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Rapportering over de inherente risico’s met betrekking tot het witwassen van het geld en de 
financiering van het terrorisme aan dewelke financiële instellingen zijn blootgesteld 
 
 
Toepassingsveld 
- alle kredietinstellingen, met inbegrip van de Europese en niet-Europese bijkantoren; 
- alle beursvennootschappen, met inbegrip van de Europese en niet-Europese bijkantoren; 
- alle verzekeringsondernemingen die beschikken over de erkenning om 

levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen, met inbegrip  van de Europese en niet-
Europese bijkantoren; 

- alle betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, met inbegrip van de 
Europese en niet-Europese bijkantoren; 

- alle centrale contactpunten in België van betalingsinstellingen en instellingen voor 
elektronisch geld aan dewelke in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte 
een vergunning is verleend;  

- alle vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, 
met inbegrip van de Europese en niet-Europese bijkantoren. 

Samenvatting/Doelstelling 
Met deze circulaire beoogt de Nationale Bank van België van de financiële instellingen 
gestandaardiseerde informatie te bekomen die haar in staat moet stellen haar 
risicogeoriënteerde benadering te versterken in de uitoefening van haar wettelijke 
toezichtsbevoegdheden inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering 
van het terrorisme. 
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Geachte mevrouw  
Geachte heer 
 
Met deze circulaire maken wij u de vragenlijst over waarmee de Nationale Bank van België (hierna ‘de 
Bank’) gestandaardiseerde informatie wenst te bekomen over de inherente risico’s met betrekking tot het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna WW/FT) die uw instelling bedreigen. De 
Bank verwacht dat uw financiële instelling de ingevulde rapportering terug aan haar overmaakt in 
overeenstemming met de hierna volgende modaliteiten.  
 
 

1. Inleiding 
 
In 2013 heeft de Bank de financiële instellingen voor het eerst een vragenlijst met betrekking tot de 
bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme (hierna AWW/FT) 
overgemaakt1. Met deze vragenlijst werd voornamelijk een controle van de conformiteit van de interne 
AWW/FT-procedures van de financiële instellingen met de Belgische AWW/FT-regelgeving nagestreefd.  
 
In de daaropvolgende jaren werd deze periodieke vragenlijst steeds uitgebreid met nieuwe vragen en/of 
hoofdstukken2.  
 
In de vragenlijst die vorig jaar, als bijlage bij de circulaire NBB_2016_423, aan de instellingen werd 
overgemaakt, werd het hoofdstuk 7, waar in 2015 voor het eerst ook statistische informatie in werd 
opgevraagd, echter opnieuw weggelaten. In voornoemde circulaire werd toen reeds aangekondigd dat de 
Bank de statistische informatie, waarover zij dient te beschikken om haar risicogeoriënteerde benadering 
te kunnen versterken, in 2017 via een afzonderlijke rapportering zou opvragen. Het is deze rapportering 
die het voorwerp uitmaakt van onderhavige circulaire.  
 
 

2. Achtergrond: een op het risico gebaseerd AWW/FT-toezicht op de financiële instellingen 
 
De “internationale normen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en 
proliferatie” (ook wel de FATF-aanbevelingen genoemd), die in februari 2012 werden goedgekeurd, 
benadrukken in sterke mate de tenuitvoerlegging van een risicogeoriënteerde benadering. Deze 
internationale normen verplichten de betrokken toezichthouders om over een AWW/FT-toezichtsmodel te 
beschikken dat hen toelaat hun toezichtsbevoegdheden uit te oefenen in functie van de risico’s aan 
dewelke de financiële instellingen die onder hun toezicht staan, zijn blootgesteld.  
 
De verplichting om over een risicogeoriënteerd toezichtsmodel te beschikken, werd recent ook 
ingeschreven in de Europese AWW/FT-regelgeving4 en zal bijgevolg, na de omzetting van de Vierde 
AWW/FT-Richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015 in Belgisch recht, één van de hoekstenen vormen voor de 
organisatie van het AWW/FT-toezicht op financiële instellingen.  
 
  

 
1 Circulaire NBB_2013_10 van 25 september 2013. 
2 Circulaire NBB_2014_11 van 14 oktober 2014 en Circulaire NBB_2015_26 van 7 oktober 2015 
3 Circulaire NBB_2016_42 van 26 oktober 2016.  
4 Richtlijn (EU) 2015/849 van 20 mei 2015. 
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Het is in het licht van deze ontwikkelingen dat de gezamenlijke Europese Toezichthouders5 (hierna ‘de 
ESA’s’ genoemd) op 16 november 2016 richtsnoeren hebben gepubliceerd met betrekking tot een op het 
risicogeoriënteerd AWW/FT-toezicht op financiële instellingen. Deze richtsnoeren bevatten concrete 
aanbevelingen voor de uitbouw van een op het risicogeoriënteerd toezichtsmodel door de nationale 
AWW/FT-toezichthouders. Deze aanbevelingen hebben meer bepaald betrekking op: 

 
- Stap 1: de identificatie van de verschillende WW/FT-risicofactoren; 
- Stap 2: het uitvoeren van een risicobeoordeling voor elk van de financiële instellingen onder 

toezicht; 
- Stap 3: het uitoefenen van het toezicht zelf; en 
- Stap 4: het evalueren, bijsturen en opvolgen van het risicogeoriënteerd toezichtsmodel.  

 
Teneinde de Bank toe te laten om een risicobeoordeling uit te voeren voor elk van de verschillende 
financiële instellingen die onder haar toezicht staan (stap 2 van de ESA-richtsnoeren), zodat zij op basis 
hiervan de prioriteiten voor het toezicht kan bepalen, moet zij kunnen beschikken over, enerzijds, 
informatie die betrekking heeft op de inherente WW/FT-risico’s aan dewelke de instellingen zijn 
blootgesteld, en anderzijds, over informatie betreffende de kwaliteit van de door de financiële instellingen 
genomen risicobeheersende maatregelen. Op basis van beide beoordelingen kan vervolgens het 
residueel WW/FT-risico voor elke instelling worden bepaald.  
 
Met de vragenlijst die wordt gevoegd bij onderhavige circulaire zal de Bank in 2017, rekening houdende 
met de internationale-, Europese- en nationale normen en richtsnoeren ter zake, specifieke informatie 
opvragen over de inherente WW/FT-risico’s aan dewelke de financiële instellingen die onder haar 
toezicht staan, zijn blootgesteld. Samen met de informatie die de Bank eerder dit jaar reeds ontving van 
de financiële instellingen onder toezicht, over de conformiteit van hun interne procedures met de 
Belgische AWW/FT-regelgeving, zal de Bank op die manier in staat zijn om het residueel WW/FT-risico 
van elke instelling te bepalen, zodat zij vervolgens haar toezichtsmiddelen op de meeste efficiënte wijze 
kan inzetten voor de controle van die instellingen waar het WW/FT-risico het grootst is.  
 
De Bank merkt in deze nog op dat de informatie die zij van de financiële instellingen krijgt over, enerzijds, 
de inherente WW/FT-risico’s aan dewelke zij zijn blootgesteld, en anderzijds, de kwaliteit van de door hen 
genomen risicobeheersende maatregelen, in de praktijk verder wordt aangevuld met- en wordt 
geëvalueerd tegen het licht van andere informatiebronnen waar de Bank toegang tot heeft of kan krijgen, 
zoals o.a. de vaststellingen gedaan naar aanleiding van inspecties ter plaatse, de contacten tussen de 
toezichthouder en de financiële instellingen, de verslagen van- en de contacten met de erkende 
bedrijfsrevisoren, de informatie die wordt uitgewisseld met de CFI, de prudentiële toezichthouders en de 
AWW/FT-toezichthouders uit de andere lidstaten en derde landen, de informatie overgemaakt door de 
gerechtelijke autoriteiten, enz. 
 
 

3. Integratie van de vragenlijst over de inherente WW/FT-risico’s in de volgende periodieke 
AWW/FT-vragenlijst 

 
Hierboven werd reeds kort gewezen op het feit dat de vragenlijst die het voorwerp uitmaakt van deze 
circulaire het vroegere hoofdstuk 7 van de periodieke AWW/FT-vragenlijst vervangt en aanvult. Er werd 
geopteerd voor deze aanpak omdat het – omwille van IT-technische redenen – niet mogelijk was voor de 
Bank om de vragenlijst over de inherente WW/FT-risico’s nog te integreren in de periodieke vragenlijst 
die de financiële instellingen in januari/februari 2017 dienden over te maken aan de Bank via OneGate.  
 
Het is echter het voornemen van de Bank om de informatie die nu wordt opgevraagd via de vragenlijst die 
het voorwerp uitmaakt van deze circulaire vanaf volgend jaar opnieuw te integreren in de periodieke 

 
5 Zijnde de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese toezichthouder van verzekeraars en pensioenfondsen 

(EIOPA) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). 
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AWW/FT-vragenlijst zodat – in principe – met ingang van 2018 alle AWW/FT-rapporteringen aan de Bank 
zullen worden geconcentreerd in één enkele rapportering die via OneGate moet worden ingediend.  
 
De Bank kan in dit kader ook reeds opmerken dat de voormalige hoofdstukken 1 tot 6 van de periodieke 
vragenlijst, via dewelke de Bank sinds 2013 de conformiteit van de interne procedures met de Belgische 
AWW/FT-regelgeving controleert, in de volgende periodieke vragenlijst eveneens grondig zullen worden 
herzien. Hierbij zal de focus van deze rapportering deels worden verschoven van een controle van 
uitsluitend de conformiteit van de interne procedures met de geldende regelgeving naar een controle van 
de kwaliteit van de risicobeheersende maatregelen in het algemeen. Uiteraard blijft de conformiteit van de 
interne procedures met de Belgische AWW/FT-regelgeving in dit kader een onontbeerlijk en cruciaal 
element waaraan de Bank ook in de toekomst de nodige aandacht zal blijven schenken. 
 
 

4. Timing 
 
De antwoorden op de vragenlijst die het voorwerp uitmaakt van deze circulaire moeten via Ecorporate op 
de gebruikelijke wijze worden aangeleverd tegen uiterlijk vrijdag 30 juni 2017. 
 
De instellingen die geen toegang hebben tot Ecorporate, m.n. de buitenlandse betalingsinstellingen en de 
instellingen voor elektronisch geld die in België een activiteit uitoefenen op basis van het vrije verkeer van 
diensten en hier een fysieke aanwezigheid hebben in de vorm van agenten en/of distributeurs die hen 
vertegenwoordigen, moeten de ingevulde vragenlijst per post of per e-mail bezorgen aan de Bank. 
 

 Per post:    Nationale Bank van België 
    Dienst Prudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit 
    AML/CFT-Toezicht 
    de Berlaimontlaan 14 
    1000 Brussel 

 
 Per e-mail:   Supervision.ta.aml@nbb.be 

 
 

5. Praktisch 
 
De Bank heeft ervoor geopteerd om voor elke categorie van instellingen onder toezicht een afzonderlijke 
vragenlijst op te stellen die – in de mate van het mogelijke – rekening houdt met de specifieke activiteiten 
die in de verschillende sectoren worden uitgeoefend. In totaal werden bijgevolg vier verschillende 
vragenlijsten opgesteld voor de volgende categorieën van instellingen: (i) kredietinstellingen, (ii) 
beursvennootschappen, (iii) levensverzekeringsondernemingen en (iv) betalingsinstellingen en 
instellingen voor elektronisch geld. 
 
Alle vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.  
 
In tegenstelling tot de periodieke vragenlijst witwassen worden de verschillende vragenlijsten u niet in 
papieren vorm toegestuurd. U dient bijgevolg zelf de correcte vragenlijst te downloaden op de website 
van de Bank. Uiteraard is de erkenning die uw instelling heeft bekomen bij de Bank hierbij van 
doorslaggevend belang. De vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen dienen de vragenlijst voor de kredietinstellingen te beantwoorden.  
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U kunt de vragenlijsten als Word-bestand op de volgende wijze terugvinden op de website van de Bank: 
 

1. Ga naar www.nbb.be 
 

2. Ga naar: 
 

 

a) Kredietinstellingen Prudentieel Toezicht  Toezichtsdomeinen  
Kredietinstellingen  Circulaires en Mededelingen 
 Witwassen  klik onderhavige circulaire aan 

b) Levensverzekeringsondernemingen Prudentieel Toezicht  Toezichtsdomeinen  
Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen  
Circulaires en Mededelingen  Witwassen  klik 
onderhavige circulaire aan 

c) Beursvennootschappen Prudentieel Toezicht  Toezichtsdomeinen  
Beursvennootschappen  Circulaires en 
Mededelingen  Witwassen  klik onderhavige 
circulaire aan 

d) Betalingsinstellingen en instellingen 
voor elektronisch geld 

Prudentieel Toezicht  Toezichtsdomeinen  
Betalingsinstellingen en instellingen voor 
elektronisch geld  Circulaires en Mededelingen  
Witwassen  klik onderhavige circulaire aan 

 
Voor alle vragen in verband met deze vragenlijsten verzoeken wij u contact op te nemen met het 
AWW/FT-toezichtsteam van de Bank, via het e-mailadres supervision.ta.aml@nbb.be.  
 
 

6. Methodologie voor het beantwoorden van de vragenlijst 
 

a) In te vullen velden 
 
In de vragenlijst worden de antwoordvakken die uw instelling dient in te vullen steeds aangegeven in het 
groen. Dit betekent dat de Bank in principe in elk van de groene vakken een antwoord verwacht van uw 
instelling. 
 
Echter, niet alle hoofdstukken van de vragenlijst moeten steeds door alle instellingen worden beantwoord. 
Dit is in het bijzonder het geval voor de vragenlijst die werd opgesteld voor de betalingsinstellingen en de 
instellingen voor elektronisch geld. Gelet op de diversiteit van de door deze instellingen uitgeoefende 
activiteiten staat bij verschillende hoofdstukken vermeld van welke instellingen de Bank een antwoord 
verwacht op de gestelde vragen. Zo moeten de vragen die bv. betrekking hebben op de activiteit van 
geldtransfers (money remittance) enkel worden beantwoord door instellingen die beschikken over een 
erkenning PI6. 
 
Indien bepaalde hoofdstukken enkel door instellingen met een specifieke activiteit moeten worden 
ingevuld, dan wordt dit steeds aangegeven in de vragenlijst zelf.  
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b) Beantwoorden van de vragen 
 
De verschillende vragenlijsten kunnen twee verschillende soorten vragen bevatten.  
 
Ofwel gaat het om een vraag waarop uw instelling een vooraf door de Bank gedefinieerd antwoord dient 
te geven. In dergelijk geval dient uw instelling enkel het antwoord te kiezen dat op haar van toepassing is, 
door het aanklikken van het overeenstemmende selectie- of aankruisvakje.  
 
Daar waar de Bank vragen stelt waarvoor geen vooraf gedefinieerde antwoorden werden bepaald (wat 
het geval is wanneer statistische informatie wordt opgevraagd), dient uw instelling steeds één van de 
volgende antwoordmogelijkheden te gebruiken: 
 

- Ofwel beschikt uw instelling over de gevraagde informatie en in dat geval dient u enkel het 
correcte antwoord op te geven. 

  
Indien u een cijfer opgeeft, dient u het cijfer steeds voluit op te geven. Indien uw instelling bv. 
één miljoen vierhonderdduizend en zeventig klanten heeft, moet u het antwoord van uw 
instelling op volgende wijze opgeven: ‘1.400.070’.  
 

- Ofwel is de vraag niet op uw instelling van toepassing. In dat geval dient u in het 
antwoordvak het antwoord ‘Niet van toepassing’ op te geven. 

 
- Ofwel is de vraag wel van toepassing op uw instelling, maar beschikt uw instelling niet over 

de gevraagde gegevens. In dat geval dient u in het antwoordvak het antwoord ‘Niet 
beschikbaar’ op te geven.  

 
- Enkel in uitzonderlijke omstandigheden, indien geen van de drie voorgaande antwoorden, 

een getrouw beeld geeft van de situatie in uw instelling, kunt u in het antwoordvak een ander 
antwoord vermelden. 

 
De Bank vraagt de financiële instellingen om bovenstaande instructies strikt na te leven. Indien de 
vragenlijst niet op de hierboven beschreven wijze wordt ingevuld, kan de Bank het antwoordformulier 
weigeren en dient uw instelling een nieuw en correct ingevuld formulier in te dienen. 
 

c) Commentaarvakken 
 
Net als in de periodieke AWW/FT-vragenlijst voorziet de Bank ook in deze vragenlijst in de mogelijkheid 
voor de financiële instellingen om hun antwoord toe te lichten of te verduidelijken in een commentaarvak.  
 
De commentaren zijn voor deze vragenlijst niet strikt beperkt tot 150 tekens. Desalniettemin vraagt de 
Bank de financiële instellingen om hun toelichtingen en/of commentaren zo bondig mogelijk te houden. 
Het hanteren van een telegramstijl is aangewezen en in geen geval mogen de verstrekte commentaren 
een redelijke lengte overschrijden. Indien dit wel het geval is, zal de Bank het ingediende 
antwoordformulier weigeren en dient uw instelling een nieuw en correct ingevuld formulier in te dienen. 
 
Wij merken nog op dat een commentaar geven ook in deze vragenlijst verplicht is telkens wanneer uw 
instelling het antwoord ‘niet van toepassing’ opgeeft. De commentaar dient de Bank toe te laten om te 
begrijpen waarom de gestelde vraag voor uw instelling niet relevant is.  
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d) Wat indien uw instelling een gevraagde statistiek niet met volledige zekerheid kan 
verstrekken en zij enkel een redelijke schatting kan maken? 

 
De doelstelling die de Bank met de vragenlijsten nastreeft, is – zoals hierboven reeds werd aangegeven – 
het bekomen van informatie die haar moet toelaten een inschatting te kunnen maken van de inherente 
WW/FT-risico’s aan dewelke de financiële instellingen zijn blootgesteld.  
 
Indien financiële instellingen de gevraagde informatie niet met volledige zekerheid kunnen opgeven, maar 
enkel bij benadering, of indien enkel een – adequate – inschatting van de gevraagde informatie kan 
worden opgegeven (bv. in de vorm van geschatte percentages), dan vraagt de Bank de financiële 
instellingen om deze bij benadering verzamelde informatie, dan wel de adequate schatting, toch op te 
geven in de toelichting of de commentaarvakken zodat de Bank met deze benaderingen of schattingen 
rekening kan houden bij haar analyse. 
 
In dergelijke gevallen dient uw instelling in het antwoordvak het antwoord ‘Niet beschikbaar’ op te geven, 
maar kan zij in de toelichting/commentaar een gefundeerde schatting opgeven van de gevraagde 
informatie.  
 
 Voorbeeld:  Aan alle instellingen onder toezicht wordt gevraagd om het aantal cliënten met een 

‘hoog risico’ op te geven. Sommige instellingen kennen vandaag nog geen risico-
scores toe aan hun cliënten en beschikken bijgevolg nog niet over de gevraagde 
statistiek. Sommige van deze instellingen laten hun cliënten echter wel additionele 
AWW/FT-questionnaires invullen indien zij in hoofde van een cliënt een verhoogd 
risico hebben vastgesteld, en zijn in staat om het aantal cliënten op te geven die 
dergelijke aanvullende AWW/FT-questionnaire hebben ingevuld.  

 
De Bank benadrukt bijgevolg dat de commentaarvakken door de financiële instellingen ten volle kunnen 
worden gebruikt om antwoorden toe te lichten en te verduidelijken, om de Bank op die manier – in de 
mate van het mogelijke – te informeren over de aan- dan wel afwezigheid van bepaalde WW/FT-risico’s.  
 
 

e) Beoordeling van de antwoorden van de instellingen door de Bank – doelstellingen  
 
Zoals reeds uitvoerig beschreven in de tekst van onderhavige circulaire zal de Bank de antwoorden van 
uw instelling gebruiken om een beter zicht te krijgen op de inherente WW/FT-risico’s van uw instelling. In 
dit kader zullen de antwoorden van uw instelling worden geanalyseerd, rekening houdende met de 
activiteiten die uw instelling uitoefent, de grootte en de complexiteit van uw instellingen, de door haar 
aangeboden producten en diensten, enz. 
 
Indien uw instelling niet over alle gevraagde informatie beschikt, bv. omdat uw instelling omtrent bepaalde 
aspecten die in de vragenlijst aan bod komen (nog) geen statistische informatie bijhoudt, dan zal het niet 
beschikbaar zijn van deze informatie door de Bank niet als een belemmering voor het indienen van de 
vragenlijst worden beschouwd (in dergelijk geval kan uw instelling de vraag immers beantwoorden met 
het standaardantwoord ‘niet beschikbaar’, zie hierboven onder punt. 6.b)). Het ontbreken van de 
gevraagde informatie zal – rekening houdende met o.a. het gewicht en het belang van de informatie die 
ontbreekt – door de Bank echter wel mee in aanmerking worden genomen voor het evalueren van het 
residueel WW/FT-risico en bijgevolg ook voor de organisatie en planning van het toezicht dat door de 
Bank zal worden uitgeoefend. 
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f) Verantwoordelijkheid voor de juistheid van de antwoorden 
 
De antwoorden op de vragenlijst worden aan de Bank overgemaakt onder de eindverantwoordelijkheid 
van de effectieve leiding van de antwoordende financiële instelling.  

Er wordt evenwel aan herinnerd dat de verantwoordelijke die binnen elke financiële instelling wordt 
aangeduid conform artikel 18 van de wet van 11 januari 1993 krachtens diezelfde wettelijke bepaling niet 
alleen voornamelijk belast is met de analyse van de atypische verrichtingen om te bepalen of deze 
verrichtingen als verdacht moeten worden beschouwd en meegedeeld moeten worden aan de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking (CFI), maar ook met de toepassing van de beleidslijnen en procedures 
bedoeld in de artikelen 16 en 17 van de wet. Hiermee worden in het bijzonder de interne 
controlemaatregelen en -procedures bedoeld die nodig zijn om te garanderen dat de wet wordt nageleefd 
en die aan bod komen in de vragenlijst. Artikel 35, § 3, eerste lid van het Reglement van 23 februari 2010 
van de CBFA bepaalt eveneens dat deze verantwoordelijke er op een algemene wijze op toe moet zien 
dat de instelling al haar verplichtingen nakomt op het vlak van de voorkoming van witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme en er meer in het bijzonder over moet waken dat de instelling zorgt voor 
een ter zake passende administratieve organisatie en interne controlemaatregelen als vereist krachtens 
artikel 16 van de wet. Die verantwoordelijke moet ook bevoegd zijn om op eigen initiatief alle ter zake 
nodige of nuttige maatregelen voor te stellen aan de effectieve leiding van de instelling, inclusief de 
vrijmaking van de nodige middelen. 

De Bank verwacht dus dat de effectieve leiding van de financiële instelling beslist welke antwoorden er op 
de vragenlijst worden gegeven, op voorstel van de verantwoordelijke voor de voorkoming van het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme.  

De Bank zal niet nalaten om, in het kader van specifieke controleacties dan wel in het kader van 
inspecties ter plaatse, de correctheid en de kwaliteit van de antwoorden die door de instellingen worden 
opgegeven, na te gaan.  

 
* * 
* 

 
 
 
Hoogachtend 

 

 

 

Jan Smets 
Gouverneur 

Bijlagen (5) – enkel beschikbaar via www.nbb.be: 

- Vragenlijst kredietinstellingen;  
- Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen; 
- Vragenlijst beursvennootschappen; 
- Vragenlijst betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld 
- Lijst met hoge risicolanden, EU-sanctielanden en offshore-landen (bijlage 1 bij de hierboven 

vermelde vragenlijsten) 

 

http://www.nbb.be/

