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Algemene risicobeoordeling inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 
het terrorisme 
 
 
Toepassingsveld 

Alle ondernemingen die onder toezicht staan van de Nationale Bank van België en die vallen 
onder het toepassingsgebied van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van 
contanten, zijnde onder meer: 

- 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 naar Belgisch recht, met 
inbegrip van de in België gevestigde bijkantoren van Europese en niet Europese instellingen, 
alsook de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld die over een 
vergunning beschikken in een ander land van de Europese Economische Ruimte en die een 
centraal contactpunt dienen aan te wijzen in België;  

- alle door de wet van 18 september 2017 geviseerde vereffeningsinstellingen. 

Samenvatting/Doelstelling 

Met deze circulaire beoogt de Nationale Bank van België (hierna “de Bank”) enerzijds informatie 
te verschaffen over haar verwachtingen inzake de door de financiële instellingen te verrichten 
algemene risicobeoordeling als bedoeld in de artikelen 16 en 17 van de wet van 18 september 
2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contanten (hierna “WG/FT wet”). Anderzijds heeft de circulaire 
tevens tot voorwerp om bij de financiële instellingen bepaalde informatie op te vragen die de 
Bank in staat moet stellen om op gerichte wijze toezicht uit te oefenen op de naleving van deze 
verplichting. 
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Structuur 

1. Inleiding 
2. Achtergrond 
3. Governance 
4. Proces 
5. Communicatie aan de Bank 

 
 
 
 
Geachte mevrouw  
Geachte heer 

Met deze circulaire wensen wij de verwachtingen van de Bank inzake de door de financiële instellingen te 
verrichten algemene risicobeoordeling betreffende het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme ( hierna WG/FT) te verduidelijken, en verzoeken wij u tevens twee bijlagen - die tot doel 
hebben een overzicht te bekomen van de wijze waarop dit proces door uw instelling concreet werd 
geïmplementeerd - in te vullen en over te maken aan de Bank.  

1. Inleiding 

Op 16 oktober 2017 trad de WG/FT wet
1
 in werking. 

Artikel 16 van deze wet schrijft voor dat de onderworpen entiteiten passende maatregelen dienen te 
nemen, evenredig met hun aard en omvang, voor het identificeren en beoordelen van de WG/FT- risico’s 
waaraan ze zijn blootgesteld. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de kenmerken van de 
cliënten, producten, aangeboden diensten of verrichtingen, de betrokken landen of geografische 
gebieden, alsook de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan. 

Artikel 17 van de WG/FT wet bepaalt dat deze algemene risicobeoordeling dient te worden 
gedocumenteerd, bijgewerkt en ter beschikking gehouden van de Bank. 

 De financiële instellingen dienen tegenover de Bank voorts te kunnen aantonen dat de gedragslijnen, de 
procedures en de interne controlemaatregelen die ze vaststellen overeenkomstig artikel 8 van de WG/FT 
wet, in voorkomend geval met inbegrip van het cliëntacceptatiebeleid, in verhouding staan tot het 
geïdentificeerde WG/FT-risico. Desgevallend houdt de bijwerking van de algemene risicobeoordeling ook 
in dat de individuele risicobeoordelingen bedoeld in artikel 19, § 2, eerste lid, van de WG/FT wet worden 
bijgewerkt.  

2. Achtergrond 

De vereiste om over een risico-geörienteerde benadering te beschikken inzake de voorkoming van 
WG/FT vormt één van de speerpunten van de in 2012 uitgevaardigde FAG-Aanbevelingen en de 
Europese WG/FT Richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015. Op Belgisch vlak werd deze verplichting onder 
meer vertaald in de artikelen 16 en 17 van de WG/FT wet enerzijds, en Titel 2 van het Reglement van de 
Bank d.d. 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme

2
 (hierna het “WG/FT Reglement”), anderzijds. 

De algemene risicobeoordeling die de financiële instellingen in dit kader dienen te verrichten vormt een 
instrument dat hen in staat moet stellen om de inherente risico’s inzake WG/FT waaraan zij zijn 
blootgesteld te identificeren en op gepaste wijze te beheren of, waar nodig, in te perken. De 
risico-gebaseerde benadering laat de instellingen eveneens toe om minder verregaande maatregelen te 

 
1
  Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 

beperking van het gebruik van contanten, beschikbaar op de website van de Bank www.nbb.be.  
2
  Reglement van de Nationale Bank van België d.d. 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het 

witwassen van geld en de financiering van terrorisme, beschikbaar op de website van de Bank www.nbb.be.  
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treffen in situaties waar deze risico’s gering zijn, zodat de aldus vrijgekomen middelen kunnen worden 
aangewend voor het verplicht toepassen van verscherpte maatregelen ten aanzien van situaties waar de 
risico’s groter zijn. Zodoende kan de toewijzing van de beschikbare middelen worden geoptimaliseerd.  

Uit het bovenstaande vloeit voort dat een passende risico-gebaseerde benadering begint bij het 
verwerven van een grondige en actuele kennis van de WG/FT risico’s waaraan de instelling is 
blootgesteld enerzijds, en een overeenstemmend risico inzicht anderzijds.  

Overeenkomstig artikel 3 van het WG/FT Reglement dient de algemene risicobeoordeling betrekking te 
hebben op alle activiteiten van de in België gevestigde instelling onderworpen aan de wetgeving inzake 
WG/FT, met inbegrip van haar grensoverschrijdende activiteiten verricht in het kader van het vrij verkeer 
van diensten. Ingeval de instelling actief is via een groep, bepaalt artikel 6 van het WG/FT Reglement dat 
al haar bijkantoren en dochterondernemingen hun algemene risicobeoordeling dienen over te maken aan 
de instelling, zodat deze laatste hiermee rekening kan houden bij het bepalen van het algemene 
risicobeleid op het niveau van de groep. In dit verband bepaalt het WG/FT Reglement dat de 
betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld er tevens dienen over te waken dat er ook een 
algemene risicobeoordeling zal worden verricht van de WG/FT-risico’s die verbonden zijn aan de 
activiteiten die zij uitoefenen in een andere lidstaat of derde land via één of meerdere personen die daar 
zijn gevestigd en er de betrokken instelling vertegenwoordigen (bijvoorbeeld netwerk van agenten, etc.). 

Voor zover relevant voor hun sector, dienen de financiële instellingen bij voornoemde algemene 
risicobeoordeling ten minste rekening te houden met

3
: 

 de variabelen vermeld in bijlage I van de WG/FT wet;  

 de factoren die wijzen op een potentieel hoger risico vermeld in bijlage III van de WG/FT wet;  

 het advies over de risico’s inzake WG/FT voor de financiële sector van de Unie
4
, geformuleerd 

door de ETA’s krachtens artikel 6, lid 5, van Richtlijn 2015/849, alsook de “richtsnoeren” die de 
ETA’s publiceren met betrekking tot de factoren die wijzen op een lager risico (met toepassing 
van artikel 17 van de Richtlijn) en de factoren die wijzen op een hoger risico (met toepassing van 
artikel 18, lid 4, van de Richtlijn)

5
; 

 de relevante bevindingen van het door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 6 van 
Richtlijn 2015/849 opgemaakte verslag

6
;  

 het verslag opgemaakt door de coördinatieorganen krachtens artikel 68 van de WG/FT wet
7
, elk 

voor wat hen aanbelangt, en  

 alle andere relevante informatie waarover ze beschikken. 

Daarnaast voorziet de wet ook in de mogelijkheid om bij voornoemde oefening rekening te houden met 
de in bijlage II vermelde factoren (potentieel lager risico). 
 
3
  Zie tevens de Memorie van Toelichting bij de WG/FT wet, Parl. St. Kamer, 2016-2017, Doc. 54, 2566/001, 

p. 79-81. 
4
  “Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector” 

d.d. 20 februari 2017, referentie JC 2017/07, zie website van het gezamenlijk comité van de ETA’s, 
https://esas-joint-committee.europa.eu. 

5
  “Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer 

due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money 
laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional 
transactions” d.d. 26 juni 2017, referentie JC 2017 37. Deze tekst is reeds beschikbaar op de website van het 
gezamenlijk comité van de ETA’s, https://esas-joint-committee.europa.eu. Een vertaling in het Nederlands en 
Frans zal binnenkort ook beschikbaar zijn op de website van de ETA’s (cf., supra) en van de Bank www.nbb.be.  
6
“Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of 

money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities”, 
d.d. 26 juni 2017, ref.COM(2017) 340 final, beschikbaar op de website van de Europese Commissie, 
http://ec.europa.eu. 

7
  Zodra dit verslag gepubliceerd is. 
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De algemene risicobeoordeling met betrekking tot WG/FT dient te worden uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van de AMLCO

8
 en goedgekeurd door de effectieve leiding. 

Artikel 17 van de WG/FT wet bepaalt voorts dat de algemene risicobeoordeling dient te worden 
gedocumenteerd, bijgewerkt en ter beschikking gehouden van de Bank. 

In dit verband dienen de instellingen tegenover de Bank te kunnen aantonen dat de gedragslijnen, de 
procedures en de interne controlemaatregelen die ze vaststellen overeenkomstig artikel 8 van de WG/FT 
wet, in voorkomend geval met inbegrip van het cliëntacceptatiebeleid, in verhouding staan tot het 
geïdentificeerde WG/ FT-risico. Desgevallend houdt de bijwerking van de algemene risicobeoordeling ook 
in dat de individuele risicobeoordelingen bedoeld in artikel 19, § 2, eerste lid, van de WG/FT wet worden 
bijgewerkt.  

In fine dient te worden opgemerkt dat de algemene risicobeoordeling die de instellingen met toepassing 
van artikel 16 van de WG/FT wet dienen te verrichten geen éénmalige oefening betreft doch wel een 
continu proces vormt. Zo dient deze risicobeoordeling – en desgevallend eveneens de individuele 
risicobeoordeling - te worden bijgewerkt telkenmale zich één of meerdere evenementen voordoen die een 
significante invloed kunnen hebben op de risico’s, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in het business model, 
de lancering van nieuwe producten ten aanzien van het bestaande gamma, de expansie van de 
activiteiten naar nieuwe geografische gebieden, het ontdekken van nieuwe WG/FT risico’s ingevolge 
nationale of internationale gebeurtenissen, etc. 

3. Governance 

Zoals hoger aangegeven dient de algemene risicobeoordeling te worden neergelegd in een schriftelijk 
document (papier of elektronisch) dat ter beschikking wordt gehouden van de Bank. Dit document dient 
tevens een beschrijving te bevatten van het proces dat werd gehanteerd om tot de beoordeling te komen, 
waaronder: 

 de methodologie die werd aangewend voor het verrichten van de algemene risicobeoordeling, 
waarbij verwacht wordt dat deze ten minste de basisbouwstenen vermeld in punt 4 van deze 
circulaire omvat; 

 de wijze waarop dit proces geïntegreerd is in het bredere risicobeheersysteem en de corporate 
governance van de instelling, met inbegrip van de manier waarop de eventuele groepsdimensie 
in de oefening werd verwerkt; 

 een beschrijving van de procedures die de monitoring en tijdige bijwerking van het 
risicobeoordelingsproces zullen verzekeren, om zodoende de permanente accuraatheid ervan te 
waarborgen; 

 een beschrijving van de mate waarin de AMLCO, de compliance officer, de effectieve leiding, en 
eventuele andere intervenanten betrokken werden bij de identificatie en analyse van de risico’s, 
de totstandkoming van de eigenlijke risicobeoordeling en eventuele daaraan gekoppelde 
maatregelen, alsook de kennisname en validatie van het geheel. 

4. Proces 

De algemene risicobeoordeling veronderstelt het opeenvolgend doorlopen van drie grote fasen door de 
instelling: 

 de identificatie en analyse van de risico’s verbonden aan het witwassen van geld, de financiering 
van terrorisme, en het respecteren van de regelgeving inzake internationale sancties, embargo’s 
en andere beperkende maatregelen, waaraan de instelling is blootgesteld (“risico 
identificatiefase”); 

 
8
  De persoon/personen die is/zijn aangewezen met toepassing van artikel 9, § 2 van de WG/FT wet. 
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 de analyse en beoordeling van de adequaatheid van de bestaande risicobeheersmaatregelen 
terzake (“gap analyse”); 

 het indien nodig nemen van nieuwe of bijkomende risicobeheersmaatregelen ter beheersing van 
de niet -of onvoldoende afgedekte risico’s (“bijsturingsfase”). 

De wijze waarop de instelling dit proces doorloopt en invult, alsook de mate van granulariteit, dient 
bovendien in verhouding te staan tot haar aard en omvang. 

4.1 Risico identificatiefase 

Zoals eerder aangegeven vereist een goede algemene risicobeoordeling in eerste instantie een 
grondig kennis en inzicht van alle WG/FT risico’s waaraan de instelling is blootgesteld. Derhalve zal 
de instelling alle voor haar relevante WG/FT risico’s dienen te identificeren en onder te brengen in 
categorieën/subcategorieën, die voortvloeien uit één of meer kenmerken bepaald in artikel 16 van de 
WG/FT wet. Naast de kenmerken van artikel 16, dient de instelling ook rekening te houden met 
eventuele andere aanvullende kenmerken die op haar specifieke situatie van toepassing zouden 
kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld specifieke risico’s die zouden kunnen voortvloeien uit intra-bank 
relaties met andere groepsentiteiten, risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling voor 
eigen rekening (bijvoorbeeld de marktenzaal) etc. 

Eens de instelling de verschillende risico’s heeft geïnventariseerd en gecategoriseerd, dient 
vervolgens te worden overgegaan tot het analyseren van de mate waarin zij aan deze risico’s is 
blootgesteld. Daarbij houdt de instelling rekening met de minimumvariabelen en factoren bepaald in 
punt 2 van deze circulaire, alsook met eventuele andere variabelen en factoren die op haar specifieke 
situatie van toepassing zouden kunnen zijn. De finale analyse en bijhorende risicoscore per 
risicocategorie dient voorts ook rekening te houden met alle andere elementen die deze beoordeling 
kunnen beïnvloeden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een instelling een activiteit voert die op zich 
slechts een licht verhoogd risico met zich meebrengt, doch indien de betrokken activiteit 80% van het 
business model van de instelling vertegenwoordigt, zou dit potentieel tot een versterkend effect – en 
dus hogere inschaling - kunnen leiden. 

4.2 Gap-analyse 

In een tweede fase dient de instelling een inventaris op te maken van de risicobeheersmaatregelen
9
 

die zij momenteel toepast om de verschillende geïdentificeerde risico’s te beheren dan wel te 
beperken. Deze inventaris van de risicobeheersmaatregelen dient eveneens de conformiteit met het 
nieuwe wettelijke kader bepaald in de WG/FT wet en het WG/FT Reglement te omvatten (i.e. 
beheersing van het compliance risico, zie in het bijzonder artikel 8 van de WG/FT wet). Vervolgens 
dient de instelling te beoordelen of deze maatregelen afdoende zijn. Daarbij dient tevens rekening te 
worden gehouden met de wijze waarop deze risicobeheersmaatregelen daadwerkelijk worden 
toegepast en nageleefd in de praktijk. Voorts dient ook – onder meer - rekening te worden gehouden 
met de eventuele risicobeheersmaatregelen die aanbevolen worden in: 

 het advies over de risico’s inzake WG/FT voor de financiële sector van de Unie, geformuleerd 
door de ETA’s krachtens artikel 6, lid 5, van Richtlijn 2015/849, alsook de “richtsnoeren” die de 
ETA’s publiceren met betrekking tot de factoren die wijzen op een lager risico (met toepassing 
van artikel 17 van de Richtlijn) en de factoren die wijzen op een hoger risico (met toepassing van 
artikel 18, lid 4, van de Richtlijn); 

 het door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 6 Richtlijn 2015/849 opgemaakte 
verslag;  

 het verslag opgemaakt door de coördinatieorganen krachtens artikel 68 van de WG/FT wet; 

 
9
  Deze risicobeheersmaatregelen omvatten het geheel van de waakzaamheids –en meldingsverplichtingen, en 

kunnen derhalve betrekking hebben op één of meer van de volgende elementen: de identificatie –en 
verificatieverplichting, de verplichting tot doorlopende waakzaamheid, de analyse van atypische verrichtingen en 
de melding van vermoedens en bijkomende inlichtingen aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 
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 eventuele andere relevante “best practices” terzake (bijvoorbeeld richtlijnen uitgevaardigd door 
de sector, de FAG, het Bazel Comité, etc.). 

4.3 Bijsturingsfase 

Indien na het doorlopen van de tweede fase blijkt dat de bestaande risicobeheersmaatregelen niet 
afdoende zijn, dient de instellingen nieuwe of aanvullende maatregelen te definiëren om het risico op 
een adequate wijze te beheren of in te perken. Voorts dient ook een gepaste termijn te worden 
bepaald voor de concrete implementatie van deze maatregelen en hiertoe de nodige middelen te 
worden voorzien. Bij het bepalen van deze laatste twee elementen dient onder meer rekening te 
worden gehouden met de omvang, ernst en impact van het onafgedekte risico enerzijds, en de 
omvang en complexiteit van de te nemen remediëringsmaatregelen anderzijds. Zo dienen 
onafgedekte risico’s met een grote impact, die slechts beperkte remediëringsmaatregelen vergen het 
voorwerp uit te maken van een snelle bijsturing. Hoedanook dienen alle in het kader van deze eerste 
algemene risicobeoordeling geïdentificeerde noodzakelijke remediëringsmaatregelen uiterlijk tegen 
1 juli 2019 te worden geïmplementeerd. Instellingen die van oordeel zijn dat zij bepaalde 
remediëringsmaatregelen niet kunnen implementeren tegen bovengenoemde termijn, dienen bij de 
Bank uiterlijk op 31 mei 2019 een gemotiveerd verzoek tot uitstel in te dienen. In dergelijk geval kan 
de Bank – in functie van de concrete omstandigheden en voor zover verantwoord gelet op het risico - 
beslissen om de remediëringstermijn te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2020. 

5. Communicatie aan de Bank 

Artikel 17 van de WG/FT wet bepaalt dat de algemene risicobeoordeling dient te worden 
gedocumenteerd, bijgewerkt, en ter beschikking gehouden van de Bank. Aangezien dit artikel reeds op 
16 oktober 2017 in werking is getreden, doch het verrichten van een degelijke algemene 
risicobeoordeling – afhankelijk van de aard en activiteiten van de betrokken instellingen - een complexe 
oefening kan vormen, zal de Bank de concrete implementatie van deze verplichting in twee fasen, 
gespreid in de tijd, opvolgen. 

Deze circulaire bevat twee bijlagen die door de instellingen dienen te worden ingevuld en overgemaakt 
aan de Bank. 

De eerste bijlage betreft een samenvattingstabel die een globaal overzicht biedt – in verkorte en 
vereenvoudigde vorm - van de door de instelling verrichte algemene risicobeoordeling. Teneinde de 
verwachtingen van de Bank inzake de vervollediging van deze tabel te illustreren, werd tevens een 
invulvoorbeeld bijgevoegd. De tweede bijlage bevat een aantal punctuele vragen, die betrekking hebben 
op de wijze waarop het algemene risicobeoordelingsproces werd gevoerd. 

Wij verzoeken de instellingen om uiterlijk op 1 april 2018 een eerste versie van beide bijlagen te bezorgen 
aan de Bank. Deze eerste versie dient de stand van zaken van de algemene risicobeoordeling op die 
datum weer te geven, en heeft in de eerste plaats tot doel om aan de Bank toe te laten de tijdige 
vorderingen van de werkzaamheden op te volgen. 

De definitieve versie van deze bijlagen – die de integrale en gefinaliseerde risicobeoordeling dient te 
weerspiegelen conform het bepaalde in de artikelen 16 en 17 van de WG/FT wet - dient uiterlijk op 
15 juli 2018 aan de Bank te worden overgemaakt. 

De instellingen die toegang hebben tot e-corporate dienen de ingevulde bijlagen over te maken via 
e-corporate. De instellingen die geen toegang hebben tot e-corporate dienen de ingevulde bijlagen op te 
sturen naar de mailbox supervision.ta.aml@nbb.be. 

In fine wordt eraan herinnerd dat het algemene risicobeoordelingsproces een continue oefening vormt, en 
de Bank dit proces ook nadien zal blijven opvolgen. Derhalve vragen wij de instellingen om deze bijlagen 
tevens bij te werken telkenmale de algemene risicobeoordeling wordt aangepast, en de nieuwe 
geactualiseerde versie – gelijktijdig met het jaarlijks activiteitenverslag bedoeld in artikel 7 van het WG/FT 
Reglement - over te maken aan de Bank via e-corporate (of bovenstaande mailbox bij gebreke aan 
toegang tot e-corporate).  
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Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van 
uw instelling. 

Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 

Bijlagen (3) – enkel beschikbaar via www.nbb.be: 

 Samenvatting risico-analyse - Overzichtstabel 
 Samenvatting risico-analyse - Invulvoorbeeld 
 Vragenlijst 


