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Zichtbaar Toezicht

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het Bureau Financieel 

Toezicht (BFT) over 2010. In dit jaarverslag legt het 

BFT verantwoording af over zijn werkzaamheden, het 

gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid 

en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden. 

Aansluitend wordt de jaarrekening over 2010 

gepresenteerd. 

Het jaar 2010 is voor het BFT een jaar geweest van 

nieuwe ontwikkelingen in het toezicht. Veel energie is 

gestoken in de voorbereiding op de nieuwe taken, zoals 

omschreven in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 

op het notarisambt (Wna). Daarnaast hebben eerder 

uitgevoerde evaluaties in 2010 geleid tot een aantal 

nieuwe inzichten en aandachtspunten. 

Dit jaarverslag draagt een motto: ‘Zichtbaar toezicht’. 

Het verwijst niet alleen naar het feit dat de positieve 

resultaten van de inspanningen van het BFT steeds 

beter zichtbaar worden. Het motto vertolkt ook het 

streven van het BFT zich te presenteren als zichtbare en 

effectieve toezichthouder . 
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Notariaat in iets rustiger vaarwater
Na een moeilijk 2009 blijkt het notariaat in 2010 in een 

iets rustiger vaarwater te zijn gekomen. Tenminste als 

wordt uitgegaan van het aantal door het BFT ingediende 

klachten. Dat aantal is in 2010 namelijk gedaald. De 

gevoerde preventieve aanpak lijkt vrucht af te werpen. 

Voorzitters van de Kamers van Toezicht hebben op basis 

van informatie van het BFT enkele tientallen indringende 

gesprekken gevoerd met notarissen. In toenemende 

mate is het BFT ook aanwezig bij dergelijke gesprekken. 

Overigens is het aantal notarissen dat onder verscherpt 

toezicht staat in 2010 toch iets toegenomen. Het totaal 

aantal notarissen is in 2010 met 25 gedaald van 1480 

naar 1455. 

Gerechtsdeurwaarders verder onder druk door 
meer voorfi nanciering 
Voorfi nanciering door gerechtsdeurwaarders is door 

het BFT al eerder als risico gesignaleerd. In maart 2010 

heeft het BFT zowel aan het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie als aan de Koninklijke Beroepsorganisatie 

van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een uitgebreide 

analyse van de problematiek toegezonden. 

Voorfi nanciering heeft in 2009 en 2010 tot problemen 

geleid bij een aantal kantoren. In 2010 is het percentage 

risicokantoren opgelopen tot 50%. Voorfi nanciering 

maakt de gerechtsdeurwaarder afhankelijk van de 

opdrachtgever. Samen met de KBvG wordt nagegaan 

welke maatregelen getroffen zouden moeten worden om 

dit risico in te dammen. 

Het is de taak van het BFT om dit soort zaken bij het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie en de beroepsgroep 

te signaleren. 

Wwft-onderzoek leidt tot tuchtmaatregelen
Het uitvoeren van bijzondere onderzoeken in het 

kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

fi nancieren van terrorisme (Wwft) door de afdeling Wwft 

blijft noodzakelijk. Het BFT heeft diverse onderzoeken 

uitgevoerd. In één geval is een notaris uit zijn ambt 

gezet omdat hij fraudeerde met geld van derden. In 

een ander geval is een dertigtal transacties pas als 

Headlines 2010
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ongebruikelijk gemeld bij de Financial Intelligence Unit 

Nederland (FIU-Nederland) nadat de tuchtprocedure 

(eveneens een ontzetting uit het ambt) definitief was 

afgewikkeld. Slechts één van die transacties is niet 

doorgemeld als verdachte transactie. 

Constructieve samenwerking met KNB
In samenspraak met de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie (KNB) wordt constructief gewerkt 

aan de voorbereidingen op de nieuwe notariswet. Vanuit 

beide organisaties wordt gestreefd naar een optimaal 

werkend notariaat: integer, weerbaar, solide. Winst is 

te behalen op het gebied van automatisering (onder 

andere ten aanzien van de Basis Registratie Notariaat) 

en het terugdringen van de administratieve lastendruk 

als gevolg van toezicht. Zo kunnen peerreviews van 

de KNB en onderzoeken van het BFT beter op elkaar 

worden afgestemd. 

BFT pleit voor branche gerelateerd Wwft-
toezicht
Het is effectief en efficiënt (en leidt tevens tot een 

mogelijke verlaging van de administratieve lasten- en 

inspectiedruk) om één Wwft-toezichthouder te hebben 

bij branches die in de praktijk veel  samenwerken 

(zoals bijvoorbeeld de accountantskantoren, 

administratiekantoren en fiscalisten, maar ook 

notarissen en advocaten; belastingadviseurs en 

advocaten; notarissen en makelaars). 

Op dit moment wordt door het Ministerie van Financiën 

en het Ministerie van Veiligheid en Justitie een 

heroverweging gemaakt ten aanzien van de herverdeling 

van het toezichtdomein Wwft. Effectiviteit en efficiency, 

zoals hiervoor bedoeld, lijken daarbij niet het leidende 

motief.   

BFT voorstander van centraal aandelenregister
Het BFT is een voorstander van het opzetten van een 

centraal register van bezit en overdracht van aandelen 

in Nederlandse vennootschappen. In de Nationale 

Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed heeft het BFT 

hiervoor in het verleden al gepleit. De reden is dat 

de overdracht van vastgoed via vennootschappen 

niet makkelijk en systematisch te volgen is voor de 

toezichthouder. Dit in tegenstelling tot de overdracht 

van ’stenen’, die blijkt uit de registers van het Kadaster. 
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1. Inleiding
De opzet van dit verslag weerspiegelt de 

organisatiestructuur en de taken van het BFT. De kern 

wordt gevormd door hoofdstuk 2 over het Financieel 

Toezicht en hoofdstuk 3 over het Wwft-toezicht. In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wijzigingen in de 

Wet op het notarisambt en de wijze waarop het BFT zich 

daarop voorbereidt. Hoofdstuk 5 staat stil bij enkele 

ontwikkelingen in de BFT-organisatie. Ter inleiding in 

het onderhavige hoofdstuk wordt eerst de taakopdracht 

van het BFT en een verkenning van de relevante 

ontwikkelingen rond het BFT en rond zijn onder toezicht 

gestelden gegeven.

1.1 Taakopdracht BFT

Notariaat en gerechtsdeurwaarders
Het BFT is als fi nancieel toezichthouder aangesteld 

om de fi nanciële risico’s rond de derdengelden bij 

notarissen en gerechtsdeurwaarders te monitoren en 

(mogelijke) inbreuken op belangen van rechthebbenden 

op deze gelden te rapporteren (al dan niet in de vorm 

van een klacht). Het BFT draagt op die wijze bij aan het 

vertrouwen in een goedwerkend en integer notariaat. 

Dit geldt ook voor het maatschappelijk belang van 

een goed en betrouwbaar fi nancieel beheer van 

derdengelden door gerechtsdeurwaarders. Door middel 

van (geautomatiseerde) informatieverstrekking en door 

informatie uit reguliere en bijzondere onderzoeken is 

het BFT op de hoogte van de ontwikkelingen, zodat 

adequate maatregelen kunnen worden getroffen. 

Wwft-toezicht op professionals
Sinds 2003 is het BFT toezichthouder op de naleving 

van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

fi nancieren van terrorisme door (kandidaat-) notarissen, 

advocaten, accountants, belastingadviseurs en 

administratiekantoren. Deze wet beoogt een tweetal 

Jaarverslag
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doelen te bereiken: het bevorderen van de integriteit 

van het financiële stelsel en het bevorderen van de 

informatiepositie van de opsporingsinstanties. Na 

het melden van ongebruikelijke transacties door de 

dienstverleners aan de Financial Intelligence Unit 

Nederland wordt beoordeeld of sprake is van een 

verdachte transactie. Zo ja, dan wordt deze onder de 

aandacht gebracht van de opsporingsinstanties. Het BFT 

voert reguliere en bijzondere onderzoeken uit t.a.v. de 

naleving van de Wwft. In 2009 is vastgesteld dat over 

de afgelopen jaren de helft van het binnen het notariaat 

als verdacht doorgemelde transacties is te relateren aan 

aanvullende meldingen als gevolg van BFT-onderzoeken. 

Organisatie in verandering
Binnen het BFT is een projectgroep geformeerd 

om de organisatie voor te bereiden op de integrale 

toezichtstaak (zie ook paragraaf 1.2). De verschillende 

aandachtsgebieden zijn geïdentificeerd. Met het oog 

op de nieuwe taak is bijvoorbeeld begonnen met het 

opzetten van een kennisbank. Daarin zijn relevante 

normen en werkprogramma’s opgenomen om de 

toekomstige onderzoeken te ondersteunen.

Het nieuwe toezicht wordt vooral preventief van aard. 

Er zal risicogericht worden getoetst of de relevante 

regelgeving goed wordt nageleefd. Dit betekent dat er 

relatief veel tijd zal worden besteed aan de gevallen die 

dit het meest nodig hebben. 

In de loop van 2010 heeft het BFT de gevormde 

gedachten rond goed (notarieel) toezicht gespiegeld aan 

diverse externe deskundigen.

1.2 Ontwikkelingen rond het BFT

Uitbreiding toezichtstaken notariaat door 
aangepaste wetgeving
Naar aanleiding van een onderzoek van de Commissie 

Hammerstein is een wijziging in de Wet op het 

notarisambt voorzien. Het BFT wordt na wijziging van 

de wet de integrale toezichthouder voor het notariaat. 

Voor notarissen geldt nu nog dat de President van 

een rechtbank in zijn rol als voorzitter van de Kamer 

van Toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen 

in zijn arrondissement de integrale toezichtsfunctie 

bekleedt. Deze toezichtstaken van de Presidenten van 

de rechtbanken worden aan het BFT overgedragen, 

waarmee de huidige financiële toezichtstaak wordt 

uitgebreid. Het toezicht zal dan ook betrekking 

hebben op onder andere de kwaliteit en integriteit 

van de (kandidaat-)notarissen. De Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie heeft als taak de goede 

beroepsuitoefening te bevorderen (kwaliteit) en zal 

daarmee doorgaan. Het wetsvoorstel voorziet in 

adequate toezichtsbevoegdheden. 

De aangepaste Wet op het notarisambt zal ook gaan 

dienen als richtsnoer voor mogelijke veranderingen op 

het terrein van het toezicht op de gerechtsdeurwaarders. 

Toezicht op professionals en de Wwft
Als gekeken wordt naar de aantallen aanvullende 

meldingen die het BFT de afgelopen jaren heeft

gerealiseerd op grond van de uitgevoerde (bijzondere) 

onderzoeken, is het Wwft-toezicht effectief. 

Het BFT beoogt effectief en efficiënt toezicht te houden, 

onder meer door de inspectie- en toezichtbelasting 

tot een minimum te beperken. Dit wordt bijvoorbeeld 

gerealiseerd door gecombineerde kantoren, waarbinnen 

volgens dezelfde procedures wordt gewerkt, in

één keer te beoordelen. 

Op grond van dergelijke overwegingen is het naar 

het inzicht van het BFT zinvol zijn om één Wwft-

toezichthouder te hebben bij branches die in de 

praktijk veel samenwerken (zoals bijvoorbeeld 

accountantskantoren, administratiekantoren en 

fiscalisten, maar ook notarissen en advocaten; 

belastingadviseurs en advocaten; notarissen en 

makelaars). Zo is bijvoorbeeld in diverse vastgoed 

gerelateerde fraudeonderzoeken gebleken dat makelaar 

en notaris beiden cruciale informatie kunnen bezitten 

over eenzelfde ongebruikelijke transactie en dat deze 

informatie vaak niet gemeld wordt. 

Het BFT heeft mede om die redenen eveneens moeite 

met de door de staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie voorgestelde wijziging van het Wwft-toezicht 

op advocaten. Hij heeft er voor gekozen om het 

Wwft-toezicht in belangrijke mate te beleggen bij de 

beroepsgroep zelf. 

Overigens is het Wwft-toezicht op de advocatuur voor 
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het BFT van meet af aan problematisch geweest. Dit 

omdat het BFT de bevoegdheden miste om achter het 

beroepsgeheim van de advocaat  te kijken waar zulks 

uit een oogpunt van goede toezicht uitoefening nodig/

wenselijk is. Het BFT heeft meermalen aangegeven 

binnen die constellatie de toezicht-opdracht met 

betrekking tot de advocatuur niet effectief uitvoerbaar 

was.   

1.3 Ontwikkelingen rond onder toezicht 
gestelden

Notarissen
De economische ontwikkelingen laten het notariaat 

niet onberoerd. Het aantal huizentransacties en nieuwe 

hypotheken lag in 2010 op een aanzienlijk lager niveau 

dan vóór de economische neergang. Dat heeft uiteraard 

gevolgen voor de omzet van de notarissen. In 2010 is het 

totaal aantal notarissen in Nederland met 25 afgenomen 

van 1.480 tot 1.455 en is het aantal notarissen dat het 

predicaat ‘verscherpt toezicht’ heeft gekregen tot 67 

(was 51) gestegen. 

Gerechtsdeurwaarders
Zoals in 2009 al werd verwacht, is het in 2010 ook 

voor gerechtsdeurwaarders lastiger geworden om 

hun resultaten op peil te houden. De economische 

ontwikkeling zorgde ervoor dat meer burgers niet in 

staat waren om aan hun verplichtingen te voldoen. 

Het aantal gerechtsdeurwaarders dat onder verscherpt 

toezicht staat is overigens in 2010 stabiel gebleven: 

14 van de 388. De laatste maanden van 2010 zijn 

enkele gerechtdeurwaarders met een negatieve 

bewaringspositie (meer schulden aan derden dan dat er 

geld is van derden) naar aanleiding van een klacht van 

het BFT uit het ambt ontzet. 

Het risico dat samenhangt met het fenomeen 

voorfinanciering is in 2010 verder toegenomen. 50% van 

de kantoren heeft een hoog risico op dit punt. Het BFT 

heeft over dit vraagstuk in maart 2010 al een separate 

rapportage uitgebracht. 

Het is de taak van het BFT om dit soort zaken blijvend 

onder de aandacht te brengen van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en de beroepsorganisatie.

Ondertoezichtgestelden op grond van de Wwft
Het BFT is vertegenwoordigd in de Nationale 

Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed en de 

daaronder ressorterende werkgroep. In de werkgroep 

werken diverse overheidsorganisaties samen met 

brancheorganisaties om oplossingen te initiëren en 

te implementeren om misbruik met vastgoed tegen 

te gaan. Daarbij kan gedacht worden aan witwassen, 

belastingfraude, hypotheekfraude, oplichting, etc. 

Vastgoed blijft aantrekkelijk voor fraudeurs, onder meer 

omdat de prijs niet altijd transparant tot stand komt.

 

In 2010 is Nederland beoordeeld door de Financial 

Action Task Force (FATF). Doel was om na te gaan in 

hoeverre Nederland de internationale aanbevelingen 

ter bestrijding van witwassen en de financiering van 

terrorisme geïmplementeerd heeft. In de loop van 2011 

worden de resultaten daarvan bekend. 

Nederland heeft een aantrekkelijk fiscaal klimaat 

voor internationale ondernemingen en dit levert ook 

werk op. Jaarlijks wordt als gevolg van onze bilaterale 

belastingverdragen € 8.000 miljard
1
 als rente-, royalty- 

of dividendstroom door Nederland geleid. Het is voor de 

Nederlandse financiële en juridische sector van groot 

belang dat Nederland op dit terrein blijft voldoen aan de 

internationale verplichtingen, zowel qua naleving van de 

regelgeving als op het uitvoeren van toezicht.

1 Volgens Prof. dr. G.M.M. Michielse, directeur van het Center for Taxation and Public Governance, in een uitzending van Zembla, 18 oktober 2009



BFT jaarverslag 2010 10

2.1 Algemeen

2.1.1 Inleiding

Het fi nanciële toezicht is primair gericht op 

een adequaat beheer door notarissen en 

gerechtsdeurwaarders van gelden van derden. De 

wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op 

dit fi nanciële beheer, zijn met name bedoeld om 

risico’s te beperken. Het belangrijkste aspect van 

het fi nanciële toezicht is dan ook het vaststellen of 

de privé- en bedrijfsrisico’s in voldoende mate zijn 

afgedekt. De gedachte daarbij is dat, indien dergelijke 

risico’s zich manifesteren, de kans groter wordt dat 

de betrokken notaris of gerechtsdeurwaarder de 

gelden van derden aanspreekt. In hoeverre dergelijke 

kwesties zich in 2010 hebben voorgedaan, wordt 

gepresenteerd in de paragrafen 2.2 (notarissen) en 

2.3 (gerechtsdeurwaarders). Voorafgaand daaraan het 

volgende.

2.1.2 Uitgangspunten toezichtsactiviteiten

Het fi nanciële toezicht is voor zowel het notariaat als 

voor de gerechtsdeurwaarders gebaseerd op:

• Het analyseren van ingediende periodieke gegevens. 

Het analyseren van deze actuele gegevens is mede 

richtinggevend voor de planning en diepgang van de 

uit te voeren onderzoeken. Mede om die reden acht 

het BFT het van belang dat de wettelijke termijnen 

voor de indiening van gegevens bij het BFT worden 

nageleefd. Kantoren met een hoog risico, die op 

‘verscherpt toezicht’ staan, moeten in veel gevallen 

maandgegevens indienen. 

• Het doen van onderzoeken. 

 Het algemene uitgangspunt is dat minimaal één keer 

per vijf jaar een onderzoek wordt uitgevoerd bij een 

notaris- of gerechtsdeurwaarderskantoor. Gegeven 

de aantallen professionals onder verscherpt toezicht, 

die veel aandacht eisen, is de vaste periodiciteit 

nauwelijks haalbaar. Beginnend notarissen of 

gerechtsdeurwaarders worden (in beginsel) binnen 2 

jaar na benoeming aan een onderzoek onderworpen. 

2. Financieel 
Toezicht
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2.1.3 Risicoclassifi catie toezicht

Het toezicht van het BFT is risico-georiënteerd. Zo 

kent het BFT de classifi catie ‘verscherpt toezicht’ voor 

notarissen en gerechtsdeurwaarders die door het BFT 

als het meest risicovol worden geacht. Deze groep krijgt 

de meeste aandacht. Het BFT waakt daarbij nadrukkelijk 

over de continuïteit van het kantoor. 

Het aantal notarissen onder verscherpt toezicht is 

gestegen van 51 ultimo 2009 naar 67 ultimo 2010. Het 

verloop over de jaren (per jaareinde) kunt u afl ezen in 

grafi ek 1.

Het percentage notarissen onder verscherpt toezicht is 

daardoor gestegen van 3,4% naar 4,6% in 2010. Relatief 

is de stijging in 2010 groter dan absoluut, omdat het 

aantal actieve notarissen daalde van 1.480 ultimo 2009 

naar 1.455 ultimo 2010.

Bij de gerechtsdeurwaarders is het aantal 

gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht 

in 2010 gelijk gebleven ten opzichte van 2009. 

Van de 388 gerechtsdeurwaarders stonden 14 

gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht, dat 

wil zeggen 3,6% in 2010. Het verloop over de jaren (per 

jaareinde) kunt u afl ezen in grafi ek 2.
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Grafi ek 1: Het aantal notarissen dat op verscherpt toezicht staat over de afgelopen 5 jaar

0

20

40

60

80

2006 2007 2008 2009 2010

aantal gerechts-

deurwaarders 

onder

verscherpt 

toezicht

Grafi ek 2 : Het aantal gerechtsdeurwaarders dat op verscherpt toezicht staat over de afgelopen 5 jaar
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Als gevolg van stijgende financiële risico’s bij de 

notariskantoren, heeft het BFT afgelopen jaar 

per kwartaal de Kamers van Toezicht Notariaat 

geïnformeerd over de geconstateerde bevindingen. 

Dergelijke bevindingen zijn niet naar de Kamer voor 

Gerechtsdeurwaarders gegaan, aangezien deze 

Kamer alleen ingediende klachten ten aanzien van 

gerechtsdeurwaarders in behandeling neemt en geen 

toezicht uitoefent. In paragraaf 2.2.4. van dit jaarverslag 

zal verder ingegaan worden op de effecten die dit bij 

de Kamers van Toezicht en notarissen teweeg heeft 

gebracht.

2.1.4 Wijziging regelgeving en beleid 

notariaat / gerechtsdeurwaarders

In 2010 is door de KNB het ‘Reglement Verslagstaten’ 

herzien. De belangrijkste wijziging is dat in het nieuwe 

reglement de digitale indiening van jaarstukken 

en kwartaalcijfers aan het BFT verplicht is gesteld. 

Hierdoor kan het BFT de gegevens sneller en effectiever 

verwerken en beoordelen. 

Door het BFT is het Klachtenbeleid Notariaat Financieel 

Toezicht in 2010 herzien. Het nieuwe beleid houdt onder 

andere in dat het BFT bij een negatieve bewaringspositie 

in beginsel altijd een klacht indient. Een aantal factoren 

wordt daarbij echter wel in beschouwing genomen. 

Gedacht kan worden aan zaken als de verwijtbaarheid.

Ook bij de gerechtsdeurwaarders zijn er veranderingen 

in de regelgeving opgetreden. De ‘Verordening 

Onafhankelijkheid van de Gerechtsdeurwaarder’ is in 

werking getreden. Hierin worden grenzen gesteld aan 

de juridische structuur waarin en de wijze waarop de 

beroepsbeoefening kan plaatsvinden. Voorop dient 

steeds te staan dat de gerechtsdeurwaarder zijn beroep 

in onafhankelijkheid uitoefent, ten dienste van het 

algemeen belang. 

2.1.5 Spoedprocedure

Juist bij kantoren die onder verscherpt toezicht 

staan, is de kans groter dat het BFT tuchtrechtelijke 

overtredingen tegenkomt. Deze kunnen zo ernstig zijn 

dat het BFT een beroep doet op artikel 106 Wna en 

een verzoek doet aan de voorzitter van de Kamer van 

Toezicht om een spoedmaatregel op te leggen. Op 1 juli 

2009 is de Wet op het notarisambt onder andere op dit 

punt gewijzigd. 

Artikel 
106, lid 1 Wna:

1. Indien het betreft een klacht 
tegen een notaris van zeer ernstige 

aard, dan wel indien er kennelijk gevaar 
bestaat voor benadeling van derden, en de 

voorzitter van de kamer van toezicht een ernstig 
vermoeden heeft ten aanzien van de gegrondheid 
van de klacht of van de benadeling, kan hij bij wijze 
van ordemaatregel de onmiddellijke schorsing in de 
uitoefening van het ambt gelasten of een andere 
voorlopige voorziening treffen, ten hoogste voor 
de duur van de behandeling van de klacht. 

Artikel 27, eerste lid, tweede tot en met 
vierde volzin, tweede en derde lid, is van 

overeenkomstige toepassing.
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De mogelijkheid voor de voorzitter van de Kamer van 

Toezicht om onverwijld een voorlopige maatregel op 

te leggen, vóórafgaand aan de behandeling van de 

zaak of klacht ter zitting, is hierdoor verruimd. Het is 

hierdoor eenvoudiger om een (kandidaat-)notaris per 

direct te schorsen in de uitoefening van het ambt. Het 

is bovendien mogelijk om met spoed andere voorlopige 

maatregelen op te leggen aan notarissen en kandidaat-

notarissen, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van een 

stille bewindvoerder. Onder de oude regelgeving was 

het onder omstandigheden wel al mogelijk een notaris 

met onmiddellijke ingang te schorsen. 

Ook de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) kent een 

dergelijke bepaling, namelijk artikel 38 Gdw. Het 

grootste verschil in regelgeving zit hem in het feit 

dat de Gerechtsdeurwaarderswet alleen uitgaat 

van onmiddellijke schorsing en dat geen andere 

ordemaatregel kan worden opgelegd. 

2.1.6. Betrokkenheid bij de Commissies van 

Deskundigen

Het BFT verricht naast de fi nanciële toezichtstaak een 

taak als secretaris van de Commissies van Deskundigen. 

In 2010 zijn 54 ondernemingsplannen bij de Commissie 

van Deskundigen voor het Notariaat ingediend (in 2009: 

52) en 29 bij de Commissie van Deskundigen voor de 

Gerechtsdeurwaarders (in 2009: 23).

2.2 Financieel toezicht notariaat

2.2.1 Indienverplichting

Het aantal kantoren met een wettelijke verplichting 

om periodiek gegevens aan te leveren aan het BFT is 

gestegen van 800 ultimo 2009 naar 812 ultimo 2010. Het 

is opmerkelijk dat het aantal notarissen (1.455) in 2010 

met 25 is afgenomen en het aantal kantoren in 2010 met 

12 is toegenomen. Zeker omdat verwacht mag worden 

dat notarissen in tijden van crisis vaker samenwerken 

om met name de vaste kosten te delen. 

Sinds 2009 wordt bij de notariskantoren elk kwartaal 

fi nanciële informatie opgevraagd, naast de reeds 

verplichte indiening van de jaarstukken. Dit brengt 

extra werkzaamheden met zich mee voor zowel de 

notarissen zelf, als voor het BFT. Voordeel is dat het BFT 

met deze gegevens tijdig kan zien hoe een kantoor zich 

fi nancieel ontwikkelt. Het BFT heeft de intentie om op 

termijn ieder notariskantoor dat periodiek de gegevens 

aanlevert benchmark-gegevens terug te melden. 

Dit kan via de internetapplicatie DiginBFT. Uiteraard 

zullen de gegevens niet herleidbaar zijn tot andere 

individuele kantoren. Het BFT meent dat deze informatie 

kan bijdragen aan een beter inzicht in fi nanciële 

verbeterpunten. 

2.2.2 Onderzoeken

Het BFT streeft ernaar om bij notariskantoren eens 

in de vijf jaar een regulier onderzoek in te stellen. 

Daarnaast worden bijzondere onderzoeken uitgevoerd. 

Zo’n onderzoek kan plaatsvinden naar aanleiding 

van zorgwekkende fi nanciële cijfers of andere 

omstandigheden die de continuïteit bedreigen. Ook een 

verzoek van de Kamer van Toezicht kan leiden tot een 

bijzonder onderzoek. In 2010 is bij 100 notariskantoren 

een regulier onderzoek uitgevoerd. Bij 166 notarissen 

is tevens een regulier onderzoek gedaan naar de 

privésituatie.

Bij 110 kantoren is een bijzonder onderzoek uitgevoerd. 

Daarnaast is bij 48 notarissen een bijzonder onderzoek 

gedaan naar de privésituatie.

2.2.3 Handhaving

De bevindingen van een onderzoek bij een notaris 

worden door het BFT gerapporteerd aan de voorzitter 

van de betreffende Kamer van Toezicht. Afhankelijk 

van de ernst van de beschreven situatie kan het BFT 

besluiten om een tuchtrechtelijke klacht in te dienen. 

Ook het niet tijdig indienen van de jaarcijfers bij het BFT 

kan leiden tot een tuchtklacht. 

Tabel1: Aantal klachten over notarissen in 2010 ingediend door het 
BFT 
Tabel1: Aantal klachten over notarissen in 2010 ingediend door het 

Niet tijdige indiening 11

Negatieve bewaring 9

Overig 1

Totaal 21
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De overige klacht betrof het onjuist voeren van de 

(zaken/dossier)administratie. 

Het aantal ingediende klachten in 2010 is gedaald. Deze 

trend is in 2008 ingezet, dit ondanks de economische 

crisis. Een verklaring zou kunnen zijn dat de notarissen 

bewuster bezig zijn met de bedrijfsvoering. Ook de 

proactieve houding van de voorzitters van de Kamers 

van Toezicht en het tussentijds opvragen (en daarmee 

ook intern inzichtelijk hebben van de ontwikkelingen) 

van gegevens door het BFT hebben wellicht bijgedragen 

aan het besef dat een goede bedrijfsvoering belangrijk 

is. 

In 2010 is voor het eerst een onderzoek gedaan naar 

de effectiviteit van de informatieverstrekking van het 

BFT aan de voorzitters van de Kamers van Toezicht. 

Hieruit is gebleken dat deze informatieverstrekking 

in 2010 heeft geleid tot 67 voorzittersgesprekken. 

Een voorzittersgesprek is een gesprek over de 

ontwikkelingen van het kantoor tussen de voorzitter 

van een Kamer van Toezicht en de betreffende notaris, 

gedeeltelijk in aanwezigheid van het BFT. Ze vinden 

meestal plaats naar aanleiding van signaleringen van 

risico’s aangaande het resultaat, de solvabiliteit of de 

liquiditeit. 

In 2010 hebben de Kamers van Toezicht 31 uitspraken 

gedaan naar aanleiding van ingediende klachten door 

het BFT (zie tabel 2). Een deel van de klachten is in 

eerdere jaren ingediend. 

In totaal heeft het Gerechtshof te Amsterdam in 2010 

6 uitspraken gedaan inzake een negatieve bewaring. 

Hierbij is 5 maal een waarschuwing en 1 keer een 

ontzetting uitgesproken. 

Bij het notariaat heeft het BFT in 2010 3 voorlopige 

voorzieningen gevraagd die allen zijn toegewezen. Het 

BFT heeft die verzoeken gedaan mede gezien de slechte 

fi nanciële situatie bij de kantoren. 

2.2.4 Zichtbare effecten (toezichthandelingen en 

jurisprudentie)

Het BFT heeft een onderzoek uitgevoerd naar de 

effecten van zijn inspanningen richting de Kamers van 

Toezicht. Hieruit blijkt dat op basis van de door het BFT 

aangeleverde informatie in 75 % van de gevallen een 

(aanvullende) actie richting de betreffende notaris wordt 

ondernomen. In 21% van de gevallen wordt de notaris 

schriftelijk om een reactie gevraagd. Wordt de zaak 

ernstiger ingeschat, dan volgt een voorzittersgesprek. 

Dit gebeurt in 40% van de gevallen. Hierbij wordt 

gevraagd naar een toelichting op de ontstane 

situatie, waarbij veelal nadere vervolgafspraken met 

de notaris worden gemaakt. In 8% van de gevallen 

heeft het BFT op verzoek van de Kamers van Toezicht 

een vervolgonderzoek ingesteld. In 3% van de 

gevallen is geconcludeerd dat een beëindiging van de 

dienstverlening als notaris geboden was. In de overige 

3% van de gevallen zijn de opmerkingen meegenomen 

in lopende zaken.

Belangrijke jurisprudentie is voor iedereen vindbaar 

op www.tuchtrecht.nl en www.rechtspraak.nl. Ook de 

KNB zorgt voor een adequate berichtgeving aangaande 

nieuwe ontwikkelingen op het (tucht-)rechtsgebied. 

Heldere en herkenbare normen helpen in de praktijk om 

de juiste beslissingen te nemen. 

ontzetting uitgesproken. 

geen maatregel waarschuwing berisping schorsing ontzetting Totaal

Indiening jaarstukken 6 1 1 8

Negatieve bewaring 4 10 5 1 2 22

Overige bevindingen 1 1

Totaal 11 11 6 1 2 31

Tabel 2: Uitspraken van Kamers van Toezicht in 2010 n.a.v. ingediende klachten door BFT t.a.v. notarissen
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2.3  Financieel toezicht gerechtsdeurwaarders 

2.3.1 Voorfi nanciering

Ook bij de gerechtsdeurwaarders heeft de economische 

crisis gevolgen. Schulden worden minder gemakkelijk 

verhaald en het risico van voorfi nanciering door de 

gerechtsdeurwaarder wordt groter. Voorfi nanciering 

houdt in dat de gerechtsdeurwaarder de kosten voor 

incasso, dagvaarding en/of executie van een vonnis zelf 

“voorfi nanciert”, en/of dat er ‘no cure no pay’-afspraken 

worden gemaakt met betrekking tot het slagen van de 

incasso. Soms gaat het om grote aantallen dossiers. 

Als een incasso niet slaagt, verschuiven de gevolgen 

daarvan naar de gerechtsdeurwaarder. Aangezien 

de gerechtsdeurwaarder steeds vaker ook met grote 

opdrachtgevers afspraken maakt, worden ook de risico’s 

voor de gerechtsdeurwaarder groter. 

Hoewel de gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid heeft 

om de opdrachtgever een voorschotnota te zenden, 

blijkt in de praktijk dat veel gerechtsdeurwaarders dit 

uit commercieel oogpunt nalaten. En waar wel gebruik 

gemaakt wordt van voorschotnota’s is soms sprake 

van een terugbetalingsverplichting in het kader van 

‘no cure no pay’-afspraken. In dergelijke gevallen van 

voorfi nanciering ontstaat voor gerechtsdeurwaarders 

een substantieel risico. 

Dat de risico’s ten aanzien van voorfi nanciering stijgen, 

blijkt ook uit onderstaande grafi ek (grafi ek 3). In 2010 

zijn enkele gerechtsdeurwaarders in de problemen 

geraakt, als gevolg van het beëindigen van dergelijke 

contracten met opdrachtgevers.

Op 23 maart 2010 heeft het BFT het Rapport 

“Voorfi nanciering door gerechtsdeurwaarders” naar 

de toenmalige Minister van Justitie gestuurd. Het 

rapport bevat een verkenning van het zich binnen de 

gerechtsdeurwaarderspraktijk voordoende fenomeen 

“voorfi nanciering”. Aan de orde komen zaken als 

probleemdefi niëring, de omvang van voorfi nanciering, 

de toenemende afhankelijkheid van opdrachtgevers en 

de fi nanciële risico’s die dit met zich meebrengt. 

De KBvG denkt met de achterban na over het formuleren 

van striktere regels. Het BFT is van oordeel dat onder 

andere liquiditeits- en solvabiliteitseisen gesteld zouden 

moeten worden, dan wel dat voorfi nanciering in de 

branche zo mogelijk zou moeten worden verboden. Uit 

de cijfers blijkt dat 50% van de kantoren een hoog risico 

heeft en dat de afhankelijkheid van opdrachtgevers 

alleen maar toeneemt in de tijd. 

Het BFT heeft onlangs de urgentie van deze zaak 

wederom aangekaart bij het Ministerie van Veiligheid en  

Justitie en de KBvG.

2.3.2 Indienverplichting

Bij de gerechtsdeurwaarders wordt elk kwartaal 

informatie opgevraagd. Met ingang van 2010 

is de informatievraag uitgebreid. De meeste 

gerechtsdeurwaarders dienen tijdig hun kwartaalcijfers 

en jaarcijfers in bij het BFT. 

percentage 

gerechts-

deurwaarders 

met hoog 

risico inzake 

voorfi nanciering

Grafi ek 3: percentage gerechtsdeurwaarderskantoren met hoog risico1 inzake voorfi nanciering
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1 Voorfi nanciering wordt door het BFT als een hoog risico ingeschat indien de omvang van dit bedrag groter is dan het eigen vermogen van het 
betreffende kantoor. Intrekken van de opdracht leidt dan direct tot discontinuïteitsdreiging.
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2.3.3 Onderzoeken

Ook bij de gerechtsdeurwaarderskantoren streeft 

het BFT er naar om eens in de vijf jaar een regulier 

onderzoek in te stellen. Daarnaast kunnen bijzondere 

onderzoeken worden ingepland. Dit kan plaatsvinden 

naar aanleiding van zorgwekkende fi nanciële cijfers, een 

negatieve of beperkte bewaringspositie of bevindingen 

uit een voorgaand onderzoek. 

In 2010 is bij 49 gerechtsdeurwaarderskantoren 

een regulier onderzoek uitgevoerd. Bij 76 

gerechtsdeurwaarders is tevens een onderzoek gedaan 

naar de privésituatie.

Bij 10 kantoren is een bijzonder onderzoek uitgevoerd. 

Daarnaast is bij 1 gerechtsdeurwaarder een bijzonder 

onderzoek gedaan naar de privésituatie.

2.3.4 Handhaving

De bevindingen van een onderzoek bij een 

gerechtsdeurwaarder worden door het BFT 

gerapporteerd aan de gerechtsdeurwaarder. Alleen 

bij ernstige bevindingen die mogelijk een maatregel 

rechtvaardigen, brengt het BFT de bevinding in de vorm 

van een klacht ter kennis aan de voorzitter van de Kamer 

voor Gerechtsdeurwaarders. Ook het niet tijdig indienen 

van de jaarcijfers bij het BFT kan leiden tot een klacht. 

In totaal heeft het BFT 13 klachten ingediend, waarvan 8 

klachten betrekking hadden op het niet tijdig indienen 

van jaarstukken en 5 klachten betrekking hadden op een 

negatieve bewaringspositie.

Er zijn het afgelopen jaar geen klachten ingediend 

die betrekking hadden op andere bevindingen dan 

te late indiening van jaarstukken of een negatieve 

bewaringspositie. Bij 3 klachten inzake de negatieve 

bewaring was tevens de administratie niet in orde. 

In 2010 heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 13 

uitspraken gedaan naar aanleiding van door het BFT 

ingediende klachten. Hierbij zijn 7 uitspraken gedaan 

inzake het niet tijdig indienen van jaarstukken en 6 

uitspraken inzake een negatieve bewaring (waarvan 

er bij 3 zaken tevens sprake was van problemen ten 

aanzien van de betaalorganisatie/administratievoering). 

Voor de door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 

opgelegde maatregelen wordt verwezen naar 

onderstaande tabel (tabel 4). 

In totaal heeft het Gerechtshof te Amsterdam in 

2010 4 uitspraken gedaan inzake een negatieve 

bewaringspositie. Uiteindelijk is als maatregel 2 keer 

een schorsing en 2 keer een ontzetting uitgesproken. Bij 

één ontzetting was tevens sprake van misleiding van het 

BFT. 

Bij de gerechtsdeurwaarders legt de tuchtrechter bij 

een negatieve bewaring vaak een zware maatregel op, 

waardoor sprake is van zekere preventieve werking. 

Verder valt het op dat een geldboete is opgelegd 

voor het niet tijdig indienen van de jaarstukken. Een 

dergelijke maatregel als gevolg van klachten van het BFT 

is niet meer opgelegd sinds 2006. Toen had de Kamer 

voor Gerechtsdeurwaarders een geldboete opgelegd 

voor een negatieve bewaring. 

Niet tijdige indiening 8

Negatieve bewaring 5

Overig -

Totaal 13

Tabel 3: Aantal klachten over gerechtsdeurwaarders in 2010 ingediend 
door het BFT

geen maatregel berisping
berisping met 

aanzegging
geldboete schorsing ontzetting Totaal

Indiening jaarstukken 5 1 1 7

Negatieve bewaring 2 4 6

Totaal 5 1 2 1 4 13

Tabel 4 : Gedane uitspraken Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in 2010 n.a.v. ingediende klachten door BFT 
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3.1 Inleiding

Sinds 2003 is het BFT toezichthouder op de naleving 

van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

fi nancieren van terrorisme door (kandidaat-) notarissen, 

advocaten, accountants, belastingadviseurs en 

administratiekantoren. Deze wet beoogt een tweetal 

doelen te bereiken: het bevorderen van de integriteit 

van het fi nanciële stelsel en het bevorderen van de 

informatiepositie van de opsporingsinstanties. 

De sector Wwft van het BFT streeft naar effectief 

en effi ciënt toezicht. Met bijna 50.000 onder 

toezichtgestelde professionals is dat geen eenvoudige 

opdracht. Zeker als in aanmerking wordt genomen 

dat het budget en daarmee de inzetbare menskracht 

beperkt is. Ook is het ontbreken van adequate 

bevoegdheden in de praktijk een beperkende factor.

Op basis van doelen en mogelijkheden is enkele jaren 

geleden gekozen voor een “drie pijler aanpak”:

I. Vergroten ‘awareness’

Via presentaties, de website, interviews, publicaties, het 

trainen van auditoren en verdere actieve ondersteuning 

van de relevante beroepsorganisaties, vergroten van 

de bekendheid van wet- en regelgeving alsmede van 

veel gebruikte witwastechnieken. Goede en uitgebreide 

voorlichting behoeft voortdurend aandacht, zo blijkt 

ook uit onderzoek. Het BFT blijft vergaarde kennis 

beschikbaar stellen. Ook jurisprudentie kan zorgen voor 

het bekend geraken van eenduidige normen voor een 

breed publiek. 

3. Wwft Toezicht
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II. Uitvoeren van reguliere onderzoeken

Reguliere onderzoeken worden uitgevoerd om inzicht 

te krijgen in het gemiddeld niveau van naleving 

binnen specifi eke organisaties. Hierdoor ontstaat een 

gecumuleerd beeld van de ontwikkeling in een bepaalde 

beroepsgroep, regio of branche. Reguliere onderzoeken 

zijn onderzoeken bij onder toezicht gestelden die 

gehouden worden zonder dat specifi eke signalen 

daartoe aanleiding geven. 

III. Uitvoeren van risicogerichte onderzoeken

Risicogerichte onderzoeken worden wel uitgevoerd naar 

aanleiding van specifi eke risico’s. Bijvoorbeeld op grond 

van vooraf gemaakte analyses of verkregen informatie 

rondom risicovolle transacties waarbij onder toezicht 

gestelden betrokken zijn. In de toelichting bij de nieuwe 

Wwft is nadrukkelijk aangegeven dat de toezichthouder 

op grond van een risicogeoriënteerde benadering zijn 

toezicht moet uitvoeren. Deze gedachte past goed in 

een benadering waarbij de administratieve last zo veel 

mogelijk beperkt wordt, vooral voor diegenen die zich 

aan wet- en regelgeving houden.

In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de activiteiten die 

rechtstreeks voortkwamen uit de “drie pijler aanpak”. 

In paragraaf 3.3 komen overige activiteiten in het 

verlengde van de Wwft-problematiek aan de orde. 

3.2 Activiteiten “drie pijler aanpak”

De aanpak van het BFT is in 2010 niet wezenlijk 

gewijzigd. De sector Wwft heeft bijzondere onderzoeken 

uitgevoerd, verdeeld over de forensische afdelingen 

van de grote accountantskantoren en notarissen, 

voor wie meer dan gewone aandacht nodig was. Deze 

onderzoeken worden soms in opdracht van de Kamer 

van Toezicht voor het notariaat uitgevoerd. Bij reguliere 

onderzoeken is wederom getracht om op grond van 

ingewonnen informatie meer risicogericht te werk te 

gaan bij (administratie-) kantoren die ‘witwasgevoelige’ 

klanten bedienen (growshops, coffeeshops, belwinkels). 

De ontwikkeling van de gemelde en ook doorgemelde 

aantallen transacties bij notarissen en accountants geeft 

aan dat deze beroepsgroepen steeds vaker een melding 

doen. Bij het notariaat is bij analyse gebleken dat de 

helft van de meldingen in de afgelopen jaren ‘spontaan’ 

bij de FIU-Nederland zijn binnengekomen. De andere 

helft is te relateren aan de bijzondere onderzoeken van 

het BFT. Ook bij accountants blijkt dat de inspanningen 

van de toezichthouder positief van invloed zijn op het 

aantal meldingen van deze beroepsgroep.

3.2.1 Voorlichting / bewustheid verhogen 

In 2010 zijn 17 presentaties gegeven waarbij ruim 800 

geïnteresseerden aanwezig waren. De aanwezigen bij 

deze presentaties hadden verschillende achtergronden: 

notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs; 

maar ook aan politie-, belastingdienst- en Fiod-

medewerkers is uitleg gegeven omtrent wet- en 

regelgeving; voorts is stilgestaan bij praktijksituaties. 

De website (veelgestelde vragen) is weer regelmatig 

vernieuwd en het afgeven van interpretaties (specifi eke 

antwoorden op vragen hoe om te gaan met de wet; daar 

de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie) heeft 

doorlopend de aandacht. 

  

Ongebruikelijke transacties Verdachte transacties

Accountants 617 99

Advocaten 22 7

Bedrijfseconomische adviseurs 50 17

Belastingadviseurs 92 14

Notarissen 389 270

Onafhankelijke juridische adviseurs 0 6

Tabel 5 : Aantal ongebruikelijke transacties en verdachte transacties per beroepsbeoefenaar in 2009
Informatie afkomstig uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland
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Een belangrijk deel van de voorlichtingsactiviteiten heeft 

betrekking op het voortzetten c.q. onderhouden van de 

bestaande relaties en arrangementen. Zo is voorlichting 

gegeven aan SRA en NOvAA kringen en heeft het SRA 

aangegeven na te willen denken over een verdergaande 

afspraak. Met de Nederlandse Orde van Advocaten 

(NOvA) is in de loop van het jaar enkele malen overlegd 

met betrekking tot de beoogde wijzigingen in hun 

toezichtstructuur. In samenspraak met de Ministeries 

van Veiligheid en Justitie en Financiën is in het najaar 

gesproken over de plannen van de NOvA. Op 8 februari 

2011 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

aangegeven dat het integrale toezicht intern bij de 

Orde van Advocaten zou moeten plaatsvinden, waarbij 

een ander orgaan binnen de Orde toezicht zou moeten 

houden. 

3.2.2 Reguliere onderzoeken

In 2010 zijn 29 reguliere onderzoeken afgerond. Deze 

onderzoeken leverden 7 aanvullende Mot-meldingen op. 

9 reguliere onderzoeken zijn nog onderhanden. 

3.2.3 Uitvoeren van risicogerichte onderzoeken 

(bijzondere onderzoeken)

In 2010 zijn 15 bijzondere onderzoeken afgerond. 

Aan 12 onderzoeken wordt nog gewerkt. 3 lopende 

onderzoeken hebben betrekking op forensische 

accountantskantoren (FA), die in de CBB-uitspraak
2 

aanleiding zien om hun positie ten opzichte van 

de meldplicht weer geheel te heroverwegen. Het 

‘transactiebegrip’ binnen de Wwft blijft voor hen een 

lastig punt. Met de aangepaste Wwft (per 1 januari 

2012) wordt de bedoeling van de wetgever explicieter 

gemaakt. 

De afgeronde bijzondere onderzoeken hebben 

deels betrekking gehad op onderdelen van grote 

accountantskantoren, waarbij, behalve van de werkwijze 

op de specifieke FA afdelingen, en passant ook kennis 

is genomen van de wijze waarop ongebruikelijke 

transacties binnen deze kantoren worden behandeld en 

beoordeeld. 

Binnen het notariaat hebben de afgeronde onderzoeken 

betrekking op 8 notarissen. De onderzoeken variëren 

qua onderwerpen van een enkele bijzondere AB BC-

transactie tot het beoordelen van de werkwijze van een 

professional. Daarbij moet veel worden onderzocht om 

een goed beeld aan de Kamer van Toezicht te kunnen 

geven. 

Eind 2010 heeft een bijzonder onderzoek bijvoorbeeld 

geleid tot het uit het ambt zetten van een frauderende 

notaris en een enkele melding. Van een ander 

notarisonderzoek, dat uit de periode vóór 2010 

stamt, is in 2010 een 30-tal aanvullende meldingen 

bij het FIU ingediend. Deze zijn op één na allemaal 

als verdacht doorgemeld. Ook het grote aantal nog af 

te wikkelen procedures bij de verschillende notariële 

tuchtrechtelijke instanties heeft de nodige tijd gekost 

(ultimo 2010 waren nog 15 procedures onderhanden).

 3.3 Overige Wwft-activiteiten

3.3.1 Onderzoek FATF 

Het IMF heeft ten behoeve van de FATF (Financial 

Action Task Force) in 2010 een onderzoek in Nederland 

uitgevoerd, waarbij is onderzocht in hoeverre ons 

land voldoet aan de internationale aanbevelingen 

als het gaat over de bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering. De eindresultaten zijn nog niet 

openbaar gemaakt. 

Het belang voor Nederland van een internationale 

erkenning van het goed toepassen van de maatregelen 

op dit gebied, moet niet onderschat worden. 

Nederland wordt in het buitenland gezien als een 

fiscaal zeer aantrekkelijk land. Per jaar stroomt er door 

Nederland zo’n € 8.000 mld.
3
 aan royalty’s, rente- en 

dividendstromen. Om dat zo te houden, moeten we 

zorgen voor een stabiel en betrouwbaar imago, waarbij 

niet alleen oog is voor de potentiële risico’s, maar ook 

daadwerkelijk werk gemaakt wordt van het voorkomen 

en bestrijden van misbruik van het financiële stelsel. 

In deze zin kan het zeer profijtelijk zijn om bekend te 

staan als ‘het beste jongetje uit de klas’. Het bewaken 

van onze internationale positie hangt mede af van onze 

materiële inspanningen om misbruik te voorkomen. 

2 College van Beroep voor het bedrijfsleven 23-11-2009, LJN BK4209
3 Volgens Prof. dr. G.M.M. Michielse, directeur van het Center for Taxation and Public Governance, in een uitzending van Zembla, 18 oktober 2009
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3.3.2 Awb-bevoegdheid en geheimhouders

Het uitoefenen van het Wwft-toezicht door het BFT 

stuit bij de klassieke geheimhouders, notarissen en 

advocaten, vaak op weerstand. In 2010 zijn stappen 

gezet richting een oplossing. 

• Voor notarissen is in de laatste voorgestelde 

wijzigingen van de Wet op het notarisambt geregeld 

dat het verschoningsrecht niet kan worden 

ingeroepen jegens de medewerkers van het BFT. Dit 

betekent dat de medewerkers van het BFT binnen de 

geheimhoudingssfeer worden getrokken en zelf een 

‘afgeleid’ verschoningsrecht krijgen. 

• Voor het toezicht op de advocaten heeft de 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een 

brief aan de Kamer op 7 februari 2011 aangegeven 

dat een nieuw in te richten orgaan binnen de Orde 

van Advocaten het toezicht gaat uitvoeren op het 

eerstelijns toezicht. Het eerstelijns toezicht zal worden 

uitgevoerd door de dekens. Vanaf 2003 is het BFT 

voor de advocatuur de Wwft-toezichthouder. Van 

meet af aan is dit toezicht problematisch geweest. Dit 

omdat het BFT de bevoegdheden miste om achter het 

beroepsgeheim van de advocaat  te kijken waar zulks 

uit een oogpunt van goede toezicht uitoefening nodig/

wenselijk is. Het BFT heeft meermalen aangegeven 

binnen die constellatie de toezicht-opdracht met 

betrekking tot de advocatuur niet effectief uitvoerbaar 

was. 

3.3.3 Discussie en overleg met vereniging van 

recherchebureaus 

In het eerste kwartaal 2010 is een presentatie gegeven 

voor de vereniging van recherchebureaus. Naar de 

inschatting van het BFT valt een deel van de activiteiten 

van deze bureaus in het verlengde van de onderzoeken 

die de FA-kantoren uitvoeren. Om een ‘level playing 

field’ te bewerkstelligen, is contact gezocht met deze 

kantoren. Er heeft een constructief overleg plaatsgehad. 

Ook voor deze groep is het ‘transactiebegrip’ uit de Wwft 

een belangrijk discussiepunt. Met ingang van 1 januari 

2012 zou dit in de Wwft gerepareerd kunnen zijn, zodat 

die discussie niet meer speelt. 

3.3.4 Bijstand aan toezichthouder (FIU) Aruba

Op verzoek van de FIU, toezichthouder op de juridische 

beroepen, op Aruba is tegen een kostenvergoeding 

een 5-tal presentaties gegeven en een 4-tal 

bedrijfsbezoeken bij notariskantoren afgelegd. Doel 

was voorlichting over het toezicht op de juridische 

beroepen. Het bezoek viel samen met een bijeenkomst 

van de nederlandstalige (kandidaat-)notarissen in “de 

Caribbean”. Een 40-tal geïnteresseerden heeft een 

lezing van het BFT bijgewoond, waarin de risico’s en 

ervaringen in Nederland aan de orde zijn gesteld. De 

toezichthouder op Aruba en de (kandidaat-) notarissen 

hebben de BFT-bijdrage zeer op prijs gesteld. 

3.3.5 Bijstand aan toezichthouder (FIU) Curaçao

Op verzoek van de FIU, toezichthouder op de 

juridische beroepen, op Curaçao heeft het BFT een 

tweetal collega’s een week (tegen kostenvergoeding) 

beschikbaar gesteld om de ontwikkeling van het anti-

witwastoezicht op Curaçao te begeleiden. Bij een tiental 

onderzoeken door de toezichthouder is een BFT-collega 

aanwezig geweest om de Nederlandse ervaringen te 

delen en inzicht te verschaffen. Ook in januari 2011 zal 

een tweetal collega’s bijstand verlenen op uitdrukkelijk 

verzoek van Curaçao. Curaçao wordt in 2011 beoordeeld 

door de FATF. Omdat het Koninkrijk der Nederlanden 

voor de FATF als één wordt gezien, heeft Nederland een 

belang bij een optimale score van de landen binnen het 

Koninkrijk. 

3.3.6 Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed 

Het BFT neemt deel aan zowel de regiegroep als de 

werkgroep en deelt in deze gremia kennis en ervaring. 

Het samenwerken binnen zo’n overleg biedt het BFT 

duidelijke voordelen, ook al omdat het BFT in verband 

met geheimhoudingsperikelen niet vertegenwoordigd 

is binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC). Het 

FEC is een multidisciplinair samenwerkingsverband 

van zeven partners met een toezichts-, controle-, 

opsporings- en vervolgingstaak in de financiële 

sector. De missie van het FEC is het versterken van de 

integriteit van de financiële sector door de onderlinge 

samenwerking tussen de partners te stimuleren, te 
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coördineren en te vergroten door het uitwisselen 

van informatie en het delen van inzicht, kennis en 

vaardigheden.

De goede contacten leiden tot wederzijds begrip van 

elkaars positie. Dit vergroot de wederzijdse kennis en 

leidt tot nieuwe inzichten, waardoor binnen de overheid 

effectiever en effi ciënter gewerkt kan worden. 

Tijdens een Tweede Kamerdebat bij de bespreking 

van de wijzigingen van de Wna heeft de Partij van de 

Arbeid een voorstel gedaan om een (openbaar) register 

te creëren waarin aandelenuitgiften en overdrachten, 

die notarieel geschieden, zullen worden vastgelegd. 

Het BFT heeft in de regiegroep al eerder betoogd 

dat het volgen van vastgoed in het Kadaster, slechts 

een deel van de vastgoedtransacties betreft en dat 

aandelenoverdrachten eveneens aandacht behoeven. 

Het is thans moeilijk om deze te traceren en de 

eventuele ongebruikelijke transacties te lokaliseren. Het 

BFT ondersteunt het voorstel om tot transparantie te 

komen van harte.

3.3.7 Bijstand aan OM/Opsporing

In een tweetal onderzoeken hebben het OM en de 

politie technische bijstand gevraagd aan het BFT 

om in specifi eke (vastgoedgerelateerde) dossiers 

kennis en expertise beschikbaar te stellen. Het BFT 

heeft hieraan gehoor gegeven.Vele bijzondere Wwft-

onderzoeken vinden plaats op basis van artikel 96 

Wna. Op basis hiervan doet het BFT een verzoek aan 

de Kamer van Toezicht om een onderzoek te gelasten. 

Het BFT wordt vervolgens door de Kamer opgedragen 

een onderzoek in te stellen bij de betreffende notaris. 

Het brengt dan verslag uit van zijn bevindingen aan de 

(plaatsvervangend) voorzitter. Indien de voorzitter op 

grond van het onderzoek daartoe aanleiding ziet, legt 

hij de zaak voor aan de voltallige Kamer van Toezicht 

teneinde de zaak te behandelen. Informatie uit deze 

onderzoeken wordt niet gedeeld met het OM cq. de 

opsporingsdiensten.

 

Artikel 96 Wna:
2. De voorzitter van de kamer 

van toezicht kan in verband met de 
uitoefening van het in het eerste lid omschreven 

toezicht een onderzoek gelasten. Hij is daartoe 
verplicht indien het bestuur van de KNB of het bestuur 

van het Bureau daarom verzoekt. De voorzitter draagt de 
uitvoering van het onderzoek op aan een plaatsvervangend 
voorzitter.
5. De voorzitter of de met het onderzoek belaste 
plaatsvervangend voorzitter kan, indien hij zulks in het 
belang van het onderzoek wenselijk acht, het Bureau 
opdragen een onderzoek in te stellen en hem van zijn 
bevindingen verslag uit te brengen.

6. Indien de voorzitter op grond van het onderzoek 
daartoe aanleiding ziet, legt hij de zaak voor 

aan de kamer van toezicht teneinde haar 
te behandelen overeenkomstig de 

volgende bepalingen.
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3.3.8 Handhaving

De afdeling Handhaving houdt zich bezig met 

beleidsmatige, procedurele en operationele 

handhavingsaspecten. Een belangrijke taak is het 

beoordelen van de bevindingen van de reguliere Wwft-

onderzoeken en het adviseren van de directeur over de 

toe te passen handhavingsmaatregelen. 

In 2010 zijn 30 onderzoeksdossiers – die zowel 

betrekking hebben op 2010 als ook op voorgaande 

jaren - beoordeeld en afgerond en zijn 26 

handhavingsmaatregelen opgelegd. 12 keer is besloten 

tot een normoverdragend gesprek en in 13 dossiers is 

een schriftelijke waarschuwing opgelegd waarbij in 9 

gevallen gevraagd is om inzicht te verschaffen in aan te 

brengen verbetermaatregelen. Doel hiervan is om een 

extra stimulans te geven aan de onder toezichtgestelde 

om naleving van de Wwft in de toekomst te waarborgen. 

Tenslotte is éénmaal een voornemen tot dwangsom 

verstuurd wegens het niet melden van ongebruikelijke 

transacties. 

In 2010 hebben verder twee invorderingstrajecten 

gelopen die reeds in 2009 waren gestart. Eén hiervan 

is in 2010 afgerond door inning van een boete van 

€ 5.000.
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4.1 Huidige ervaringen
integriteitsonderzoeken

Maatschappelijk wordt een toenemend belang aan 

integriteit gehecht. Het woord integriteit is afgeleid 

van het Latijnse ‘integritas’ dat onschendbaarheid, 

oprechtheid of eerlijkheid betekent. Personen die 

integer zijn, handelen in overeenstemming met hun 

principes en houden zich aan de verplichtingen die ze op 

zich genomen hebben.

Dit geldt uiteraard ook voor notarissen. Het BFT 

is afgelopen jaar diverse keren door verschillende 

Kamers van Toezicht verzocht om bijzondere 

integriteitsonderzoeken te doen op grond van 

een artikel 96 Wna-procedure. De onderzoeken in 

opdracht van de Kamers van Toezicht overstijgen qua 

problematiek vaak het standaard onderzoekswerk. Ze 

kosten veel tijd en hebben niet altijd een puur fi nancieel 

of Wwft-gerelateerd karakter. Indien sprake is van 

een dergelijk integriteitsonderzoek wordt, afhankelijk 

van de aard van de kwestie, een (multidisciplinair) 

team van BFT deskundigen samengesteld. Soms 

worden ook nieuwe strategieën dan wel andere 

onderzoekstechnieken toegepast. Zo zijn bijvoorbeeld 

cliënten van een notaris naar hun ervaringen gevraagd 

met betrekking tot de ‘Belehrung’. Deze onderzoeken 

vormen een goede voorbereiding op de toekomstige 

taak van het BFT om als integrale toezichthouder te 

gaan functioneren.

Daarnaast is de trend waarneembaar dat het BFT 

door de voorzitters van de Kamers van Toezicht 

wordt gevraagd bijstand te verlenen in een inmiddels 

‘ontspoord’ protocol. Soms wordt deze bijstand in 

samenwerking met de KNB geleverd. Dan kan de situatie 

met verschillende disciplines in kaart worden gebracht. 

Samen met de voorzitter van de Kamer van Toezicht, het 

Voorzieningsfonds van de KNB en ook verzekeraars kan 

vervolgens naar een oplossing worden gezocht. 

4. Versterking Wna Toezicht
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In de huidige markt komen soms zogenoemde 

‘dramaprotocollen3’ bovendrijven. Op dit moment 

blijven dit soort protocollen vaak liggen. De zakelijk 

denkende notaris zal zo’n ‘zwevend dramaprotocol’ 

niet gemakkelijk aanvaarden. Het BFT wordt steeds 

vaker gevraagd om zijn onderzoeksexpertise in te 

zetten, zodat de voorzitter van de Kamer van Toezicht 

schadebeperkend kan optreden. 

4.2 Wetsvoorstel Wna

Aanleiding voor het ‘wetsvoorstel tot wijziging van de 

Wna’ is de evaluatie van de Wet op het notarisambt door 

de commissie onder leiding van de toenmalige president 

van het gerechtshof Arnhem, mr. A. Hammerstein. 

Deze evaluatiecommissie bracht een groot aantal 

voorstellen uit gericht op het waarborgen van een goed 

functionerend notariaat. Veelal op basis daarvan is het 

wetsvoorstel tot stand gekomen. In de loop van 2010 

is het wetgevingstraject vertraagd als gevolg van het 

controversieel verklaren van het onderwerp. Inmiddels 

heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. 

Voor het BFT is het belangrijkste element daarin de 

verruiming van het toezicht op notarissen. Het huidige 

financiële toezicht wordt uitgebreid tot het integrale 

toezicht zoals omschreven in het toekomstige artikel 110 

Wna. 

Het wetsvoorstel houdt mede in het aanbrengen van een 

strikte scheiding van toezicht en tuchtrecht. Daardoor 

kunnen het tuchtrecht en het toezicht onpartijdig en 

onafhankelijk van elkaar functioneren. Daarnaast 

gaat het wetsvoorstel in op een aantal voorstellen om 

integriteit en kwaliteit van het notariaat te bevorderen. 

Allereerst wordt een algemeen toezicht ingevoerd dat 

preventief van aard is, dat ook op de integriteit van de 

notaris ziet, dat niet beperkt wordt door het notariële 

beroepsgeheim en dat wordt uitgevoerd door een 

onafhankelijke toezichthouder: het BFT. Het BFT zal 

daarbij de bevoegdheid krijgen om in administratieve 

gevallen een boete of een dwangsom op te leggen. 

Verder wordt in de wijzigingswet het laten verrichten 

van kwaliteitstoetsen door de KNB geregeld, alsmede 

de bevoegdheden van de toetsers van de KNB. Om 

de slagvaardigheid van de Kamers van Toezicht te 

vergroten, wordt een samenvoeging voorgesteld van 

de huidige negentien Kamers tot vier Kamers. De 

instelling van een centraal register voor het notariaat zal 

3 Dossiers waarbij zich structurele problemen openbaren, zoals een (niet meer uit privémiddelen aan te vullen)          
bewaringstekort al of niet in combinatie met problemen als onverzekerde claims, privé-schulden, disassociatie 
met ruzie of juridische procedures..

Voorgestelde 
artikel 110, lid 1 Wna:

Er is een Bureau Financieel 
Toezicht. Het Bureau bezit 

rechtspersoonlijkheid. Het Bureau is 
verantwoordelijk voor het toezicht op de 

naleving door notarissen, toegevoegd notarissen 
en kandidaat-notarissen van het bepaalde bij of 

krachtens deze wet, met inbegrip van toezicht op de 
zorg die zij als notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-
notaris behoren te betrachten ten opzichte van degenen 
te wier behoeve zij optreden en ter zake van enig 
handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris, 

toegevoegd notaris of kandidaat-notaris niet 
betaamt. Het Bureau is tevens verantwoordelijk 

voor andere taken die het bij of krachtens 
deze wet en andere wetten zijn 

opgedragen.
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uitoefening van de taken van de Kamers van Toezicht, 

de KNB en het BFT en hun onderlinge samenwerking 

vergemakkelijken4.

De aanpassingen in het toezicht op het notariaat 

zijn een blauwdruk voor het mogelijk aan te passen 

toezicht op gerechtsdeurwaarders. Zij zullen tevens 

leiden tot aanpassingen van analyseprocessen, de 

onderzoeksaanpak, rapportages en handhaving binnen 

het BFT. Het aanstellen van een externe integrale 

toezichthouder dient te leiden tot effectiever toezicht, 

waardoor het maatschappelijk vertrouwen in het 

notariaat verstevigd wordt. 

4.3 Projectgroep Versterking Wna- toezicht 

Binnen het BFT is in 2010 de Projectgroep Versterking 

Wna-toezicht in het leven geroepen. In de projectgroep 

zitten medewerkers met toezichtervaring en 

notariële ervaring en deskundigheid. De uiteindelijke 

doelstelling van de projectgroep is een optimaal 

Wna-toezichtsmodel neer te zetten. De projectgroep 

moet instrumenten ontwikkelen die dienstbaar zijn 

aan het vormgeven van een risicobenadering in het 

BFT-toezicht. Aan de hand van de combinatie van 

beschikbare gegevens kan een afgewogen risicoanalyse 

worden gedaan. Het BFT zal zich hierbij beperken tot 

relevante ‘slimme indicatoren’ die een verhoging van 

een risico aangeven. Snelle verkrijging en verwerking 

van gegevens geeft dan de mogelijkheid tot adequaat 

toezicht. 

Optimaal toezicht houdt verder in, dat de toezichtdoelen 

worden nagestreefd zonder overbodige toezichtlasten 

en met bereidheid tot het delen van deskundigheid. 

Bij het integrale toezicht ligt de nadruk op preventie. 

Intern zijn in dat verband kennis en ervaring verzameld 

en is bekeken wat de bereikte toezichtseffecten zijn 

geweest. Om een optimaal toezichtsmodel te realiseren, 

is overleg en afstemming met externe partners en het 

creëren van intern en extern draagvlak van belang.

Extern is het oor breed te luister gelegd, bij 

kennisdragers en ervaringsdeskundigen op het terrein 

van toezicht en het notariaat. In de periode juli tot 

en met oktober 2010 zijn gesprekken gevoerd met 

externe deskundigen op het gebied van toezicht, 

notariaat, organisatie, bestuurskunde, ethiek en 

integriteit. Deze externe deskundigen zijn bevraagd 

over hun standpunten ten aanzien van het door het 

BFT op te zetten toezicht. Daarbij is gesproken over 

de wenselijke houding van de toezichthouder, het 

toezichtterrein en het houden van effectief toezicht 

in het algemeen. Verder zijn gedachten uitgewisseld 

over het concept-risicomodel van het BFT. Doel hiervan 

was de eerste uitgangspunten te toetsen op juistheid, 

realiteitsgehalte, volledigheid, bruikbaarheid en 

effectiviteit.

Daarnaast is gesproken met voorzitters en secretarissen 

van de Kamers van Toezicht in verband met de door 

het BFT over te nemen toezichtstaken. Ook is het BFT 

betrokken bij de opzet van het Basis Register Notariaat 

(BRN), dat zal worden bijgehouden door de KNB. Door 

dit, voor het merendeel openbare centrale register, zal 

het bijhouden en opvragen van informatie omtrent het 

notariaat worden vereenvoudigd5.

Het bijwonen van en het participeren in symposia en 

congressen is zinvol gebleken om ideeën te toetsen aan 

wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. Ook 

het organiseren van interne themadagen leidt tot een 

waardevolle inbreng, zoals bijvoorbeeld de in de zomer 

georganiseerde interne themadag bij het BFT “Toezicht 

& toezichtsvormen in de praktijk”. Daarin hebben onder 

meer de AFM en DNB een presentatie gegeven over hun 

toezichtsaanpak. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting 

heeft in september een presentatie verzorgd.

De verschillende externe evaluaties worden bij 

de uitwerking van het nieuwe toezichtsmodel 

meegenomen. Ook na de inwerkingtreding van de 

gewijzigde Wna zal het BFT-toezichtsmodel regelmatig 

intern geëvalueerd worden. 

4.4 Satellieten

Binnen het BFT zijn diverse werkgroepen ter 

voorbereiding van de nieuwe werkzaamheden ingesteld, 

de zogenoemde ‘satellieten’. In deze satellieten 

4 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, nr. 3, p. 1 en 2.
5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, nr. 3, p. 18.



BFT jaarverslag 2010 26

worden concrete aspecten van het toezicht voorbereid 

en uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld het normenkader 

voor integriteit en kwaliteit, de onderzoeksmethodiek 

en automatisering, maar ook interne opleidingen en 

handhaving. 

 

4.5 Ontwikkelingen versterking 
Wna-toezicht 2011

2011 zal in het teken staan van het consulteren 

van relevante samenwerkingspartners om de 

resultaten van interne voorbereiding en extern 

ingewonnen deskundigheid en de daaruit 

voortvloeiende gemaakte voorlopige keuzes en 

toezichtsmogelijkheden te bespreken. Zo is op 27 

januari 2011 een ronde-tafelbijeenkomst georganiseerd 

met vertegenwoordigers van het KNB-bureau, 

afgevaardigden van de KNB-auditoren en enkele 

ringvoorzitters. In deze fase van nog niet onomkeerbare 

keuzes zijn bijdragen en reflecties van groot belang voor 

het bereiken van het doel: invulling van het optimale 

toezicht. 

In 2011 zal op voortvarende en zorgvuldige wijze een 

vervolg moeten worden gegeven aan de invulling van 

de gemaakte keuzes. Verder zal geïnvesteerd moeten 

worden in mensen en in ondersteuning in de vorm van 

automatisering. Om invulling te kunnen geven aan deze 

toekomstige toezichtstaak is het BFT niet alleen gericht 

op samenwerking met zijn ketenpartners, maar ook op 

een (doorgaande) dialoog over de onderlinge rollen in 

die samenwerking. 

Het BFT ziet zich als integraal toezichthouder het best 

functioneren als het de ruimte krijgt om op te treden 

naar aanleiding van signalen, al dan niet middels een 

thematische aanpak. Van een dergelijke benadering zal 

bovendien een sterk preventief effect uitgaan. 

Enige aselecte of periodieke toetsing vanuit het BFT 

(nu eens in de vijf jaar bij het financiële toezicht) zal 

blijven bestaan, maar dient te worden gecombineerd 

met aanvullende gegevens uit andere bronnen. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat niet alleen ‘harde 

gegevens’ maar ook meer ‘zachte gegevens’ bij 

de toezichthouder terechtkomen. Zo kan op een 

efficiënte wijze een invulling worden gegeven aan 

de feitelijke toezichtactiviteiten ter plekke bij een 

ondertoezichtgestelde. De informatiepositie en 

deskundigheid om risico’s te traceren en in kaart te 

brengen, bepalen het succes van de toezichthouder.
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5.1 Opbouw organisatie

Invoering van de nieuwe integrale toezichttaak enerzijds 

en het handhaven van bestaande taken anderzijds, 

vereist een zorgvuldige inrichting van de organisatie. 

Om bestaande en nieuwe taken effectief en doelmatig 

uit te kunnen voeren, zullen activiteiten die betrekking 

hebben op een specifi eke beroepsgroep/ toezichtgebied 

functioneel zoveel mogelijk worden gecombineerd. De 

organisatorische aanpassingen dienen nader te worden 

bestudeerd en uitgewerkt. De feitelijke invulling zal 

gedurende het ontwikkelproces nader invulling moeten 

krijgen, waarbij tevens aandacht is voor zaken als 

benodigde competenties, functieomschrijvingen, etc.

De huidige personele bezetting van het BFT (nominaal) 

en de te verwachten mutaties hierin zijn als volgt:

• Directie: formatie 2 Fte (2 man);

• Staf/secretariaat: bezetting 7 Fte (5 vrouw en 2 

man); 

• Sector FT: bezetting 14 Fte (1 vrouw en 13 man); 

• Sector Wwft: bezetting 12 Fte (2 vrouw en 10 man); 

• Afdeling Handhaving: 2 Fte (1 vrouw en 1 man); 

• Afdeling Toezicht Kwaliteit en Integriteit (momenteel 

de Projectgroep Versterking Wna-toezicht): bezetting 

5 Fte (3 vrouw en 2 man); wordt in 2011 uitgebouwd 

naar 6 Fte.

Daarmee is het totale actuele BFT personeelsbestand 42 

Fte, waarvan 12 vrouw (29%) en 30 man. 

Ter voorbereiding op de taak integraal toezicht notariaat 

zijn begin 2010 enkele medewerkers aangenomen 

die zich specifi ek zullen gaan bezig houden met 

het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe 

toezichtstaak. Daarmee is voorzien in de wens om nog 

meer notariële kennis in huis te hebben. 

Daarnaast zal in het kader van de toezichtactiviteiten 

een invulling moeten worden gegeven aan de pré-

tuchtrechtelijke werkzaamheden die op dit moment nog 

worden uitgevoerd door de voorzitters en secretarissen 

5. BFT-organisatie



BFT jaarverslag 2010 28

van de Kamers van Toezicht. Een taak die na de 

invoering van de aangepaste Wna, naar het zich laat 

aanzien, bij het BFT wordt belegd. Een onder de Kamers 

van Toezicht gehouden inventarisatie wijst uit dat voor 

de uitvoering van deze werkzaamheden (omgerekend 

naar Fte’s) op dit moment ongeveer 6 Fte’s benodigd 

zijn. Met de fi nanciering en bemensing van de nieuwe 

Wna- taak is tot op heden geen rekening gehouden. Om 

de werkzaamheden van de Kamers van Toezicht over te 

kunnen nemen, zal het BFT personeel in dienst moeten 

hebben dat aan deze taak – op basis van gezag en 

autoriteit, zoals dat nu bij de voorzitters van de Kamers 

van Toezicht het geval is – een adequate invulling kan 

geven. 

Een ander punt van zorg is het beperkte 

weerstandsvermogen van het BFT. Een eigen vermogen 

ter grootte van slechts een klein deel van de jaarlijks 

te ontvangen subsidie maakt de instelling kwetsbaar. 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft richting 

het bestuur van het BFT bevestigd dat zij persoonlijk 

fi nancieel gevrijwaard zijn voor de gevolgen van hun 

regulier bestuurlijk optreden. 

Het Bestuur

Directie

Secretariaat/HRM Bureau Beleid en Vaktechniek

Projectgroep Versterking 
Wna Toezicht

Facilitaire Zaken Bureau Handhaving

Sector Financieel Toezicht Sector Wwft-toezicht

Fin. Analisten Info. Analist

Onderzoekers Toezichthouders

Secr. Com. van Deskundigen

Organogram Bureau Financieel Toezicht
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5.2 Automatisering

Voor een goede ondersteuning van de 

toezichtsactiviteiten is het noodzakelijk dat het BFT 

een geautomatiseerd systeem tot zijn beschikking 

heeft waarin verschillende toezichtgegevens kunnen 

worden opgeslagen. Met behulp hiervan kan een 

risicobeeld worden verkregen en een risicoanalyse 

worden uitgevoerd. De analyse dient de medewerkers 

van het BFT te ondersteunen in de uitvoering 

van werkzaamheden, bij het opstellen van de 

toezichtprogramma’s en rapportages, en op het gebied 

van de interne beheersing en procedures. 

Daarnaast dient een “slim” risicomodel te worden 

ontwikkeld dat behulpzaam is bij en dwingt tot 

het maken van scherpe keuzes bij de inzet van de 

toezichtcapaciteit. Kortom, het BFT moet werken aan 

een geautomatiseerd informatiesysteem dat het op 

een effectieve en doelmatige wijze ondersteunt in zijn 

toezichttaak. Hieraan zal in 2011 een nadere invulling 

worden gegeven.

5.3 Integriteitsbeleid

Het BFT is een ZBO en was zich er al van bewust dat 

het ook zelf integer en in overeenstemming met de 

wet moet handelen. In 2010 heeft het BFT ook zijn 

eigen integriteitsbeleid onder de loep gelegd. Het 

integriteitsbeleid is gericht op het bevorderen van goed, 

adequaat en transparant handelen. Onderdeel hiervan 

is dat het BFT aandacht besteedt aan het bevorderen 

van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van 

misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling 

en discriminatie. Ten behoeve hiervan heeft het BFT 

in november 2010 een gedragscode vastgesteld. Deze 

houdt in dat medewerkers bereid en in staat moeten 

zijn hun taak adequaat, zorgvuldig, eerlijk en oprecht 

en betrouwbaar uit te oefenen met oog voor de 

waarden en belangen die in het geding zijn. Integriteit 

bevordert openheid, transparantie en een faire omgang 

tussen medewerkers en de relevante omgeving. Deze 

interne regeling formaliseert reeds lang bestaande 

uitgangspunten en staat op de website van het BFT. 

Om aan deze transparantie tegemoet te komen, verwijst 

het BFT in deze gedragscode naar zijn klachtenregeling. 

Indien de handelingen of gedragingen van het BFT 

als zelfstandig bestuursorgaan daartoe aanleiding 

geven, kan door iedere belanghebbende een klacht 

worden ingediend bij het BFT. De klachtenregeling is 

te vinden op de website van het BFT. In de schriftelijke 

afdoening van de klacht wordt de klager gewezen op de 

mogelijkheid om een afgewezen klacht vervolgens voor 

te leggen aan de Nationale Ombudsman.

Het afgelopen jaar zijn bij het BFT drie klachten op basis 

van deze klachtregeling binnengekomen.

Twee klachten zijn niet in behandeling genomen gezien 

het feit dat de gedraging langer dan één jaar voor 

indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Wel heeft 

het BFT bij de tweede klacht de klager de gelegenheid 

gegeven nadere informatie te verstrekken ten aanzien 

van een andere gedraging. Deze procedure is nog 

gaande. Daarnaast is nog een derde klacht ingediend en 

in januari 2011 naar genoegen afgewikkeld.

Met het stimuleren van integer gedrag is de perfecte 

opmaat gemaakt voor de uitdagingen van 2011. Het BFT 

blijft zich inzetten voor effectief, zichtbaar toezicht! 
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1. Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31/12/10 31/12/09 PASSIVA 31/12/10 31/12/09

Vaste activa   Eigen vermogen

Materiële vaste   Egalisatiereserve (5) 406.088 392.928
activa (1) 126.967 181.352

 126.967 181.352
   Reserve 
   nieuwe taken (6) 636.932 868.268

    1.043.020 1.261.196

   Voorzieningen

   Overige 

   voorzieningen (7) 407.501 417.326

    407.501 417.326

Vlottende activa   Vlottende passiva

Vorderingen   Kortlopende schulden  

Ministerie 

van Veiligheid en Justitie (2) 36.000 17.006

   Belastingen en premies

   sociale verzekering (8) 292 145.780

Overige 

vorderingen (3) 54.997 60.727

 90.997 77.733

   Overige schulden (9) 572.383 377.631

Liquide middelen (4) 1.805.232 1.942.848  

 1.805.232 1.942.848  572.675 523.411

Totaal activa 2.023.196 2.201.933 Totaal passiva 2.023.196 2.201.933
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2. Winst- en verliesrekening over 2010

 Realisatie  Begroting Realisatie
 2010 2010 2009

Baten 

Subsidies (10) 5.113.000 5.730.800 4.887.000

Onderzoek ondernemingsplannen (11) 151.800 132.960 155.200

Overige opbrengsten (12) 10.000 - 4.469

Som der bedrijfsopbrengsten 5.274.800 5.863.760 5.046.669

Lasten

Salarissen en sociale lasten (13) 3.771.705 4.251.500 3.246.153

Afschrijvingen (14) 97.109 66.000 81.697

Bestuurskosten (15) 57.644 73.600 59.471

Overige personeelskosten (16) 443.605 558.800 508.956

Huisvestingskosten (17) 415.208 445.050  439.085

Bureaukosten (18) 711.545 809.000 689.765

Diversen (19) - 400.000 142.241

Som der bedrijfslasten 5.496.816 6.603.950 5.167.368  

 

Financiële baten  3.840 42.100 33.663  

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -218.176 -698.090 -87.036 

Bestemming saldo 

Toevoeging aan egalisatiereserve 13.160 - -

Onttrekking aan egalisatiereserve - - -80.372

Toevoeging aan reserve nieuwe taken - - -

Onttrekking aan reserve nieuwe taken -231.336 - -6.664

Totaal bestemming saldo -218.176 - -87.036
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3. Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode)

  Realisatie  Realisatie
  2010  2009

Stand geldmiddelen per 01-01  1.942.848  2.568.349

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening -218.176  -87.036

Mutaties

Afschrijvingen (en overige 

waardeveranderingen) 97.109  81.697

Voorzieningen -9.825  -418.646

Veranderingen in werkkapitaal

Mutatie operationele vorderingen -13.264  120.430

Mutatie operationele schulden 49.264  -235.405

Kasstroom uit operationele activiteiten  -94.892  -538.960

Investeringen in materiële vaste activa -42.724  -86.541

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -42.724  -86.541

Ontvangsten uit langlopende schulden -  -

Afl ossingen van langlopende schulden -  -

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  -  -

Nettokasstroom  -137.616  -625.501

Stand geldmiddelen 31-12  1.805.232  1.942.848
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Het BFT is belast met het fi nanciële toezicht op het nota-

riaat en de gerechtsdeurwaarders in Nederland. Verder 

vervult het BFT de secretariaatsfunctie voor de Commis-

sie van Deskundigen notariaat en de Commissie van 

Deskundigen gerechtsdeurwaarders. Tevens heeft het 

BFT de taak om toezicht te houden op de naleving van de 

Wet ter voorkoming van witwassen en fi nancieren van ter-

rorisme (Wwft) bij notarissen, advocaten, registeraccoun-

tants, accountants-administratieconsulenten, bedrijfs-

economische adviseurs en overige juridische adviseurs/

dienstverleners.

Algemene grondslagen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft specifi eke 

voorwaarden verbonden aan de subsidiëring en waar-

deringsgrond-slagen, gebaseerd op de Algemene Wet 

Bestuursrecht, 

de Wet op het Notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet 

en de Wwft.

Bij een verschil in grondslagen van waardering en resul-

taatbepaling tussen de verslaggevingregels opgenomen 

in Titel 9 Boek 2 BW en de specifi eke voorwaarden, 

prevaleren de specifi eke voorwaarden.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva
Algemeen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nomi-

nale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is 

vermeld.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de 

historische verkrijgingprijs, verminderd met lineair 

berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur. Investeringen worden 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 

Met op balansdatum verwachte duurzame waarde-

verminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen
De waardering van de vorderingen geschiedt tegen de 

nominale waarde. Voor zover nodig, wordt rekening 

gehouden met het risico van oninbaarheid.

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd tegen verplichtingen die 

op balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand 

worden beschouwd maar waarvan niet altijd bekend is 

welke omvang zij hebben of wanneer zij zullen 

ontstaan. De voorzieningen zijn opgenomen tegen 

nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het saldo van baten en lasten (resultaat) wordt bepaald 

als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal 

der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd, lasten zodra zij voorzienbaar 

zijn. 

Specifi eke waarderingsgrondslagen voor de 
bepaling van het resultaat
Het BFT is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds 

ABP. 

Het BFT heeft geen verplichting om aanvullende 

bijdragen te voldoen, anders dan hogere toekomstige 

premies indien sprake is van een tekort bij het bedrijfstak

pensioenfonds. Deze pensioenregeling wordt als toege-

zegde bijdrageregeling gekwalifi ceerd. Dit impliceert dat 

de bijdragen aan de pensioenregeling als last in de winst- 

en verliesrekening zijn opgenomen in de periode waarop 

zij betrekking hebben.

Grondslagen kasstroomoverzicht
Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de in-

directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomover-

zicht bestaan uitsluitend uit liquide middelen.

4. Algemene toelichting
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Inventaris bestaat uit kantoormeubilair en overige 

inrichting van het kantoorpand en aan medewerkers 

ter beschikking gestelde inrichting voor thuiswerken 

met een afschrijvingsduur van 10 jaar. Automatisering 

bestaat uit computerapparatuur en software met een 

afschrijvingsduur van 3 jaar.

5. Toelichting op de balans per 31 december 2010

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Het verloop en de samenstelling van de materiële vaste activa is als volgt:

 Inventaris Automatisering Totaal

Stand 1 januari 2010

Aanschafwaarde 94.891 702.912 797.803

Cumulatieve afschrijvingen -63.688 -552.763 -616.451

Boekwaarde 31.203 150.149 181.352

Mutaties in 2010

Investeringen - 42.724 42.724

Afschrijvingen -8.759 -88.350 -97.109

Subtotaal -8.759 -45.626 -54.385

Desinvesteringen 2010

Aanschafwaarde -7.300 -436.104 -443.404

Cumulatieve afschrijving 7.300 436.104 443.404

Stand 31 december 2010

Aanschafwaarde 87.591 309.532 397.123

Cumulatieve afschrijvingen -65.147 -205.009 -270.156

Boekwaarde 22.444 104.523 126.967
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De nog te ontvangen bedragen betreffen voornamelijk 

nog te ontvangen rente en een nog te ontvangen 

dwangsom.

De vooruitbetaalde bedragen betreffen vooruitbetaalde 

kosten zoals vooruitbetaalde contributies en 

onderhoudsbijdragen voor software.

2. Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010 2009

Stand 1 januari  17.006 16.111

Subsidiebeschikkingen boekjaar  5.113.000 4.887.000

Ontvangsten in boekjaar  -5.113.000 -4.887.000

Ontvangst vordering juridische kosten  -17.006 895

Toename vordering in verband met sociaal fl ankerend beleid  36.000 -

Stand per 31 december  36.000 17.006

3. Overige vorderingen 2010 2009

Nog te ontvangen bedragen  12.564 22.020

Vooruitbetaalde bedragen  42.433 38.707

Stand per 31 december  54.997 60.727

4. Liquide middelen 2010 2009

Rabobank, spaarrekening  242.964 228.793

Rabobank, betaalrekening  1.561.427 1.713.688

Kas  841 367

 

Stand per 31 december  1.805.232 1.942.848

Vlottende activa

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het BFT.
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De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de subsidie 

bedragen. Hieraan wordt voldaan.

5. Egalisatiereserve  2010   2009

 Financieel  Integriteit & Wwft incl.
 Toezicht Kwaliteit Handhaving Totaal Totaal

Stand 1 januari 189.680 - 203.248 392.928 478.800

Correctie Ministerie van 

Veiligheid en Justitie - - - - -5.500

Subtotaal 189.680 - 203.248 392.928 473.300

Onttrekking 

(zie resultaatbestemming)  -   -

Bestemming vanuit

saldo baten en lasten 7.054 - 6.106 13.160 -/-80.372

Stand 31 december 196.734 - 209.354 406.088 392.928

6. Reserve nieuwe taken 2010 2009

Stand 1 januari  868.268 869.432

Correctie Ministerie van Veiligheid en Justitie  - 5.500

Subtotaal  868.268 874.932

Dotatie   - -

Onttrekking  -231.336 -6.664 

Stand per 31 december  636.932 868.268

Eigen vermogen

Deze reserve is vastgesteld in overleg met het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie en is bestemd voor nieuwe 

toezichttaken van het BFT, dan wel specifi ek door 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie benoemde 

kostenposten.

De onttrekking bestaat uit € 40.373 direct toewijsbare 

uitgaven en uit € 190.963 toewijsbare salariskosten.
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7. Overige voorzieningen  2010   2009

  Wachtgelden Uitgestelde PAS-regeling Totaal Totaal
   beloningen

Stand 1 januari  66.000 71.951 279.375 417.326 820.505

Dotaties  - 10.357 96.984 107.341 82.122

Onttrekkingen  - - -81.166 -81.166 -120.341

Vrijval  -36.000 - - -36.000 -364.960

Stand 31 december  30.000 82.308 295.193 407.501 417.326

Voorzieningen

De voorziening wachtgelden zal in 2011 vrijvallen. 

De overige voorzieningen hebben een looptijd langer dan 

5 jaar.

Voorziening wachtgelden
De voorziening wachtgelden betreft een schatting van 

de op balansdatum bestaande verplichting inzake nog te 

betalen wachtgelden.

Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen is gebaseerd 

op de in de toekomst uit te keren jubileumtoelages 

van medewerkers die ultimo boekjaar in dienst zijn. 

De berekening is gebaseerd op de te bereiken jubilea, 

rekening houdende met de geschatte kans om dit te 

bereiken.

Voorziening PAS-regeling
De voorziening PAS-regeling is gebaseerd op de maximale 

toekomstige werkgeversbijdrage aan medewerkers 

die op balansdatum gebruik maken van de regeling 

voor arbeidsduurverkorting met behoud van salaris. In 

2010 zijn er twee medewerkers bijgekomen die in dat 

jaar gebruik maken van de regeling. Het totaal aantal 

medewerkers dat per 31 december 2010 hiervan gebruik 

maakt is 7. 

De verplichtingen in het kader van de PAS-regeling

vloeien voort uit het Algemeen Rijksambtenaren-

reglement (ARAR).
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De loonbelasting en premies sociale verzekering 

voorgaande boekjaren heeft betrekking op suppleties 

loonbelasting over de jaren 2005 t/m 2006.

8. Belastingen en premies sociale verzekering  2010 2009 
 

Loonbelasting en premies sociale verzekering boekjaar  -1.403 123.005

Loonbelasting en premies sociale verzekering  

voorgaande boekjaren  1.695 22.775 

Stand per 31 december  292 145.780

9. Overige schulden  2010 2009 
 

Reservering vakantiegeld  145.190 137.445

Reservering vakantiedagen  90.003 59.896

Crediteuren  89.735 14.493

Pensioenpremies  10.586 -

Accountantskosten  16.750 20.000

Kosten jaarverslag  10.000 10.000

Vooruitontvangen bedragen  92.250 44.600

Afkoopsom in verband met voorziening reorganisatie  - 43.500

Overige overlopende passiva *  117.869 47.697

Stand per 31 december  572.383 377.631

Vlottende passiva

* In deze post is opgenomen een overlopend project 

inzake de (onder)verhuur aan een ander onderdeel van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze post zal 

in 2011 worden besteed aan kosten die moeten worden 

gemaakt als gevolg van het vertrek van dit onderdeel.

Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane 

huurverplichtingen van het pand, waarin het BFT is 

gehuisvest, bedraagt € 295.000 (prijspeil 2008). Het 

contract met de verhuurder is verlengd, waardoor de 

huurverplichtingen lopen tot en met 31 maart 2015. 
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10. Subsidies Realisatie Begroting  Realisatie
 2010 2010 2009

Totaal subsidie 5.113.000 5.730.800 4.887.000

11. Onderzoek ondernemingsplannen Realisatie Begroting  Realisatie
  2010 2010 2009

Totaal opbrengst ondernemingsplannen 151.800 132.960 155.200

12. Overige opbrengsten Realisatie Begroting  Realisatie
  2010 2010 2009

Totaal overige opbrengsten 10.000 - 4.469

Naast zijn toezichtstaak is bepaald dat het BFT een 

andere taak verricht, namelijk het voorzien in het 

secretariaat van de Commissie van Deskundigen. Tevens 

verschaft het BFT aan de Commissie van Deskundigen 

voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders 

inlichtingen in verband met het onderzoek van 

ondernemingsplannen. De opbrengsten zijn hoger dan 

begroot; de economische crisis heeft uiteindelijk niet 

voor de verwachte daling van het aantal ingediende 

ondernemingsplannen gezorgd. 

Algemeen

Op basis van het ingediende jaarplan 2010 is door het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie op 22 april 2010 

de subsidie voor 2010 verleend voor een bedrag van € 

5.113.000 (kenmerk 5650256/10). 

De laatste defi nitieve subsidievaststelling heeft op 

29 maart 2010 plaatsgevonden met betrekking tot de 

verleende subsidie over 2008.

6. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2010

De overige opbrengsten bestaan uit inkomsten door 

opgelegde boetes en dwangsommen.

Onder deze post is tevens begrepen de inkomsten 

en uitgaven inzake de (onder)verhuur aan een ander 

onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.



BFT jaarverslag 2010 40

Het gemiddeld aantal personeelsleden over 2010 bedroeg 41,42 fte (over 2009: 39,2 fte). Hiervan is 11,75 fte vrouw en 

29,67 fte man. Ultimo 2010 waren er 46 medewerkers in dienst (ultimo 2009: 42 medewerkers).

13. Salarissen en sociale lasten Realisatie Begroting  Realisatie
 2010 2010 2009

Lonen en salarissen 3.093.633 3.440.200 2.620.298

Sociale lasten 210.567 295.300 198.468

Pensioenlasten 467.505 516.000 427.387

Totaal 3.771.705 4.251.500 3.246.153

In deze post is tevens begrepen een totale 

directiebeloning van € 214.556.

Ten opzichte van de begroting 2010 zijn de totale 

personeelskosten 11% lager uitgevallen. Dit verschil 

is met name te verklaren door openstaande vacatures 

binnen de afdeling Financieel Toezicht. En binnen de 

afdeling Integriteit&Kwaliteit zijn de vacatures pas in de 

loop van 2010 ingevuld. 

In vergelijking met 2009 zijn de totale personeelskosten 

gestegen.

De pensioenlasten en sociale lasten zijn lager ten 

opzichte van de begroting.

Gemiddelde bezetting naar sector (in fte) Realisatie Begroting  Realisatie
 2010 2010 2009 

 

Staf 6,67 5,6 6,6

Integriteit&Kwaliteit 5,30 4,6 2,6

Financieel Toezicht 14,89 16,1 16,1

Wwft 12,9 14 12,9

Handhaving 1,67 2 1

Totaal 41,42 41,2 39,2
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14. Afschrijvingen Realisatie Begroting  Realisatie
  2010 2010 2009

Inventaris 8.759 9.000 8.934

Automatisering 88.350 57.000 72.763

 97.109 66.000 81.697

15. Bestuurskosten Realisatie Begroting  Realisatie
  2010 2010 2009

Beloning 50.303 65.000 51.299

Reiskosten 5.094 3.600 4.433

Overige kosten 2.247 5.000 3.739

Totaal 57.644 73.600 59.471

De afschrijvingskosten van automatisering zijn hoger dan 

vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door investeringen in 

automatisering in 2010.

16. Overige personeelskosten Realisatie Begroting  Realisatie
  2010 2010 2009

Reis- en onkosten 271.501 304.450 263.234

Werving en selectie 120 20.000 15.124

Opleidingen / Cursussen 41.436 49.100 46.219

Beveiliging werkplekken / telewerken 49.757 59.300 52.091

Inhuur extern deskundigen 45.861 77.500 92.445

Overige 34.930 48.450 39.843

Totaal 443.605 558.800 508.956

Ten opzichte van 2009 zijn de overige personeelskosten 

met 13% gedaald. Dit wordt voornamelijk verklaard door 

minder inhuur van externen in 2010. 

De overige personeelskosten zijn lager dan begroot. De 

voornaamste afwijking ten opzichte van de begroting 

betreft de post werving en selectie. De invulling van 

vacatures wordt intern begeleid in plaats van door een 

externe organisatie.
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17. Huisvestingskosten Realisatie Begroting  Realisatie
  2010 2010 2009

Huur 305.322 319.700 289.012

Servicekosten 68.042 65.450 62.802

Schoonmaak 23.676 22.400 21.988

Overige 18.168 37.500 65.283

Totaal 415.208 445.050 439.085

De overige kosten 2010 zijn lager dan 2009 en de 

begroting, dit is te verklaren door een verbouwing en een 

nieuwe inrichting van de vergaderzalen in 2009.



BFT jaarverslag 201043

Analyse van de bureaukosten ten opzichte van 
begroting en vorig jaar

De totale bureaukosten zijn lager uitgevallen dan de 

begroting. Een aantal posten zoals Commissie van 

Deskundigen en Publiciteit en voorlichting hebben 

de begroting overschreden. Daarentegen zijn er een 

aantal posten die fors lager zijn uitgevallen zoals: 

advieskosten, telefoonkosten (door kortingen), drukwerk 

en kantoorbehoeften.

De publiciteit en voorlichtingskosten zijn ca 55% hoger 

uitgevallen dan begroot, dit is met name te verklaren 

door inhuur van een externe publiciteitsadviseur.

De totale bureaukosten zijn licht gestegen ten opzichte 

van 2009. 

18. Bureaukosten Realisatie Begroting  Realisatie
 2010 2010 2009

Kosten automatisering 196.815 205.000 212.011

Internet 10.747 19.300 17.160

Subtotaal automatisering 207.562 224.300 229.171 

Advieskosten 6.006 60.000 56.190

Recherche kosten 63.366 61.000 36.557

Accountantskosten 22.573 37.500 16.873

Commissie van Deskundigen 11.309 3.600 24.701

Terugbetaling dwangsommen - - 6.447

Kosten inning dwangsommen 2.631 4.300 2.500

Subtotaal accountants- en advieskosten 105.885 166.400 143.268

Verzekeringen 166.092 190.400 123.724

Kantoorbehoeften 8.101 18.100 13.815

Telefoon 41.655 73.300 43.814

Vakliteratuur 23.898 32.700 25.676

Contributies 10.265 11.000 12.386

Publiciteit en voorlichting 62.438 40.200 33.685

Porti 23.325 27.000 27.650

Drukwerk en papier 1.809 7.500 9.946

Salarisadministratie 11.926 10.600 10.856

Kopieerkosten 7.315 6.600 7.852

Bankkosten 901 900 974

Kosten inzake nieuwe taken 40.373 - 6.664

Overige kosten - - 284

Subtotaal kantoorkosten 398.098 418.300 317.326

Totaal bureaukosten 711.545 809.000 689.765
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19. Resultaatbestemming

Utrecht, 1 maart 2011

Bestuur

 mr L.R. van der Weij Drs. H.G.M. Coolen Prof. J.C.A. Gortemaker Mr. P. Kole

 (voorzitter) (plaatsvervangend voorzitter) (bestuurslid) (bestuurslid)

19. Diversen Realisatie Begroting  Realisatie
 2010 2010 2009

Jubileumkosten BFT 75 jaar   142.241

Diverse lasten - 400.000 -

Totaal  400.000 142.241

De verzekeringen zijn hoger uitgevallen ten 

opzichte van 2009 dit is te verklaren door een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering ten behoeve van alle 

personeelsleden. Hier is in de begroting reeds rekening 

mee gehouden.

De directie van het BFT stelt voor om het resultaat over 2010 als volgt te verdelen:

Resultaat 2010 € -218.176 

Ten laste van de egalisatiereserve   €   

Ten gunste van egalisatiereserve  € 13.160

Ten laste van de reserve nieuwe taken   €  231.336

 

Resultaat na bepaling bestemming  €  0

De post € 231.336 ten laste van de reserve nieuwe taken 

bestaat uit € 40.373 direct toewijsbare uitgaven en uit 

€ 190.963 toewijsbare salariskosten.

De resultaatbestemming is conform bovenstaande 

verdeling in de balans per 31 december 2010 verwerkt.

7. Overige gegevens
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Aan het bestuur van Bureau Financieel Toezicht te Utrecht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2010 van Bureau Financieel Toezicht te Utrecht 

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening 

over 2010 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van Bureau Financieel Toezicht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Aanwijzing 

controleprotocol subsidiëring Bureau Financieel Toezicht Deel I en II d.d. 9 december 2009. Het bestuur is tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 

en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel 

belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 

de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Een controle omvat tevens het evalueren van de 

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het 

Controleverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
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bestuur van Bureau Financieel Toezicht gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 

Bureau Financieel Toezicht per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 

2 BW en de Aanwijzing controleprotocol subsidiëring Bureau Financieel Toezicht Deel I en II d.d. 9 december 2009.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 

opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden 

wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

artikel 2:391 lid 4 BW.

Deloitte Accountants B.V. 

Utrecht, 1 maart 2011 

Was getekend: K. Bruggeman RA
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