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Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden 

agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden 

verricht 

 

Toepassingsveld 

 

Instellingen die geldtransfers uitvoeren (money remittance) en die onder het toepassingsgebied vallen 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. 

 

Samenvatting/Doelstelling 

 

De Bank heft een horizontale controleanalyse uitgevoerd, waarbij een steekproef werd onderzocht van 

transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen 

(money remitters) werden verricht. De bedoeling van dit document is om een aantal aandachtspunten en 

best practices te formuleren voor de volledige sector.  

 

Structuur 

 
1) Toezicht op de agenten; 
2) Coderingsfouten; 
3) Waakzaamheid met betrekking tot transacties binnen België; 
4) Situaties die kunnen wijzen op een opsplitsing van transacties of op de intentie om overschrijding van 
drempels te vermijden; 
5) Exclusieve verantwoordelijkheid van de compliancefunctie voor het beheer van verzoeken om 
informatie en waarschuwingen. 
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Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden
agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden
verricht

Toepassingsveld

Instellingen die geldtransfers uitvoeren (money remittance) en die onder het toepassingsgebied vallen van
de wet van 18 september 201 7 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
en tot beperking van het gebruik van contanten.

Samenvattinq/Doelstellinq

De Bank heft een horizontale controleanalyse uitgevoerd, Waarbij een steekproef werd onderzocht van
transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen
(money remitters) werden verricht. De bedoeling van dit document is om een aantal aandachtspunten en
best practices te formuleren voor de volledige sector.

Structuur

1) Toezicht op de agenten;
2) Coderingsfouten;
3) Waakzaamheid met betrekking tot transacties binnen België;
4) Situaties die kunnen wijzen op een opsplitsing van transacties of op de intentie om overschrijding van
drempels te vermijden;
5) Exclusieve verantwoordelijkheid van de compliancefunctie voor het beheer van verzoeken om
informatie en waarschuwingen.
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Geachte mevrouw 
Geachte heer 

Bij het uitoefenen van haar toezichtsbevoegdheden op het vlak van de maatregelen ter voorkoming van 

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft de de Bank een horizontale controleanalyse 

uitgevoerd, waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van 

verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht.  

Op basis van de uitgevoerde analyses en de ontvangen bijkomende informatie, heeft de Bank 

tekortkomingen vastgesteld in de controleprocedures en -systemen van bepaalde instellingen. De 

aandachtspunten die uit deze controle naar voor kwamen betreffen hoofdzakelijk het toezicht op de 

agenten, coderingsfouten, de waakzaamheid met betrekking tot transacties binnen België, situaties die 

kunnen wijzen op een opsplitsing van transacties en de noodzakelijk exclusieve verantwoordelijkheid van 

de compliancefunctie voor het beheer van verzoeken om informatie en waarschuwingen. 

Via deze circulaire wil de Bank er uitdrukkelijk op wijzen dat het van belang is dat de wettelijke en 

reglementaire verplichtingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 

strikt worden nageleefd en dat de beleidslijnen en procedures van de betalingsinstellingen worden 

toegepast. 

In bijlage volgt een verslag van de voornaamste bevindingen van de door de Bank uitgevoerde analyse, 

waarbij ook verwachtingen en aanbevelingen worden geformuleerd.  

De Franse versie en/of de niet-officiële Engelse vertaling van deze circulaire, en de bevindingen, 

verwachtingen en aanbevelingen van de Bank zijn op verzoek verkrijgbaar via het volgende e-mailadres: 

supervision.ta.aml@nbb.be. 

Hoogachtend 

 

 

 

 

Jan Smets 

 

 

Kopie: aan de erkend revisor
1

 
 

 

 
1
  Indien van toepassing. 
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Bij het uitoefenen van haar toezichtsbevoegdheden op het vlak van de maatregelen ter voorkoming van
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft de de Bank een horizontale controleanalyse
uitgevoerd, waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van
verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht.

Op basis van de uitgevoerde analyses en de ontvangen bijkomende informatie, heeft de Bank
tekortkomingen vastgesteld in de controleprocedures en -systemen van bepaalde instellingen. De
aandachtspunten die uit deze controle naar voor kwamen betreffen hoofdzakelijk het toezicht op de
agenten, coderingsfouten, de waakzaamheid met betrekking tot transacties binnen België, situaties die
kunnen wijzen op een opsplitsing van transacties en de noodzakelijk exclusieve verantwoordelijkheid van
de compliancefunctie voor het beheer van verzoeken om informatie en waarschuwingen.

Via deze circulaire wil de Bank er uitdrukkelijk op wijzen dat het van belang is dat de wettelijke en
reglementaire verplichtingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
strikt worden nageleefd en dat de beleidslijnen en procedures van de betalingsinstellingen worden
toegepast.

ln bijlage volgt een verslag van de voornaamste bevindingen van de door de Bank uitgevoerde analyse,
waarbij ook verwachtingen en aanbevelingen worden geformuleerd.

De Franse versie en/of de niet-officiële Engelse vertaling van deze circulaire, en de bevindingen,
verwachtingen en aanbevelingen van de Bank zijn op verzoek verkrijgbaar via het volgende e-mailadres:
supervision.ta.aml@nbb.be.

Hoogachtend

Jan Smets

. . 1
Kop|e: aan de erkend rev|sor

|ndien van toepassing.
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