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Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2018_02 

Vragenlijst 
 

 
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. 
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1. Beschrijf kort de door u gehanteerde methodologie voor de in artikel 16 van de WG/FT wet 
bepaalde algemene risicobeoordeling. 
 

2. Hebt u - bovenop de wettelijke criteria bepaald in artikel 16 van de WG/FT wet - nog andere 
aanvullende criteria en risicovariabelen gebruikt voor het verrichten van de risicobeoordeling? 
Licht uw antwoord toe. 
 

3. Indien u deel uitmaakt van een groep, actief bent via (buitenlandse) dochtervennootschappen, 
bijkantoren of andere vestigingen, dan wel actief bent via een centraal contactpunt, gelieve kort 
uiteen te zetten hoe u – in het licht van de artikelen 3 en 6 van het WG/FT Reglement - deze 
dimensie in het risicobeleid van de groep hebt verwerkt. 
 

4. Bent u – na de evaluatie van deze eerste oefening - voornemens om maatregelen te nemen om 
het proces van risico-analyse te verbeteren of bij te sturen? Licht uw antwoord toe. 
 

5. Hebt u of zal u – naar aanleiding van deze oefening – fundamentele aanpassingen moeten 
aanbrengen aan uw WG/FT risicobeheer (bijvoorbeeld het treffen van zware aanvullende 
risicobeheersmaatregelen, versterken van effectieven voor de WG/FT preventie, verrichten van 
grote inhaaloperaties voor het wegwerken van tekortkomingen, etc.), dan wel besloten om 
bepaalde activiteiten sterk in te perken of stop te zetten (bijvoorbeeld omdat bleek dat het 
WG/FT-risico niet of zeer moeilijk te beheersen was)? Licht uw antwoord toe. 

 


