gestuurd en 
sterk gericht op het opsporen en bestrijden van normoverschrijding. De toezichthouders zijn 
ervaren en de dossieropbouw is van goede kwaliteit. Gedurende de periode 2012-2016 is het toe-
zicht meer risico georiënteerd geworden door een duidelijke verschuiving van (a-selecte) reguliere 
naar risicogerichte bijzondere onderzoeken. De dominante risico-opvatting in de dagelijkse toe-
zichtpraktijk is sterk afgebakend: mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving door individuele 
ondertoezichtgestelden. De uitvoering van het toezicht die volgt uit deze strategie is gedegen en 
gestructureerd. Verantwoordelijkheden en prioritering zijn helder en werkwijzen zijn in redelijke 
mate gestandaardiseerd.  
 
Het BFT is sterk gefocust op het primaire toezicht proces, er is weinig aandacht voor de 
bredere context van het toezicht. Het BFT is sterk gericht op het afgebakende primaire proces: 
aangeleverde data en signalen beoordelen en prioriteren, bijzondere onderzoeken uitvoeren en 
handhaven bij normoverschrijdingen. Het BFT doet geen onderzoek naar het nalevingsniveau van 
ondertoezichtstaande instellingen of (maatschappelijke) schade door niet-naleving. Er is beperkte 
duiding over de staat van de sector, nieuw opkomende risico’s en hoe toezicht daarop kan reageren. 
De risico-identificatiefunctie wordt beperkt geëvalueerd en er is weinig zicht op de mate waarin 
handhaving leidt tot gedragsverbetering. Het is daarmee onduidelijk hoe scherp het zicht is op 
risico’s en in welke mate de handhaving effectief is. Dit punt wordt versterkt doordat het lastig is 
om op basis van de regulier aangeleverde (kwartaal)cijfers kwaadwillende ondertoezichtstaanden te 
identificeren. Het BFT heeft weinig controlemechanismen om de validiteit van de ontvangen 
(kwartaal) data te verifiëren. Dit ondervangen vereist onaangekondigde controle(momenten), na-
dere verificatie door derden, en aanvullende gegevens van de beroepsbeoefenaren.  
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Uiteraard geldt dat de verbreding van perspectief naar een bredere analyse van de markt andere 
eisen stelt aan de (vaardigheden van) toezichthouders en de vaardigheden van de toezichthouders. 
Bij gegeven capaciteit gaat deze ontwikkeling mogelijk ten koste van de hoeveelheid bijzondere 
onderzoeken die met de huidige voorkeursmanier van werken worden uitgevoerd.  
 
De handhaving is goed op orde, maar er zijn mogelijkheden om handhavingsinstrumenten 
breder in te zetten. Het BFT heeft een goed omschreven handhavingsbeleid en legt handhavings-
maatregelen op die passen bij de ernst van de overtredingen in een individueel geval. De dossier-
vorming is goed en klachten van het BFT  houden meestal stand voor de tuchtrechter.  Het miti-
gatie-instrumentarium dat ingezet wordt is echter relatief beperkt. Het BFT zet vooral formele 
instrumenten in gericht op individuele ondertoezichtgestelden. Deze vorm van risicomitigatie past 
niet noodzakelijkerwijs bij de aard van alle belangrijke risico’s waarop het BFT zich zou kunnen 
richten. In het geval dezelfde risico’s zich manifesteren bij veel verschillende ondertoezichtgestel-
den is een meer collectief georiënteerde mitigatiestrategie passender dan elke ondertoezichtgestelde 
individueel aan te pakken. De handhavingsaanpak kan bijvoorbeeld meer doeltreffend worden 
door bewust de gepercipieerde pakkans en het uitstralingseffect te vergroten door ook onaange-
kondigd te bezoeken en generiek te publiceren. 
 
Het BFT stelt in beperkte mate vast of de handhavingsaanpak doeltreffend is. Er wordt bijgehou-
den in welke mate handhavingsdossiers standhouden. Er wordt niet bekeken hoe doeltreffend in-
dividuele maatregelen zijn, of bestrafte ondertoezichtgestelden blijvend verbeteren of meer kans 
op terugval hebben, of dat een alternatieve aanpak, zoals een lagere straf, informele beïnvloeding 
of een andere toonzetting in de communicatie hetzelfde effect hebben.  
 
Het BFT behaalt resultaten maar de doeltreffendheid is lastig te beoordelen bij gebrek aan 
informatie over de naleving en impact van het toezicht daarop. Gegeven de beschikbare ca-
paciteit en door de focus op het primaire toezichtproces voert het BFT een voldoende groot aantal 
onderzoeken uit en legt waar nodig handhavingsmaatregelen op. De kwaliteit van de dossiers wordt 
door ketenpartners als goed beoordeeld en tuchtklachten ingediend door het BFT houden vrijwel 
altijd stand voor de rechter. De impact van het toezicht wordt niet direct gemeten. Het BFT doet 
geen onderzoek naar het nalevingsniveau van onder toezicht staande instellingen, schade door niet-
naleving of de gepercipieerde pakkans. Hierdoor is het niet goed mogelijk vast te stellen of het 
toezicht doeltreffend is. Wel geven zowel tuchtkamers als beroepsgroepen aan dat het BFT indien 
een ernstige normschending aan het licht komt snel en efficiënt ingrijpt.  
 
Het BFT is aantoonbaar meer risicogericht gaan werken. Het BFT voert minder a-selecte onder-
zoeken uit en meer risico-gestuurde onderzoeken op basis van concrete signalen en zelf-as-
sessments. Deze meer risico-gestuurde  onderzoeken leiden tot meer handhavingsmaatregelen. De 
risicogerichte aanpak is daarmee doeltreffender dan de oorspronkelijke aanpak. Dit komt ook de 
doelmatigheid van het toezicht ten goede. Daarbij is het aantal taken van het BFT in deze periode 
gegroeid, terwijl budgetten en formatie grosso modo ongewijzigd zijn gebleven. 
 
Communicatie en verantwoording richt zich vooral op verantwoorden van wat het BFT 
heeft gedaan, en minder op de effecten daarvan. De wijze waarop het  BFT verantwoording 
aflegt sluit aan bij de focus op het primaire toezichtproces. In de jaarverslagen rapporteert het BFT 
aantallen onderzoeken en handhavingsmaatregelen maar niet over de effecten van het toezicht of 
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van ontwikkelingen in de markt. Het BFT is daarnaast in beperkte mate in staat om zelf deel te 
nemen aan de beleidsdiscussie. Daarvoor zijn weinig mensen (staffuncties) beschikbaar. De keuze 
om communicatie en verantwoording geen prioriteit te geven is gegeven de beperkte capaciteit in 
relatie tot de omvang van de toezichtopdracht van het BFT verklaarbaar, maar heeft tegelijkertijd 
negatieve gevolgen voor de verantwoording richting samenleving en stakeholders.  
 
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat een aantal maatschappelijke stakeholders het BFT niet 
kent (zie bijlage B), of wel kent maar niet goed weet wat het BFT doet. Dit is een illustratie van de 
focus van het BFT op het primaire proces: toezicht op individuele ondertoezichtgestelden. Daarbij 
moet wel aangetekend worden dat onze steekproef beperkt van omvang was en bestond uit maat-
schappelijke stakeholders die wat verder van het BFT af staan. Desalniettemin zou het BFT zijn 
informatiepositie kunnen verbeteren (meer signalen genereren) door het BFT en de doelen en ac-
tiviteiten bij een bredere groep stakeholders voor het voetlicht te brengen.  

Aanvullende bevindingen specifiek voor het toezicht op Notariaat/ge-
rechtsdeurwaarders 
Het BFT geeft invulling aan het nieuw verkregen kwaliteit en integriteitstoezicht door een heldere 
en gestructureerde verzameling en prioritering van signalen die past bij de beschikbare toezicht 
capaciteit van het BFT. De kamers voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders die belast zijn 
met tuchtrechtspraak nemen graag de klachten die het BFT indient in behandeling en zijn zeer te 
spreken over de gedegen dossiervorming.  
 
De beroepsorganisaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn kritisch over het BFT.  
De keuzes en afwegingen die het BFT maakt over de opzet, de prioriteiten en de praktische uit-
voering van toezicht en handhaving zijn niet altijd duidelijk voor de ondertoezichtgestelden. On-
dertoezichtgestelden willen beter begrijpen welke keuzes het BFT maakt, welke afwegingen hieraan 
ten grondslag liggen en welke implicaties dit met zich meebrengt voor de ondertoezichtgestelden. 
Deze behoefte aan meer uitleg over de wijze waarop toezicht en handhaving vormgegeven wordt 
kwam naar voren in gesprekken de beroepsorganisaties. Naar aanleiding van de ‘brandbrief’ door 
de ledenraad van de KNB is inmiddels een werkgroep in het leven geroepen om verdere samen-
werking en de wijze waarop die vorm en inhoud wordt gegeven, te verbeteren.3 

De verbreding van de toezichttaak voor gerechtsdeurwaarders is recent en het is logisch 
dat het BFT en KBvG positie zoeken. De KBvG ervaart overlap in verantwoordelijkheden met 
de toezichthouder waar het gaat om het toezicht op de kwaliteit en integriteit van de gerechtsdeur-
waarders. In de optiek van de KBvG leidt het beleggen van dit toezicht bij het BFT ertoe dat beide 
organen toezicht houden op de kwaliteit en integriteit van gerechtsdeurwaarders, met dubbele ad-
ministratieve lasten als gevolg. Voor een goede samenwerking in de toekomst is het van belang dat 
de verschillende verantwoordelijkheden van beide partijen (de KBvG draagt bij aan verhogen van 
kwaliteit en integriteit onder haar leden, en het BFT houdt toezicht ) helder gecommuniceerd wor-
den. 

                                                        
3  https://www.bureauft.nl/2018/03/12/nieuwe-gezamenlijke-verklaring-bft-knb-dd-12-maart-2018/ 

https://www.bureauft.nl/2018/03/12/nieuwe-gezamenlijke-verklaring-bft-knb-dd-12-maart-2018/
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Aanvullende bevindingen specifiek voor het Wwft-toezicht 
 Het grote aantal ondertoezichtstaanden is een belangrijke factor die in overweging genomen moet 
worden bij het Wwft-toezicht. Het BFT is overigens niet de enige toezichthouder die worstelt met 
het toezicht op de Wwft.4 Gegeven deze situatie heeft het BFT in de evaluatieperiode duidelijk 
stappen gezet om te komen tot een praktisch uitvoerbare en op hoofdlijnen effectieve strategie. Er 
is een duidelijke verschuiving naar risicogericht bijzonder onderzoek waarneembaar, en bovendien 
wordt sinds 2016 ook het regulier onderzoek risicogericht uitgevoerd op basis van een digitale self-
assessment (DIGIN). Dit is een goed voorbeeld van instrumentontwikkeling.  
 
Het BFT heeft met succes energie gestoken in de samenwerking met de ketenpartners 
waardoor er van meer partners rijke signalen worden ontvangen. Het aantal signalen is dus 
toegenomen, maar er is nog ruimte voor verbetering.  Het aantal echt rijke signalen van ketenpart-
ners is nog steeds beperkt. Het project “niet-melders” is een goed voorbeeld van een creatieve, 
meer thematische aanpak die effectief is gebleken om samen met ketenpartners een belangrijk pro-
bleem aan te pakken.5 In het Wwft toezicht is er nog weinig aandacht voor een systematische 
weging van signalen – naarmate het aantal signalen verder stijgt, zal dit in toenemende mate nood-
zakelijk zijn. Het vastleggen van interne afwegingen over de risicoselectie gebeurt weinig en is van 
belang om systematisch te kunnen leren en evalueren (wat werkt, wat kan beter). Ook de themati-
sche aanpak kan verder versterkt worden. De meeste geselecteerde thema’s hebben geen eigen 
onderzoeksmethodologie, analyse, interventies of rapportage maar worden, in de huidige toezicht-
strategie alleen als verzwarende factor voor het risicosignaal gebruikt.  

Slotbeschouwing 
Het BFT is een toezichthouder die sterk gericht is op het primaire proces van toezicht houden en 
dat in toenemende mate op een risicogerichte manier uitvoert. Het BFT heeft in de evaluatieperi-
ode duidelijk een stap gezet in zijn ontwikkeling. Het bureau is nu toe aan een volgende stap, door  
het verbreden van het perspectief naar een integrale analyse van de markt en de maatschappelijke 
context van het toezicht, het dieper analyseren van de onderliggende oorzaken van problemen, en 
het experimenteren met alternatieve toezichtsinterventies. Deze volgende stap zal de al bestaande 
druk op de relatief beperkte capaciteit van het BFT vergroten. De verdere ontwikkeling van het 
BFT zal een groter beroep doen op analytische en projectmatige vaardigheden van de medewer-
kers. Mogelijk zijn niet alle gevraagde nieuwe competenties in voldoende mate in huis. Het BFT 
zal scherpe bestuurlijke keuzes moeten maken met als mogelijk gevolg een verminderde inzet op 
de reguliere en bijzondere onderzoeken om de genoemde stap mogelijk te maken. Een alternatief 
is een uitbreiding van de huidige  formatie en budgetten om te kunnen ontwikkelen zonder de  
huidige operationele toezichtcapaciteit te verminderen. 

                                                        
4  Zie bijvoorbeeld de kritische rapporten van de Rekenkamer over de uitvoering van de Wwft in den brede, 

bijvoorbeeld: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2014/03/06/bestrijden-witwassen-
stand-van-zaken-2013.   

5  In dit project leveren ketenpartners zoals de politie en de FIOD informatie aan waarbij in bijvoorbeeld een 
strafrechtelijk onderzoek een ondertoezichtstaande instelling genoemd wordt. Bijvoorbeeld een drugshan-
delaar noemt zijn administratiekantoor tijdens zijn verhoor. Deze administratiekantoren zijn in een groot 
percentage van de gevallen ‘niet-melders’. Ze hadden wel moeten melden maar hebben dat niet gedaan. 
Nader onderzoek naar deze ‘niet-melders’ leidt in een hoog percentage van de onderzoeken tot succesvolle 
handhaving 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2014/03/06/bestrijden-witwassen-stand-van-zaken-2013
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2014/03/06/bestrijden-witwassen-stand-van-zaken-2013
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