
Voorkom witwassen en financieren van
terrorisme
Snelle en goedkope oplossing voor bedrijven om te voldoen aan
Wwft

Den Haag, 9 juni2016 –Creditsafe, online aanbieder van bedrijfs- enkredietrapporten,

introduceert vandaag de Creditsafe Compliance Search. Met denieuwe tool kunnen ondernemers

snel en gemakkelijk aan de Wet ter voorkomingvan witwassen en financieren van terrorisme

(Wwft) voldoen. Als gevolg vanEuropese regelgeving hebben organisaties in de EU bij

transacties boven de15.000 euro zowel een meldingsplicht als de verplichting tot het doen van

onderzoek voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. De CreditsafeCompliance Search

achterhaalt wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van eenbedrijf is en kijkt of deze

aandeelhouder met meer dan 25% op een sanctielijstvoorkomt. 

Creditsafe Compliance Search

http://www.creditsafe.nl/


OVER CREDITSAFE

Creditsafe Nederland B.V. is onderdeel van Creditsafe Group. De Creditsafe Group is een
privately owned en onafhankelijke groep van bedrijven die actuele bedrijfsinformatie leveren.

Creditsafe is gestart in Noorwegen in oktober 1997 met het idee om via de telefoon
kredietinformatie aan het MKB te bieden. De informatie wordt vervolgens via het internet
geleverd. Creditsafe kreeg snel voet aan de grond en nu zijn al meer dan 55.000 bedrijven in
Europa klant. Ze profiteren van de innovatieve producten op het gebied van kredietinformatie
en sales- en marketinginformatie. De rapporten kunnen iedere seconde worden gedownload.

Ondanks de verplichting om bij transacties boven de 15.000 euro onderzoek tedoen naar de

zakenpartner, kent Nederland geen UBO-database met informatie overde aandeelhouders van

een bedrijf. De Creditsafe Compliance Search biedt nu eenoplossing waarmee snel en eenvoudig

te zien is wie de UBO van een bedrijf is enof de zakenpartner een Politiek Prominent Persoon

(Political Exposed Person:PEP) is en of deze op een sanctielijst staat. De Creditsafe database is

opgebouwd uit ruim 14.000 data bronnen en combineert de informatie met bronnenzoals de

Kamer van Koophandel zodat in het onderzoeksrapport een link kanworden gelegd tussen de

eigenaar van een bedrijf en zijn achtergrond.

RachidEnnadre, Managing Director bij Creditsafe Nederland, licht toe:“De database van

Creditsafe onderscheidt zich door internationalebronnen makkelijk toegankelijk te maken via

één portaal, tegen een zeer scherpeprijs. Met de Creditsafe Compliance Search verbreden we de

service richtingonze klanten en bieden we een antwoord op een wet die bedrijven voorheen veel

tijd en geld kostte.”
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Creditsafe heeft nu vestigingen in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland,
Duitsland, de Benelux en de Verenigde Staten. De Groep heeft nu meer dan 500 mensen in
dienst en blijft zijn activiteiten uitbreiden. Het bedrijf heeft de ambitie om ’s werelds leidende
aanbieder te worden van online bedrijfsinformatie.

Creditsafe heeft afgelopen jaar als groep meer dan 40 miljoen bedrijfs- en kredietrapporten
geleverd in Europa.
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