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Integriteit

Sinds 1 augustus: Wwft, Wet ter voorkoming 
van witwassen en financieren van terrorisme

Advocatenkantoren hebben sinds 1 augustus jl. een zekere 
vrijheid het cliëntonderzoek af te stemmen op de risico-
gevoeligheid voor witwassen en financieren van terro-
risme. Ze moeten een identificatiebeleid ontwikkelen, dat 
ook bepaalt of conform de nieuwe Wwft1 is gehandeld. De 
discussie over de zin hiervan terzijde:  wat zíjn precies de 
nieuwe identificatieverplichtingen? En legt het Bureau 
Financieel Toezicht de wet niet te stringent uit?

1 Zie voor een mening over de Wwft: E.C. Tim-
mer, ‘Onuitvoerbare anti-witwaswetgeving op 
1 augustus 2008 in werking getreden’, in: NJB 
2008, afl. 36, p. 2304-2306.

2 Drs. Jochem W.A. Dousi is bedrijfskundige, 
studeert rechten aan de UU en is werkzaam als 
werkstudent bij Loyens & Loeff te Rotterdam. 
Mr. Jasper M. Neefe is advocaat bij Loyens & 
Loeff te Rotterdam. De auteurs danken hun 
kantoorgenoot Henk J. Breeman voor zijn com-
mentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Sinds 1 augustus jl.3 zijn de 
WID4 en de Wet MOT5 samenge-
voegd tot de Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van ter-
rorisme (Wwft).6 De WID verplichtte tot 
identificatie van cliënten, de Wet MOT 
tot het melden van ongebruikelijke 
transacties. De Wwft implementeert de 
derde Europese anti-witwasrichtlijn,7 

3 Zie Stb. 15 juli 2008, 304. Om de onder de Wwft 
vallende instellingen de tijd te geven hun proce-
dures aan te passen en nieuw beleid te ontwik-
kelen, betrachten de gezamenlijke toezichthou-
ders, waaronder het Bureau Financieel Toezicht 
(BFT), tot 1 januari 2009 een coulancetermijn 
ten aanzien van de handhaving van de nieuwe 
verplichtingen uit de Wwft. Dit impliceert 
overigens geen vrijblijvendheid. Het BFT ver-
wacht dat elke instelling zich sinds 1 augustus jl. 
maximaal inspant om zo spoedig mogelijk aan 
de Wwft te voldoen (Stcrt. 13 augustus 2008, nr. 
155, p. 15).

4 Wet identificatie bij dienstverlening.
5 Wet melding ongebruikelijke transacties.
6 Zie Stb. 15 juli 2008, 303.
7 Richtlijn 2005/60/EG van 6 oktober 2005 ter 

voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de finan-
ciering van terrorisme (PbEU L 309).

alsmede een uitvoeringsrichtlijn.8 De 
Wwft introduceert onder meer een 
risk-based benadering. Hiermee wordt 
bedoeld dat de wet niet langer exact 
voorschrijft hoe cliënt onderzoek moet 
worden verricht (rule-based), maar enkel 
nog bepaalt tot welk resultaat het cliënt-
onderzoek moet leiden.9

 De risk-based benadering brengt 
met zich dat advocatenkantoren op een 
aantal belangrijke terreinen zelf (nieuw) 
beleid moeten ontwikkelen. De Wwft 
biedt immers een zekere mate van vrij-
heid het cliëntonderzoek af te stemmen 
op de risicogevoeligheid voor witwassen 

8 Richtlijn 2006/70 van 1 augustus 2006 tot 
vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van 
Richtlijn 2005/60/EG wat betreft de definitie 
van politiek prominent personen en wat betreft 
de technische criteria voor vereenvoudigde 
klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstel-
lingen op grond van occasionele of zeer beperkte 
financiële activiteiten (PbEU L214).

9 Ten aanzien van meldingen als bedoeld in de 
Wet MOT brengt de Wwft overigens geen signi-
ficante wijzigingen.

drs. Jochem W.A. Dousi en mr. Jasper M. Neefe2
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Nieuwe identificatie-
verplichtingen ontleed
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Bij beursgenoteerde 
ondernemingen en 
Nederlandse overheids
instanties volstaat 
onder de Wwft een 
vereenvoudigd cliënt
onderzoek

Nieuwe identificatie
verplichtingen ontleed

of financieren van terrorisme naar het 
type cliënt, de (aard van de) zakelijke 
relatie, het product of de transactie.10 

Moment van identificeren en 
voortdurende controle
In beginsel dient identificatie plaats 
te vinden voordat de zakelijke relatie 
wordt aangegaan of een incidentele 
transactie wordt uitgevoerd.11 In lijn 
met de riskbased benadering introdu
ceert de Wwft echter de mogelijkheid 

10 Zie art.3 lid 4 Wwft.
11 Zie art. 4 lid 4 Wwft.

om – indien er weinig risico bestaat op 
witwassen of financieren van terrorisme 
– de vaststelling van de identiteit van de 
cliënt en, indien van toepassing, de uit
eindelijk belanghebbende (Ultimate Be-
neficial Owner, UBO) te voltooien tijdens 
het aangaan van de zakelijke relatie,12 
indien dit noodzakelijk is om de dienst

12 Uit art. 4 lid 5 Wwft blijkt dat (kandidaat)
notarissen de vaststelling van de identiteit van 
de cliënt en, indien van toepassing, van de UBO, 
dienen te voltooien op het moment dat verifica
tie van de identiteit op grond van art. 39 van de 
Wet op het Notarisambt is vereist (uiterlijk voor 
het verlijden van de desbetreffende akte). 

verlening niet te verstoren. In dat geval 
voltooit het kantoor de vaststelling van 
de identiteit zo spoedig mogelijk na het 
eerste contact met de cliënt.13

 Onder de Wwft is het niet langer 
voldoende uitsluitend voor of tijdens 
het aangaan van de zakelijke relatie een 
cliëntonderzoek te verrichten. De Wwft 
introduceert de verplichting tot voort
durende controle (monitoring) op de zake
lijke relatie en de tijdens de relatie ver
richte transacties, om zo te toetsen of de 
cliënt nog voldoet aan het risicoprofiel 

13 Zie art. 4 lid 4 Wwft.
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zoals dat is opgesteld bij aanvang van de 
dienstverlening. In voorkomende geval
len dient zelfs onderzoek te worden uit
gevoerd naar de bron van het vermogen 
van de cliënt.14 

Vrijstellingen
De Wwft is vergeleken met de WID en 
de Wet MOT op het punt van vrijstelling 
niet veel veranderd. De Wwft kent twee 
situaties waarin de advocaat is vrijge
steld van het doen van cliëntonderzoek.15 
Het eerste verkennende gesprek met 
de cliënt voor aanvang van de dienst is 
vrijgesteld.16 Daarnaast is een advocaat 
niet gehouden een cliëntonderzoek toe 
te passen indien hij werkzaamheden 
verricht betreffende de bepaling van 
de rechtspositie van een cliënt, diens 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte, het geven van advies voor, tijdens 
en na een rechtsgeding of het geven van 
advies over het instellen of vermijden 
van een rechtsgeding.17

Introduceren cliënten en  
uitbesteding identificatie
Uitgangspunt van de Wwft is dat een cli
ent in principe slechts eenmaal behoeft 
te worden geïdentificeerd. Indien het 
cliëntonderzoek al is verricht door – kort 
gezegd – een Wwftinstelling,18 kunnen 
andere instellingen die vallen onder de 
Wwft de gegevens uit dit reeds uitge
voerde cliëntonderzoek ‘overnemen’.
 Niet langer is vereist dat de doorver
wijzer wordt geïdentificeerd. Voorwaar
de is wel dat de advocaat die gebruik wil 
maken van deze vrijstelling zich ervan 
vergewist dat de identificatie en verifi
catie op juiste wijze zijn geschied.19 Op 
verzoek van de overnemer worden iden
tificatie0 en verificatiegegevens van de 
cliënt of UBO (zie hiervoor) aan hem ter 

14 Zie art. 3 lid 2, aanhef en onder d, Wwft.
15 Volledigheidshalve wijzen wij nog op art. 2 

van de Uitvoeringsregeling dat een vrijstelling 
creëert voor het behulpzaam zijn van cliënten 
bij het doen van aangifte onder de Wet inkom
stenbelasting 2001 (onder voorwaarden) en de 
Successiewet 1956: Uitvoeringsregeling, Stcrt. 25 
juli 2008, nr. 142, p. 8.

16 Zie art. 4 lid 2 Wwft en TK 20072008, 31 238, nr. 
3, p. 16.

17 Zie art. 1 lid 2 Wwft.
18 Zie art. 9 lid 1 Wwft voor de exacte definitie.
19 Handleiding Wwft voor advocaten, Nederlandse 

Orde van Advocaten (http://www.advocaten
orde.nl/wetenregelgeving/dossierwwft.asp, 1 
augustus 2008).

beschikking gesteld.
 Ten slotte mag een advocatenkantoor 
het cliëntonderzoek ook door een derde 
laten doen.20 Een kantoor dient deze der
de zorgvuldig uit te zoeken21 en de derde 
moet worden verzocht de identificatie en 
verificatie volgens de regels van de Wwft 
te verrichten. Het kantoor blijft verant
woordelijk voor een juiste uitvoering 
van de Wwft. Indien het cliëntonderzoek 
structureel wordt uitbesteed, dient dit 
schriftelijk overeengekomen te worden.

Verscherpt cliëntonderzoek
Een verscherpt cliëntonderzoek is 
verplicht bij een ‘zakelijke relatie of 
transactie die naar haar aard een hoger 
risico op witwassen of financieren van 
terrorisme met zich brengt’.22 De mate 
van risico bepaalt vervolgens ook hoe ver 
dit verscherpte onderzoek moet gaan. 
Het betreft een open norm. Advocaten
kantoren zullen op dit punt zelf beleid 
moeten ontwikkelen, waarin zij deze 
verplichting tot differentiatie van de te 
treffen maatregelen nader invullen. De 
wet bevat naast deze open norm nog 
twee categorieën van gevallen waarin 
verscherpt onderzoek moet plaatsvin
den: wanneer de cliënt niet in persoon 
verschijnt en wanneer de cliënt een 
politiek prominent persoon (Politically 
Exposed Person, PEP) is. 

Naar haar aard een hoger risico
De wet vult deze open norm op twee 
manieren in. Ten eerste kunnen bij 
AMvB categorieën zakelijke relaties 
en transacties worden aangewezen die 
naar hun aard een hoger risico op wit
wassen of financieren van terrorisme 
meebrengen. Van deze mogelijkheid is 
(nog) geen gebruikgemaakt. Art. 4 van 
het Uitvoeringsbesluit23 verwijst (voor
alsnog) slechts naar de bijlage bij dat 
besluit, waarin een aantal indicatoren als 
bedoeld in art. 15 Wwft wordt genoemd 
aan de hand waarvan wordt beoordeeld 

20 Zie art. 10 Wwft.
21 De Nederlandse Orde van Advocaten voegt 

hieraan toe dat in principe elke willekeurige 
derde het cliëntonderzoek voor de advocaat kan 
uitvoeren, maar het aanbeveling verdient dit 
zo veel mogelijk te laten doen door advocaten, 
(kandidaat)notarissen of accountants. Zie Hand-
leiding Wwft voor advocaten.

22 Zie art. 8 lid 1 Wwft.
23 Besluit van 15 juli 2008, Stb. 305.

of een transactie wordt aangemerkt als 
een ongebruikelijke transactie.
 Ten tweede zal bij een situatie met 
een hoger risico te allen tijde, naast de 
cliënt, ook de UBO24 moeten worden ge
identificeerd en geverifieerd.25 En indien 
het een rechtspersoon, stichting of trust 
betreft, dienen er op risico gebaseerde 
en adequate maatregelen te worden 
genomen om inzicht te verwerven in de 
eigendoms en zeggenschapsstructuur 
van de cliënt, teneinde te voorkomen dat 
achter een rechtspersoon of keten van 

24 Zie voor de definitie van de UBO: art. 1 lid 1, 
aanhef en onder f, Wwft.

25 Zie art. 3 lid 2, aanhef en onder b, Wwft.

Anders dan het BFT 
stelt, hoeft de UBO bij 
een regulier cliënt
onderzoek slechts te 
worden geïdentifi
ceerd en is verifica
tie daarvan slechts 
noodzakelijk bij een 
verhoogd risico

Integriteit
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rechtspersonen schuilgaande natuurlij
ke personen op volledig anonieme wijze 
kunnen deelnemen aan het financieel en 
economisch verkeer.

Niet in persoon verschenen
In beginsel wordt ervan uitgegaan dat de 
cliënt in persoon verschijnt. Indien een 
cliënt niet fysiek aanwezig is voor identi
ficatie, neemt een instelling maatregelen 
om het hogere risico te compenseren 
door: (a) de identiteit te verifiëren aan de 
hand van aanvullende documenten, ge
gevens of informatie; (b) de overgelegde 
documenten te beoordelen op echtheid; 
of (c) te waarborgen dat de eerste beta
ling door de cliënt wordt gedaan ten 
gunste of ten laste van een rekening van 
de cliënt bij een bank met een zetel in 
een EUlidstaat of een door de minister 
van Financiën aangewezen staat die 
beschikt over een vergunning om aldaar 
haar bedrijf te mogen uitoefenen.26

PEP’s
Een advocatenkantoor draagt er zorg 
voor dat zij over riskbased procedures 
beschikt om te bepalen of een cliënt een 
PEP is die niet in Nederland woont.27 
Verder dient te zijn geregeld dat: (a) de 
beslissing tot het aangaan van een za
kelijke relatie of het verrichten van een 
transactie voor een PEP wordt genomen 

26 Zie art. 8 lid 2 Wwft.
27 Zie voor de definitie van PEP: art. 1 lid 1, aanhef 

en onder e, Wwft. Indien de cliënt zijn politieke 
functie ten minste gedurende één jaar niet meer 
heeft uitgeoefend, valt hij niet onder de defi
nitie. 

of goedgekeurd door personen die daar
toe door het kantoor zijn gemachtigd; 
(b) het kantoor adequate maatregelen 
treft om de bron van het vermogen vast 
te stellen dat wordt gebruikt; en (c) het 
kantoor doorlopend controle uitoefent 
op de zakelijke relatie.28

Vereenvoudigd cliëntonderzoek
De Wwft voorziet in geval van een la
ger risico in een lichter, vereenvoudigd 
cliëntonderzoek. De Wwft komt op dit 
punt deels overeen met de WID, maar 
kent daarnaast twee belangrijke nieuwe 
categorieën van cliënten bij wie een ver
eenvoudigd cliëntonderzoek volstaat: 
beursgenoteerde ondernemingen (en 
hun 100% dochters)29 en Nederlandse 
overheidsinstanties. Hetzelfde geldt 
voor EUinstanties (onder voorwaarden) 
en cliënten die tijdelijk gelden aanhou
den op rekeningen op naam van notaris
sen, advocaten en andere onafhankelijke 
beoefenaren van juridische beroepen.30

 In het kader van de vereenvoudigde 
procedure behoeft de cliënt in begin
sel niet te worden geïdentificeerd. Wel 
dienen voldoende gegevens te worden 
verzameld om te kunnen vaststellen of 
deze procedure kan worden toegepast. 

28 Zie art. 8 lid 4 Wwft.
29 Zie art. 2 van het Uitvoeringsbesluit. Naar onze 

mening zou dit evengoed kunnen gelden voor 
100% kleindochters en verdere ‘familie in de 
rechte lijn’, zolang de rechtspersoon aan de top 
van de ‘kerstboom’ indirect enig aandeelhouder 
is. Van verschuiling van natuurlijke personen 
achter een rechtspersoon is dan immers even
min sprake.

30 Zie art. 6 lid 1 Wwft voor de exacte definities.

Deze gegevens moeten worden bewaard 
om te kunnen aantonen dat een vereen
voudigd cliëntonderzoek is gerechtvaar
digd.
 Voordat er een vereenvoudigde iden
tificatieprocedure wordt toegepast, 
dient overeenkomstig het door het ad
vocatenkantoor te ontwikkelen beleid 
te worden nagegaan of de cliënten, de 
producten of de transacties geen risico 
met zich brengen voor witwassen of ter
rorisme. In dat geval dient een zwaarder 
cliëntonderzoek te worden verricht. Ook 
kan het voorkomen dat een bestaande 
cliënt, bijvoorbeeld een beursgenoteerde 
onderneming, die op zichzelf onder de 
vereenvoudigde procedure valt, als ge
volg van een door deze cliënt voorgenoe
men transactie alsnog valt binnen een 
categorie waarvoor het kantoorbeleid 
een regulier of verscherpt cliëntenonder
zoek indiceert.

Identificatie UBO niet noodzakelijk
Bij een vereenvoudigde procedure be
hoeft op grond van de wet noch identifi
catie noch verificatie van de UBO plaats 
te vinden. Art. 6 Wwft bepaalt immers 
dat de verplichting tot het doen van 
cliëntonderzoek, waaronder het doen 
van onderzoek naar de UBO valt, geheel 
buiten toepassing blijft. Niettemin stelt 
het Bureau Financieel toezicht (BFT) 
op zijn website31 dat de UBO ook in de 
vereenvoudigde procedure moet worden 
geïdentificeerd door de cliënt opgave 

31 Zie ‘Veel gestelde vragen’ gepubliceerd op  
www.bureauft.nl.

Of er conform de wet
telijke verplichtin
gen is gehandeld, is 
afhankelijk van het 
ontwikkelde beleid 
van het kantoor en de 
uitvoering daarvan
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te laten doen van de UBO en de cliënt 
hieromtrent een verklaring te laten on
dertekenen. Deze uitleg is onzes inziens 
niet in overeenstemming met art. 6 lid 1 
Wwft.

Regulier cliëntonderzoek
Het regulier cliëntonderzoek onder de 
Wwft kent ten aanzien van de identifi
catie van particulieren geen grote veran
deringen. De identificatie van binnen
landse rechtspersonen wordt enigszins 
vergemakkelijkt door de introductie van 
de mogelijkheid te identificeren met be
hulp van een elektronisch in plaats van 
een gewaarmerkt uittreksel van de Ka
mer van Koophandel (KvK). Bovendien 
kunnen cliënten voortaan opgave doen 
van de identiteit van de vertegenwoor
diger van de rechtspersoon door middel 
van een kopie van het identiteitsbewijs 
van de vertegenwoordiger in plaats van 
het origineel en een uittreksel van de 
KvK.32 Verificatie van de vertegenwoor
diger ‘in persoon’ is hiermee niet langer 
noodzakelijk.
 De identiteit van een buitenlandse 
rechtspersoon die niet in Nederland is 
gevestigd, moet worden geverifieerd 
door middel van documenten, gegevens 
of inlichtingen die bij wet als geldig 
middel voor identificatie zijn erkend in 
de staat van herkomst of die in het inter
nationale verkeer gebruikelijk zijn.33

Niet in alle gevallen
Anders dan het BFT op haar website 
stelt, behoeft de UBO onzes inziens bij 
een regulier cliëntonderzoek slechts te 
worden geïdentificeerd en is verificatie 
van die identiteit slechts noodzakelijk 
bij een verhoogd risico. Art. 3 Wwft 
spreekt immers van een verplichting om 
‘indien van toepassing, de uiteindelijk 
belanghebbende te identificeren en op 

32 Uitvoeringsrichtlijn, Stcrt. 25 juli 2008, nr. 142,  
p. 8.

33 Bijvoorbeeld: een gewaarmerkt uittreksel uit 
het officiële handelsregister van de staat waar 
zich de statutaire zetel van die rechtspersoon 
bevindt. Of een verklaring, afgegeven door een 
notaris of door een andere van de rechtspersoon 
onafhankelijke functionaris uit die staat, die de 
betrouwbaarheid van deze verklaring op grond 
van zijn functie voldoende kan waarborgen. In 
de praktijk betekent dit dat gebruik kan worden 
gemaakt van een ‘legal opinion’ van een buiten
landse (onafhankelijke) advocaat of notaris. Ook 
kan onder omstandigheden gebruik worden van 
gemaakt van internationale databases.

risico gebaseerde en adequate maat
regelen te nemen om zijn identiteit te 
verifiëren’.
 Dat de identiteit van de UBO niet in 
alle gevallen behoeft te worden geveri
fieerd, is ook in lijn met de riskbased 
benadering en het open stelsel in de 
normering van de wet. Verder vermeldt 
de Memorie van Toelichting:34 ‘Met de 
formulering “op risico gebaseerde, ade
quate maatregelen” wordt aangegeven 
dat de verplichting om de identiteit van 
de uiteindelijk belanghebbende te veri
fiëren, zich richt op die gevallen waarin 
naar het oordeel van de instelling een 
groter risico op witwassen of financieren 
van terrorisme bestaat. Voor de bepaling 
van het risico kunnen zowel de aard van 
de dienstverlening als de achtergrond 
van de cliënt van belang zijn.’

Vastleggen van gegevens/ 
documenten
Art. 33 Wwft bepaalt welke gegevens, 
apart van het zaakdossier, dienen te 
worden vastgelegd en bewaard. Dit 
geschiedt gedurende vijf jaar na het tijd
stip van het beëindigen van de zakelijke 
relatie of tot vijf jaar na het uitvoeren 
van een transactie. Hoewel art. 33 Wwft 
dit niet met zoveel woorden bepaalt, val
len hieronder eveneens afschriften van 
de in art. 11 Wwft bedoelde documenten, 
gegevens en (schriftelijke) inlichtingen 
uit betrouwbare bron, waaronder de in 
art. 4 Uitvoeringsregeling genoemde 
documenten. 

Overgangsrecht
Op grond van art. 38 Wwft is art. 3 lid 
1 Wwft (inzake de verplichting tot cli
entonderzoek) niet van toepassing ten 
aanzien van cliënten die reeds op grond 
van de WID zijn geïdentificeerd of ten 
aanzien van wie geen verplichting tot 
identificatie op grond van die wet was 
vereist. Gegevens van deze personen die 
reeds op grond van voornoemde wet zijn 
vastgelegd, worden geacht te zijn vastge
legd ingevolge het regime van de Wwft.

Wederom anders dan het BFT35 zijn wij 
van mening dat bij bestaande cliënten 
derhalve niet behoeft te worden onder

34 TK 20072008, 31 238, nr. 3, p. 16 en 17.
35 Zie noot 33.

zocht of er sprake is van PEP’s en even
min of er UBO’s zijn en wie dat zijn. Hoe
wel art. 38 Wwft dit niet met zoveel woor
den bepaalt, laat dit naar onze mening de 
verplichting tot voortdurende controle 
(monitoring) op de zakelijke relatie en de 
tijdens de relatie verrichte transacties 
onverlet.36

Beleid ontwikkelen:  
redelijke inspanningen 
De komst van de Wwft zal advocatenkan
toren aan het werk zetten. De overgang 
van een rulebased naar een riskbased 
benadering en de differentiatie in cliënt
onderzoek al naargelang het risico brengt 
met zich dat elk kantoor nieuw beleid 
zal moeten ontwikkelen afgestemd op de 
eigen praktijk en de risicogevoeligheid 
voor witwassen en/of financieren van 
terrorisme. Het beleid zal onder andere 
moeten vastleggen wanneer er sprake is 
van een verhoogd risico, op welke manier 
de identiteit van de UBO zal worden 
vastgesteld en hoe PEP’s moeten worden 
herkend. Ook zal beleid moeten worden 
gevormd ten aanzien van de wijze waar
op en de intensiteit waarmee een voort
durende controle op de zakelijke relatie 
en de tijdens de duur van deze relatie ver
richte transacties zal plaatsvinden. Ten 
slotte schrijft de wet voor dat de nieuwe 
regelgeving en het daarop gebaseerde 
beleid dient te worden bekendgemaakt 
binnen de organisatie. 
Geen enkele methode zal kunnen voor
komen dat een instelling soms, ondanks 
redelijke en adequate maatregelen, 
bijvoorbeeld een PEP niet (meteen) als 
zodanig herkent. In lijn met de risicoge
oriënteerde benadering is het van belang 
dat een instelling redelijke inspanningen 
treft bij het identificeren en waar nood
zakelijk bij het verifiëren. Bepalend voor 
het antwoord op de vraag of er conform 
de wettelijke verplichtingen is gehan
deld, is uiteindelijk de kwaliteit van het 
ontwikkelde beleid en de uitvoering 
daarvan.

36 Zie ook de Richtsnoeren voor de interpretatie 
van de Wwft voor belastingadviseurs en externe 
accountants, concept d.d. 2 september 2008 (op 
www.nob.net).

Uw digitale deurwaardersportaal

Jaarlijks vinden honderdduizenden ambtsverrichtingen in het gehele land plaats door 
gerechtsdeurwaarders. 
Deze opdrachten worden in veruit alle gevallen fysiek per post verzonden. Met eenvoudige
digitale verzending van ambtsopdrachten tussen de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder
onderscheidt Digideur

®
zich van de overige aanbieders op deze markt. Door gebruikmaking

van de voorhanden zijnde moderne communicatiemiddelen, waaronder het middel van digitale
verzending van ambtsopdrachten, wil Digideur

®
een bijdrage leveren aan het bevorderen van

efficiënte, veilige, snelle en goedkope communicatie tussen de opdrachtgever en de 
gerechtsdeurwaarder.
De door Digideur

®
geselecteerde gerechtsdeurwaarders staan garant voor een snelle en 

gedegen uitvoering van de gegeven ambtsopdrachten in heel Nederland.
Digideur

®
is ontwikkeld in samenwerking met Tempelman-de Niet Gerechtsdeurwaarders te

Tiel, welk kantoor functioneert als Gerechtelijk Logistiek Centrum voor heel Nederland.
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