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Voornaamste bevindingen van de horizontale analyse

De Nationale Bank van België (hierna ‘de Bank’) heeft eind 2017 een horizontale controleanalyse
uitgevoerd, waarbij transacties werden onderzocht die via verbonden agenten van verschillende onder
toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht. De analyse betrof alle transacties
die in 2016 werden verricht via een aantal agenten van verschillende betalingsinstellingen. Deze agenten
werden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van het feit dat het gemiddelde bedrag van de transacties die
via hun locaties werden verricht, vrij hoog lag ten opzichte van de opgetekende gemiddelden voor alle met
de betalingsinstelling verbonden agenten. Bovendien werd rekening gehouden met een
materialiteitsdrempel, waardoor transacties van geringe waarde niet in de analyse werden opgenomen. Dit
document is niet alomvattend. De bedoeling ervan is om een aantal aandachtspunten en best practices te
formuleren voor de volledige sector. De voornaamste bevindingen zijn rond de volgende vijf thema’s
gegroepeerd:

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.

1. Toezicht op de agenten

De agent vormt een essentiële schakel in het door de betalingsinstellingen opgezette systeem voor de
controle op de verrichtingen. Zijn rol is van fundamenteel belang voor de correcte toepassing van de
procedures. Bovendien zorgt hij ervoor dat relevante informatie wordt bezorgd aan het tweedelijnstoezicht.
Het is van wezenlijk belang dat hij tijdens de volledige duur van de zakelijke relatie wordt opgeleid. Gezien
het belang van de agent, is de Bank van mening dat de monitoring door de betalingsinstellingen niet alleen
de controle op de individuele klantentransacties moet bestrijken, maar de instelling ook in staat moet stellen
zich een nauwkeurig beeld te vormen van de transacties die bij haar verschillende locaties worden verricht
en om de risico's ervan te onderkennen. Daarom moet er binnen de betalingsinstellingen een
risicogebaseerd programma voor de controle op de activiteiten van de agenten worden opgezet, zodat de
risico's kunnen worden opgespoord en de meest geschikte maatregelen kunnen worden getroffen om deze
risico’s te beperken.

De horizontale analyse heeft de aandacht gevestigd op een aantal gevallen waaruit blijkt dat het toezicht
op de agenten zwakke punten vertoont. Het is van essentieel belang dat de instellingen rekening houden
met het inherente risico dat verbonden is aan elke agent en daarbij uitgaan van verschillende criteria, zoals
het al dan niet exclusief zijn van de agent, de geografische zones die door zijn cliënten worden gebruikt,
het gemiddelde bedrag van de transacties die via de locatie worden verricht, in het bijzonder naar bepaalde
risicovollere geografische zones, het aantal van zijn cliënten dat een hoog risico vormt en, idealiter, een
beoordeling door de betalingsinstelling die gebaseerd is op haar kennis van de agent, de controles die zij
reeds heeft uitgevoerd en voornamelijk het aantal en de ernst van de incidenten waarbij de agent betrokken
is (1). De frequentie en de intensiteit van de monitoring van de activiteiten van de agent door de
betalingsinstelling en de wijze waarop de controles ter plaatse gecombineerd worden met andere controles
moeten afhankelijk zijn van de geconstateerde risico's. Controles ter plaatse kunnen al dan niet van tevoren
worden aangekondigd en in voorkomend geval kunnen ze in de vorm van mystery shopping worden
uitgevoerd. Daarnaast moeten er duidelijke regels worden vastgesteld op basis waarvan er passende
maatregelen kunnen worden uitgewerkt en opgelegd om het aantal en de ernst van de aan de
gecontroleerde agent toe te schrijven incidenten te verminderen, of zelfs om de zakelijke relatie met die
agent te beëindigen wanneer uit de ernst en de frequentie van de incidenten, of het gebrek aan impact van
de eerder opgelegde maatregelen blijkt dat van geen enkele maatregel redelijkerwijze verwacht kan worden

(1) Rekening houdend met, voornamelijk, de aard en de voornaamste beroepsactiviteit van de agent.
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risicovollere geografische zones, het aantal van zijn cliënten dat een hoog risico vormt en, idealiter, een
beoordeling door de betalingsinstelling die gebaseerd is op haar kennis van de agent, de controles die zij
reeds heeft uitgevoerd en voornamelijk het aantal en de ernst van de incidenten waarbij de agent betrokken
is <1). De frequentie en de intensiteit van de monitoring van de activiteiten van de agent door de
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agent te beëindigen wanneer uit de ernst en de frequentie van de incidenten, of het gebrek aan impact van
de eerder opgelegde maatregelen blijkt dat van geen enkele maatregel redelijkerwijze verwacht kan worden
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risicovollere geografische zones, het aantal van zijn cliënten dat een hoog risico vormt en, idealiter, een
beoordeling door de betalingsinstelling die gebaseerd is op haar kennis van de agent, de controles die zij
reeds heeft uitgevoerd en voornamelijk het aantal en de ernst van de incidenten waarbij de agent betrokken
is (1). De frequentie en de intensiteit van de monitoring van de activiteiten van de agent door de
betalingsinstelling en de wijze waarop de controles ter plaatse gecombineerd worden met andere controles
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worden aangekondigd en in voorkomend geval kunnen ze in de vorm van mystery shopping worden
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agent te beëindigen wanneer uit de ernst en de frequentie van de incidenten, of het gebrek aan impact van
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zich een nauwkeurig beeld te vormen van de transacties die bij haar verschillende locaties worden verricht
en om de risico's ervan te onderkennen. Daarom moet er binnen de betalingsinstellingen een
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dat hij een onmiddellijke en drastische vermindering van het aantal en de ernst van deze incidenten zal
teweegbrengen.

Wat de risicofactoren betreft waarmee rekening moet worden gehouden om de intensiteit te bepalen van
de controles met betrekking tot de agenten, heeft het onderzoek aangetoond dat in bepaalde gevallen,
namelijk wanneer een locatie tussenkomt in de hoedanigheid van agent van verschillende
betalingsinstellingen, dezelfde cliënten, soms bijna tegelijkertijd, verrichtingen uitvoeren door
achtereenvolgend gebruik te maken van de verschillende betalingsinstellingen die door de agent worden
vertegenwoordigd. Niet elke vorm van ‘shopping’ is a priori verdacht. Dit kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd
worden door het feit dat de verschillende vertegenwoordigde betalingsinstellingen in verschillende
geografische zones actief zijn of door een verschil in transactiekosten. Deze bevinding roept echter vragen
op over de mogelijkheid die aldus aan de cliënten wordt geboden om hun transacties op te splitsen om ze
via verschillende instellingen te verrichten en zo te ontsnappen aan de toepassing van bepaalde drempels
en te voorkomen dat elk van de betalingsinstellingen waarop een beroep wordt gedaan een totaalbeeld
heeft van hun activiteit. De Bank beschouwt deze praktijk als een risicofactor waarmee rekening gehouden
moet worden gehouden en zal hier de nodige aandacht aan besteden in het kader van haar toezicht.

Het spreekt voor zich dat de procedures van de instellingen de agent formeel moeten verbieden om in zijn
eigen naam verrichtingen uit te voeren voor rekening van cliënten die dus niet worden geïdentificeerd, en
waar de betalingsinstelling ook niet wordt over ingelicht. Bijgevolg is de Bank van mening dat het
aangewezen is de verrichtingen die door de agent in zijn eigen naam worden uitgevoerd, regelmatig te
monitoren.

Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met een door een agent genomen maatregel of een
door hem verstrekt advies beoogd wordt de regels en procedures van de betalingsinstelling te omzeilen,
moet dit gedrag als een ernstig incident worden behandeld en moet de betalingsinstelling de voortzetting
van de zakelijke relaties met die agent in vraag stellen (zie hoger).

2. Coderingsfouten.

Tijdens haar controle heeft de Bank een aantal coderingsfouten vastgesteld die zich hebben voorgedaan
bij het invoeren van de gegevens van de cliënt of de begunstigde in de informaticasystemen. Sommige van
de vastgestelde fouten, zoals een tikfout in de spelling van een naam, kunnen door de vingers worden
gezien voor zover het om onopzettelijke, niet-frequente fouten gaat die van marginale aard zijn. Andere
fouten daarentegen kunnen als nalatigheid worden beschouwd en kunnen de doeltreffendheid van de
controlemiddelen in het gedrang brengen, of kunnen in bepaalde gevallen zelfs wijzen op een intentie van
de agent om de door de betalingsinstelling uitgevoerde controles te omzeilen. De ernst van de bevinding
kan, afhankelijk van het geval, worden afgeleid uit de hoge frequentie van deze fouten, uit het feit dat het
aantal fouten is toegenomen in het geval van verrichtingen waarvan het bedrag de door de
betalingsinstelling vastgestelde versterkte controledrempels overschrijdt, en/of uit de aard van de
coderingsfout (lege velden (naam, voornaam, adres), gebruik van speciale tekens ("/", "//", enz.), volledig
fictieve adressen, identieke adressen toegewezen aan groot aantal cliënten, overlappingen in de database,
gebruik van het adres van een hotel voor een niet-ingezeten cliënt, enz.).

De risicogebaseerde aanpak die opgelegd wordt door 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
laat de onder toezicht staande instellingen een zekere beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van de wijze
waarop zij de cliënten identificeren op basis van een risicoanalyse (2). Desondanks acht de Bank het
aangewezen, vanwege de risico's die aan geldovermakingen zijn verbonden, het gebruik van een interface
met de eID Reader-software aan te moedigen, om de automatische codering te forceren voor de gegevens
van cliënten die houders zijn van een in België afgegeven elektronische identiteitskaart en voor houders
van een identiteitsbewijs met een MRZ-code. Door één enkel vast cliëntnummer te gebruiken kunnen de
instellingen er ook zeker van zijn dat de gegevens van de cliënt bij elke transactie op identieke wijze worden
gecodeerd. De verantwoordelijkheid voor de juiste codering van de gegevens van de begunstigde van de
overmaking (wiens identiteit niet moet worden geverifieerd aan de hand van een bewijsstuk) ligt bij de
agent, die hiervan bewust moet worden gemaakt.

(2) Dit was niet het geval onder de wet van 11 januari 1993, die van toepassing was op de transacties die in het kader
van deze controle werden onderzocht.
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van deze controle werden onderzocht.
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dat hij een onmiddellijke en drastische vermindering van het aantal en de ernst van deze incidenten zal
teweegbrengen.

Wat de risicofactoren betreft waarmee rekening moet worden gehouden om de intensiteit te bepalen van
de controles met betrekking tot de agenten, heeft het onderzoek aangetoond dat in bepaalde gevallen,
namelijk wanneer een locatie tussenkomt in de hoedanigheid van agent van verschillende
betalingsinstellingen, dezelfde cliënten, soms bijna tegelijkertijd, verrichtingen uitvoeren door
achtereenvolgend gebruik te maken van de verschillende betalingsinstellingen die door de agent worden
vertegenwoordigd. Niet elke vorm van ‘shopping’ is a priori verdacht. Dit kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd
worden door het feit dat de verschillende vertegenwoordigde betalingsinstellingen in verschillende
geografische zones actief zijn of door een verschil in transactiekosten. Deze bevinding roept echter vragen
op over de mogelijkheid die aldus aan de cliënten wordt geboden om hun transacties op te splitsen om ze
via verschillende instellingen te verrichten en zo te ontsnappen aan de toepassing van bepaalde drempels
en te voorkomen dat elk van de betalingsinstellingen waarop een beroep wordt gedaan een totaalbeeld
heeft van hun activiteit. De Bank beschouwt deze praktijk als een risicofactor waarmee rekening gehouden
moet worden gehouden en zal hier de nodige aandacht aan besteden in het kader van haar toezicht.

Het spreekt voor zich dat de procedures van de instellingen de agent formeel moeten verbieden om in zijn
eigen naam verrichtingen uit te voeren voor rekening van cliënten die dus niet worden geïdentificeerd, en
waar de betalingsinstelling ook niet wordt over ingelicht. Bijgevolg is de Bank van mening dat het
aangewezen is de verrichtingen die door de agent in zijn eigen naam worden uitgevoerd, regelmatig te
monitoren.

Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met een door een agent genomen maatregel of een
door hem verstrekt advies beoogd wordt de regels en procedures van de betalingsinstelling te omzeilen,
moet dit gedrag als een ernstig incident worden behandeld en moet de betalingsinstelling de voortzetting
van de zakelijke relaties met die agent in vraag stellen (zie hoger).

2. Coderingsfouten.

Tijdens haar controle heeft de Bank een aantal coderingsfouten vastgesteld die zich hebben voorgedaan
bij het invoeren van de gegevens van de cliënt of de begunstigde in de informaticasystemen. Sommige van
de vastgestelde fouten, zoals een tikfout in de spelling van een naam, kunnen door de vingers worden
gezien voor zover het om onopzettelijke, niet-frequente fouten gaat die van marginale aard zijn. Andere
fouten daarentegen kunnen als nalatigheid worden beschouwd en kunnen de doeltreffendheid van de
controlemiddelen in het gedrang brengen, of kunnen in bepaalde gevallen zelfs wijzen op een intentie van
de agent om de door de betalingsinstelling uitgevoerde controles te omzeilen. De ernst van de bevinding
kan, afhankelijk van het geval, worden afgeleid uit de hoge frequentie van deze fouten, uit het feit dat het
aantal fouten is toegenomen in het geval van verrichtingen waarvan het bedrag de door de
betalingsinstelling vastgestelde versterkte controledrempels overschrijdt, en/of uit de aard van de
coderingsfout (lege velden (naam, voornaam, adres), gebruik van speciale tekens ("/", "//", enz.), volledig
fictieve adressen, identieke adressen toegewezen aan groot aantal cliënten, overlappingen in de database,
gebruik van het adres van een hotel voor een niet-ingezeten cliënt, enz.).

De risicogebaseerde aanpak die opgelegd wordt door 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
laat de onder toezicht staande instellingen een zekere beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van de wijze
waarop zij de cliënten identificeren op basis van een risicoanalyse (2). Desondanks acht de Bank het
aangewezen, vanwege de risico's die aan geldovermakingen zijn verbonden, het gebruik van een interface
met de eID Reader-software aan te moedigen, om de automatische codering te forceren voor de gegevens
van cliënten die houders zijn van een in België afgegeven elektronische identiteitskaart en voor houders
van een identiteitsbewijs met een MRZ-code. Door één enkel vast cliëntnummer te gebruiken kunnen de
instellingen er ook zeker van zijn dat de gegevens van de cliënt bij elke transactie op identieke wijze worden
gecodeerd. De verantwoordelijkheid voor de juiste codering van de gegevens van de begunstigde van de
overmaking (wiens identiteit niet moet worden geverifieerd aan de hand van een bewijsstuk) ligt bij de
agent, die hiervan bewust moet worden gemaakt.

(2) Dit was niet het geval onder de wet van 11 januari 1993, die van toepassing was op de transacties die in het kader
van deze controle werden onderzocht.
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Wat de risicofactoren betreft waarmee rekening moet worden gehouden om de intensiteit te bepalen van
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worden door het feit dat de verschillende vertegenwoordigde betalingsinstellingen in verschillende
geografische zones actief zijn of door een verschil in transactiekosten. Deze bevinding roept echter vragen
op over de mogelijkheid die aldus aan de cliënten wordt geboden om hun transacties op te splitsen om ze
via verschillende instellingen te verrichten en zo te ontsnappen aan de toepassing van bepaalde drempels
en te voorkomen dat elk van de betalingsinstellingen waarop een beroep wordt gedaan een totaalbeeld
heeft van hun activiteit. De Bank beschouwt deze praktijk als een risicofactor waarmee rekening gehouden
moet worden gehouden en zal hier de nodige aandacht aan besteden in het kader van haar toezicht.

Het spreekt voor zich dat de procedures van de instellingen de agent formeel moeten verbieden om in zijn
eigen naam verrichtingen uit te voeren voor rekening van cliënten die dus niet worden geïdentificeerd, en
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de vastgestelde fouten, zoals een tikfout in de spelling van een naam, kunnen door de vingers worden
gezien voor zover het om onopzettelijke, niet-frequente fouten gaat die van marginale aard zijn. Andere
fouten daarentegen kunnen als nalatigheid worden beschouwd en kunnen de doeltreffendheid van de
controlemiddelen in het gedrang brengen, of kunnen in bepaalde gevallen zelfs wijzen op een intentie van
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aantal fouten is toegenomen in het geval van verrichtingen waarvan het bedrag de door de
betalingsinstelling vastgestelde versterkte controledrempels overschrijdt, en/of uit de aard van de
coderingsfout (lege velden (naam, voornaam, adres), gebruik van speciale tekens ("/", "//", enz.), volledig
fictieve adressen, identieke adressen toegewezen aan groot aantal cliënten, overlappingen in de database,
gebruik van het adres van een hotel voor een niet-ingezeten cliënt, enz.).

De risicogebaseerde aanpak die opgelegd wordt door 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
laat de onder toezicht staande instellingen een zekere beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van de wijze
waarop zij de cliënten identificeren op basis van een risicoanalyse (2). Desondanks acht de Bank het
aangewezen, vanwege de risico's die aan geldovermakingen zijn verbonden, het gebruik van een interface
met de eID Reader-software aan te moedigen, om de automatische codering te forceren voor de gegevens
van cliënten die houders zijn van een in België afgegeven elektronische identiteitskaart en voor houders
van een identiteitsbewijs met een MRZ-code. Door één enkel vast cliëntnummer te gebruiken kunnen de
instellingen er ook zeker van zijn dat de gegevens van de cliënt bij elke transactie op identieke wijze worden
gecodeerd. De verantwoordelijkheid voor de juiste codering van de gegevens van de begunstigde van de
overmaking (wiens identiteit niet moet worden geverifieerd aan de hand van een bewijsstuk) ligt bij de
agent, die hiervan bewust moet worden gemaakt.

(2) Dit was niet het geval onder de wet van 11 januari 1993, die van toepassing was op de transacties die in het kader
van deze controle werden onderzocht.
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de controles met betrekking tot de agenten, heeft het onderzoek aangetoond dat in bepaalde gevallen,
namelijk wanneer een locatie tussenkomt in de hoedanigheid van agent van verschillende
betalingsinstellingen, dezelfde cliënten, soms bijna tegelijkertijd, verrichtingen uitvoeren door
achtereenvolgend gebruik te maken van de verschillende betalingsinstellingen die door de agent worden
vertegenwoordigd. Niet elke vorm van 'shopping' is a priori verdacht. Dit kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd
worden door het feit dat de verschillende vertegenwoordigde betalingsinstellingen in verschillende
geografische zones actief zijn of door een verschil in transactiekosten. Deze bevinding roept echter vragen
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via verschillende instellingen te verrichten en zo te ontsnappen aan de toepassing van bepaalde drempels
en te voorkomen dat elk van de betalingsinstellingen waarop een beroep wordt gedaan een totaalbeeld
heeft van hun activiteit. De Bank beschouwt deze praktijk als een risicofactor waarmee rekening gehouden
moet worden gehouden en zal hier de nodige aandacht aan besteden in het kader van haar toezicht.

Het spreekt voor zich dat de procedures van de instellingen de agent formeel moeten verbieden om in zijn
eigen naam verrichtingen uit te voeren voor rekening van cliënten die dus niet worden geïdentificeerd, en
waar de betalingsinstelling ook niet wordt over ingelicht. Bijgevolg is de Bank van mening dat het
aangewezen is de verrichtingen die door de agent in zijn eigen naam worden uitgevoerd, regelmatig te
monitoren.

Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met een door een agent genomen maatregel of een
door hem verstrekt advies beoogd wordt de regels en procedures van de betalingsinstelling te omzeilen,
moet dit gedrag als een ernstig incident worden behandeld en moet de betalingsinstelling de voortzetting
van de zakelijke relaties met die agent in vraag stellen (zie hoger).

2. Coderingsfouten.

Tijdens haar controle heeft de Bank een aantal coderingsfouten vastgesteld die zich hebben voorgedaan
bij het invoeren van de gegevens van de cliënt of de begunstigde in de informaticasystemen. Sommige van
de vastgestelde fouten, zoals een tikfout in de spelling van een naam, kunnen door de vingers worden
gezien voor zover het om onopzettelijke, niet-frequente fouten gaat die van marginale aard zijn. Andere
fouten daarentegen kunnen als nalatigheid worden beschouwd en kunnen de doeltreffendheid van de
controlemiddelen in het gedrang brengen, of kunnen in bepaalde gevallen zelfs wijzen op een intentie van
de agent om de door de betalingsinstelling uitgevoerde controles te omzeilen. De ernst van de bevinding
kan, afhankelijk van het geval, worden afgeleid uit de hoge frequentie van deze fouten, uit het feit dat het
aantal fouten is toegenomen in het geval van verrichtingen waarvan het bedrag de door de
betalingsinstelling vastgestelde versterkte controledrempels overschrijdt, en/of uit de aard van de
coderingsfout (lege velden (naam, voornaam, adres), gebruik van speciale tekens ("/", "//", enz.), volledig
fictieve adressen, identieke adressen toegewezen aan groot aantal cliënten, overlappingen in de database,
gebruik van het adres van een hotel voor een niet-ingezeten cliënt, enz.).

De risicogebaseerde aanpak die opgelegd wordt door 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
laat de onder toezicht staande instellingen een zekere beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van de wijze
waarop zij de cliënten identificeren op basis van een risicoanalyse (2). Desondanks acht de Bank het
aangewezen, vanwege de risico's die aan geldovermakingen zijn verbonden, het gebruik van een interface
met de elD Reader-software aan te moedigen, om de automatische codering te forceren voor de gegevens
van cliënten die houders zijn van een in België afgegeven elektronische identiteitskaart en voor houders
van een identiteitsbewijs met een MRZ-code. Door één enkel vast cliëntnummer te gebruiken kunnen de
instellingen er ook zeker van zijn dat de gegevens van de cliënt bij elke transactie op identieke wijze worden
gecodeerd. De verantwoordelijkheid voor de juiste codering van de gegevens van de begunstigde van de
overmaking (wiens identiteit niet moet worden geverifieerd aan de hand van een bewijsstuk) ligt bij de
agent, die hiervan bewust moet worden gemaakt.

(2) Dit was niet het geval onder de wet van 11 januari 1993, die van toepassing was op de transacties die in het kader
van deze controle werden onderzocht.
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dat hij een onmiddellijke en drastische vermindering van het aantal en de ernst van deze incidenten zal
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Wat de risicofactoren betreft waarmee rekening moet worden gehouden om de intensiteit te bepalen van
de controles met betrekking tot de agenten, heeft het onderzoek aangetoond dat in bepaalde gevallen,
namelijk wanneer een locatie tussenkomt in de hoedanigheid van agent van verschillende
betalingsinstellingen, dezelfde cliënten, soms bijna tegelijkertijd, verrichtingen uitvoeren door
achtereenvolgend gebruik te maken van de verschillende betalingsinstellingen die door de agent worden
vertegenwoordigd. Niet elke vorm van 'shopping' is a priori verdacht. Dit kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd
worden door het feit dat de verschillende vertegenwoordigde betalingsinstellingen in verschillende
geografische zones actief zijn of door een verschil in transactiekosten. Deze bevinding roept echter vragen
op over de mogelijkheid die aldus aan de cliënten wordt geboden om hun transacties op te splitsen om ze
via verschillende instellingen te verrichten en zo te ontsnappen aan de toepassing van bepaalde drempels
en te voorkomen dat elk van de betalingsinstellingen waarop een beroep wordt gedaan een totaalbeeld
heeft van hun activiteit. De Bank beschouwt deze praktijk als een risicofactor waarmee rekening gehouden
moet worden gehouden en zal hier de nodige aandacht aan besteden in het kader van haar toezicht.

Het spreekt voor zich dat de procedures van de instellingen de agent formeel moeten verbieden om in zijn
eigen naam verrichtingen uit te voeren voor rekening van cliënten die dus niet worden geïdentificeerd, en
waar de betalingsinstelling ook niet wordt over ingelicht. Bijgevolg is de Bank van mening dat het
aangewezen is de verrichtingen die door de agent in zijn eigen naam worden uitgevoerd, regelmatig te
monitoren.

Wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met een door een agent genomen maatregel of een
door hem verstrekt advies beoogd wordt de regels en procedures van de betalingsinstelling te omzeilen,
moet dit gedrag als een ernstig incident worden behandeld en moet de betalingsinstelling de voortzetting
van de zakelijke relaties met die agent in vraag stellen (zie hoger).

2. Coderingsfouten.

Tijdens haar controle heeft de Bank een aantal coderingsfouten vastgesteld die zich hebben voorgedaan
bij het invoeren van de gegevens van de cliënt of de begunstigde in de informaticasystemen. Sommige van
de vastgestelde fouten, zoals een tikfout in de spelling van een naam, kunnen door de vingers worden
gezien voor zover het om onopzettelijke, niet-frequente fouten gaat die van marginale aard zijn. Andere
fouten daarentegen kunnen als nalatigheid worden beschouwd en kunnen de doeltreffendheid van de
controlemiddelen in het gedrang brengen, of kunnen in bepaalde gevallen zelfs wijzen op een intentie van
de agent om de door de betalingsinstelling uitgevoerde controles te omzeilen. De ernst van de bevinding
kan, afhankelijk van het geval, worden afgeleid uit de hoge frequentie van deze fouten, uit het feit dat het
aantal fouten is toegenomen in het geval van verrichtingen waarvan het bedrag de door de
betalingsinstelling vastgestelde versterkte controledrempels overschrijdt, en/of uit de aard van de
coderingsfout (lege velden (naam, voornaam, adres), gebruik van speciale tekens ("/", "//", enz.), volledig
fictieve adressen, identieke adressen toegewezen aan groot aantal cliënten, overlappingen in de database,
gebruik van het adres van een hotel voor een niet-ingezeten cliënt, enz.).

De risicogebaseerde aanpak die opgelegd wordt door 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
laat de onder toezicht staande instellingen een zekere beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van de wijze
waarop zij de cliënten identificeren op basis van een risicoanalyse <2). Desondanks acht de Bank het
aangewezen, vanwege de risico's die aan geldovermakingen zijn verbonden, het gebruik van een interface
met de elD Reader-software aan te moedigen, om de automatische codering te forceren voor de gegevens
van cliënten die houders zijn van een in België afgegeven elektronische identiteitskaart en voor houders
van een identiteitsbewijs met een MRZ-code. Door één enkel vast cliëntnummer te gebruiken kunnen de
instellingen er ook zeker van zijn dat de gegevens van de cliënt bij elke transactie op identieke wijze worden
gecodeerd. De verantwoordelijkheid voor de juiste codering van de gegevens van de begunstigde van de
overmaking (wiens identiteit niet moet worden geverifieerd aan de hand van een bewijsstuk) ligt bij de
agent, die hiervan bewust moet worden gemaakt.

(2) Dit was niet het geval onder de wet van 11 januari 1993, die van toepassing was op de transacties die in het kader
van deze controle werden onderzocht.
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Uit het onderzoek van de transacties in het kader van de door de Bank uitgevoerde controle blijkt dat de
opdrachtgever of betaler in een aantal gevallen dezelfde identiteit heeft als de begunstigde van de
overmaking. Hoewel het in de meeste gevallen niet om atypische verrichtingen gaat, werden er toch een
aantal probleemsituaties vastgesteld. De Bank is van oordeel dat het voor sommige van deze transacties
aangewezen is controles uit te voeren, eventueel door middel van steekproeven, om na te gaan of het
effectief om homoniemen gaat of om transacties die door de cliënt zijn verricht voor eigen rekening,
bijvoorbeeld om tijdens een verblijf in het buitenland over geld te beschikken of in het kader van een
persoonlijk project. Het kan ook wenselijk zijn dat de agent die met een dergelijke overmaking te maken
krijgt, systematisch de vraag stelt aan de cliënt en de relevante inlichtingen bijhoudt.

3. Waakzaamheid met betrekking tot transacties binnen België

Uit het onderzoek van de transacties bleek dat er overmakingen werden verricht tussen cliënten en
begunstigden die allebei in België zijn gedomicilieerd, soms op slechts enkele kilometers afstand van
elkaar. Deze transacties zijn a priori niet verdacht, maar de instellingen zouden zich vragen moeten stellen
bij het economische doel van deze verrichtingen, die vaak goedkoper zouden kunnen worden verricht via
het banksysteem.

4. Situaties die kunnen wijzen op een opsplitsing van transacties of op de intentie om overschrijding van
drempels te vermijden

Bij overschrijding van bepaalde drempels die in de procedures van elke betalingsinstelling zijn opgenomen,
kan een waarschuwing gegenereerd worden, in welk geval er aanvullende informatie moet worden
verstrekt, de transactie moet worden goedgekeurd door de compliancefunctie of, in voorkomend geval, de
transactie geblokkeerd moet worden.

De Bank is van mening dat cliënten die regelmatig vrij grote bedragen overmaken maar de vastgestelde
drempels net niet overschrijden, via automatische filters moeten kunnen worden opgespoord en
onderworpen moeten worden aan een onderzoek in het kader van de controles van de AMLCO.

De door de Bank uitgevoerde controle heeft bijna systematisch gevallen aan het licht gebracht waarin de
verrichtingen blijken te zijn opgesplitst, mogelijk om de gevolgen van de overschrijding van deze drempels
te vermijden. Concreet werden er binnen een zeer kort tijdsbestek meerdere opeenvolgende overmakingen
van kleine bedragen aan dezelfde begunstigde (of verbonden begunstigden) verricht of werden er door
verschillende cliënten bijna gelijktijdig overmakingen verricht aan dezelfde begunstigde (of verbonden
begunstigden). De Bank is van mening dat dit een aanzienlijk risico inhoudt.

In dit verband heeft zij vastgesteld dat de meeste betalingsinstellingen die aan de controle werden
onderworpen, automatische filters hebben die het mogelijk maken verrichtingen te identificeren die door
dezelfde cliënt worden uitgevoerd gedurende een bepaalde periode, die op maand- of kwartaalbasis wordt
vastgesteld, en waarvan het totale bedrag de drempels overschrijdt waarboven de hierboven beschreven
maatregelen van toepassing zijn. De eventuele overschrijding van de drempels wordt echter vaak
beoordeeld over vaste periodes die uitgedrukt zijn in maanden (januari, februari ...) of in kwartalen. De
Bank beschouwt dit als een zwak punt. Het onderzoek van de transacties heeft namelijk aangetoond dat
sommige cliënten aan de correcte toepassing van de bovengenoemde drempels zijn kunnen ontsnappen
door bijvoorbeeld helemaal op het eind van de maand en aan het begin van de volgende maand
aanzienlijke bedragen over te maken, waardoor ze konden ontsnappen aan de strengere controles met
betrekking tot het overschrijden van die drempels. De Bank is van oordeel dat het aangewezen is over
automatische filters te beschikken om drempeloverschrijdingen vast te stellen en die overschrijdingen niet
over vaste periodes te berekenen maar over glijdende periodes van een bepaald aantal kalenderdagen
(bijvoorbeeld: een verrichting die op 24 februari werd uitgevoerd, wordt samengenomen met alle eventuele
verrichtingen die door dezelfde cliënt zijn uitgevoerd sedert 25 januari). Het gebruik van dergelijke filters
laat niet alleen toe rekening te houden met het risico van opgesplitste transacties, maar maakt het de
instellingen ook mogelijk na te gaan of er sprake is van een zakelijke relatie met de cliënt.

De Bank heeft ook vastgesteld dat de vragenlijsten waarmee aanvullende gegevens van de cliënt worden
opgevraagd, en de antwoorden daarop, vaak zeer formalistisch en stereotiep zijn. Als doel van de transactie
wordt meestal opgegeven dat het om financiële hulp aan gezinsleden gaat, en de vragen over de herkomst
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Uit het onderzoek van de transacties bleek dat er overmakingen werden verricht tussen cliënten en
begunstigden die allebei in België zijn gedomicilieerd, soms op slechts enkele kilometers afstand van
elkaar. Deze transacties zijn a priori niet verdacht, maar de instellingen zouden zich vragen moeten stellen
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laat niet alleen toe rekening te houden met het risico van opgesplitste transacties, maar maakt het de
instellingen ook mogelijk na te gaan of er sprake is van een zakelijke relatie met de cliënt.

De Bank heeft ook vastgesteld dat de vragenlijsten waarmee aanvullende gegevens van de cliënt worden
opgevraagd, en de antwoorden daarop, vaak zeerformalistisch en stereotiep zijn. Als doel van de transactie
wordt meestal opgegeven dat het om financiële hulp aan gezinsleden gaat, en de vragen over de herkomst
van de geldmiddelen zijn er vaak alleen op gericht om te weten te komen of de cliënt al dan niet werk heeft,
zonder dat wordt nagegaan of de overmakingen evenredig zijn aan de economische capaciteit van de
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cliënt. Wanneer het om transacties gaat waar vrij grote bedragen mee gemoeid zijn, acht de Bank het
noodzakelijk dat aanvullende informatie wordt opgevraagd over de herkomst van de geldmiddelen en het
doel van de transactie. Die informatie kan op verschillende manieren worden verkregen, maar wanneer
deze transacties met contant geld worden verricht, raadt de Bank aan om de cliënt een eenvoudige kopie
van de geldopname te vragen, wat een goede praktijk vormt. De Bank is ook van oordeel dat de
betalingsinstelling de relevantie van de door de cliënt verstrekte informatie of, omgekeerd, de
tegenstrijdigheden met betrekking tot het doel van de transactie moet beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn wanneer een cliënt regelmatig grote, soortgelijke bedragen overmaakt aan dezelfde begunstigde
en dit achtereenvolgens rechtvaardigt door aan te geven dat het om financiële hulp aan gezinsleden gaat
of om de terugbetaling van een door de begunstigde toegekende lening, en de betalingsinstelling dit niet
onderzoekt. Voor cliënten die transacties verrichten waar grote bedragen mee gemoeid zijn, moet het
opstellen van een profiel in het algemeen worden aangemoedigd. Dit zal de controles in fine
vergemakkelijken.

Tijdens de controle heeft de Bank ook vastgesteld dat er een aantal atypische verrichtingen werden
uitgevoerd waarbij verschillende cliënten bijna tegelijkertijd relatief grote bedragen overmaakten van
dezelfde locatie naar dezelfde begunstigde. Dit soort verrichtingen kan wijzen op het gebruik van ‘muilezels'
door criminele organisaties. De procedures van de betalingsinstellingen moeten de agenten wijzen op het
bestaan van dergelijke situaties en moeten hen in staat stellen de compliancefunctie hiervan op de hoogte
te brengen. Bovendien is de Bank van mening dat de systemen van de betalingsinstellingen blokkerende
filters moeten bevatten om transacties op te sporen waarbij binnen een kort tijdsbestek (bv. 12 uur) (bijna)
identieke bedragen worden overgemaakt van eenzelfde locatie naar eenzelfde land, eenzelfde regio of
verschillende verbonden personen, zodat deze transacties door de AMLCO verder kunnen worden
onderzocht.

Het is ook aangewezen dat de betalingsinstellingen informaticatools ontwikkelen om netwerken tussen
cliënten en begunstigden op te sporen (one-to-many - many-to-one). Het onderzoek van dergelijke
netwerken blijkt een uiterst doeltreffend instrument te zijn om verbanden op te sporen tussen transacties
en eventuele opsplitsingen, die vaak een aanwijzing vormen voor atypische verrichtingen.

5. Exclusieve verantwoordelijkheid van de compliancefunctievoor het beheer van verzoeken om informatie
en waarschuwingen.

Uit de controle bleek dat het tweedelijnstoezicht in een aantal gevallen niet in een adequate follow-up kon
voorzien van de in de software ingebouwde waarschuwingen of van de verzoeken om aanvullende
informatie met betrekking tot de cliënt.  Dit kan te wijten zijn aan het ontbreken van procedures die
automatisch in een dergelijke follow-up voorzien, of aan het feit dat de bestaande procedures toelaten dat
de agent of de commerciële diensten het verzoek afsluiten of schrappen zonder de compliancefunctie te
verwittigen, met als gevolg dat deze dienst de relevantie of doeltreffendheid van de genomen maatregelen
niet kan verifiëren en dus niet kan nagaan of de schrapping van het verzoek gerechtvaardigd is. De Bank
is van mening dat het aangewezen is een procedure uit te werken en toe te passen die een passende
follow-up garandeert van de instructies die de compliancefunctie in de systemen heeft ingebouwd. De
procedures moeten uitsluiten dat de agent of de commerciële diensten de waarschuwingen of verzoeken
om aanvullende informatie kunnen afsluiten zonder dat de compliancefunctie op de hoogte is gebracht en
deze handeling heeft kunnen valideren.
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de agent of de commerciële diensten het verzoek afsluiten of schrappen zonder de compliancefunctie te
verwittigen, met als gevolg dat deze dienst de relevantie of doeltreffendheid van de genomen maatregelen
niet kan verifiëren en dus niet kan nagaan of de schrapping van het verzoek gerechtvaardigd is. De Bank
is van mening dat het aangewezen is een procedure uit te werken en toe te passen die een passende
follow-up garandeert van de instructies die de compliancefunctie in de systemen heeft ingebouwd. De
procedures moeten uitsluiten dat de agent of de commerciële diensten de waarschuwingen of verzoeken
om aanvullende informatie kunnen afsluiten zonder dat de compliancefunctie op de hoogte is gebracht en
deze handeling heeft kunnen valideren.

cliënt. Wanneer het om transacties gaat Waar vrij grote bedragen mee gemoeid zijn, acht de Bank het
noodzakelijk dat aanvullende informatie Wordt opgevraagd over de herkomst van de geldmiddelen en het
doel van de transactie. Die informatie kan op verschillende manieren worden verkregen, maar wanneer
deze transacties met contant geld worden verricht, raadt de Bank aan om de cliënt een eenvoudige kopie
van de geldopname te vragen, wat een goede praktijk vormt. De Bank is ook van oordeel dat de
betalingsinstelling de relevantie van de door de cliënt verstrekte informatie of, omgekeerd, de
tegenstrijdigheden met betrekking tot het doel van de transactie moet beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn wanneer een cliënt regelmatig grote, soortgelijke bedragen overmaakt aan dezelfde begunstigde
en dit achtereenvolgens rechtvaardigt door aan te geven dat het om financiële hulp aan gezinsleden gaat
of om de terugbetaling van een door de begunstigde toegekende lening, en de betalingsinstelling dit niet
onderzoekt. Voor cliënten die transacties verrichten waar grote bedragen mee gemoeid zijn, moet het
opstellen van een profiel in het algemeen worden aangemoedigd. Dit zal de controles in fine
vergemakkelijken.

Tijdens de controle heeft de Bank ook vastgesteld dat er een aantal atypische verrichtingen werden
uitgevoerd waarbij verschillende cliënten bijna tegelijkertijd relatief grote bedragen overmaakten van
dezelfde locatie naar dezelfde begunstigde. Dit soort verrichtingen kan wijzen op het gebruik van 'muilezels'
door criminele organisaties. De procedures van de betalingsinstellingen moeten de agenten wijzen op het
bestaan van dergelijke situaties en moeten hen in staat stellen de compliancefunctie hiervan op de hoogte
te brengen. Bovendien is de Bank van mening dat de systemen van de betalingsinstellingen blokkerende
filters moeten bevatten om transacties op te sporen waarbij binnen een kort tijdsbestek (bv. 12 uur) (bijna)
identieke bedragen worden overgemaakt van eenzelfde locatie naar eenzelfde land, eenzelfde regio of
verschillende verbonden personen, zodat deze transacties door de AMLCO verder kunnen worden
onderzocht.

Het is ook aangewezen dat de betalingsinstellingen informaticatools ontwikkelen om netwerken tussen
cliënten en begunstigden op te sporen (one-to-many - many-to-one). Het onderzoek van dergelijke
netwerken blijkt een uiterst doeltreffend instrument te zijn om verbanden op te sporen tussen transacties
en eventuele opsplitsingen, die vaak een aanwijzing vormen voor atypische verrichtingen.

5. Exclusieve verantwoordelijkheid van de compliancefunctievoor het beheer van verzoeken om informatie
en waarschuwingen.

Uit de controle bleek dat het tweedelijnstoezicht in een aantal gevallen niet in een adequate follow-up kon
voorzien van de in de software ingebouwde waarschuwingen of van de verzoeken om aanvullende
informatie met betrekking tot de cliënt. Dit kan te wijten zijn aan het ontbreken van procedures die
automatisch in een dergelijke follow-up voorzien, of aan het feit dat de bestaande procedures toelaten dat
de agent of de commerciële diensten het verzoek afsluiten of schrappen zonder de compliancefunctie te
verwittigen, met als gevolg dat deze dienst de relevantie of doeltreffendheid van de genomen maatregelen
niet kan verifiëren en dus niet kan nagaan of de schrapping van het verzoek gerechtvaardigd is. De Bank
is van mening dat het aangewezen is een procedure uit te werken en toe te passen die een passende
follow-up garandeert van de instructies die de compliancefunctie in de systemen heeft ingebouwd. De
procedures moeten uitsluiten dat de agent of de commerciële diensten de waarschuwingen of verzoeken
om aanvullende informatie kunnen afsluiten zonder dat de compliancefunctie op de hoogte is gebracht en
deze handeling heeft kunnen valideren.
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identieke bedragen worden overgemaakt van eenzelfde locatie naar eenzelfde land, eenzelfde regio of
verschillende verbonden personen, zodat deze transacties door de AMLCO verder kunnen worden
onderzocht.

Het is ook aangewezen dat de betalingsinstellingen informaticatools ontwikkelen om netwerken tussen
cliënten en begunstigden op te sporen (one-to-many - many-to-one). Het onderzoek van dergelijke
netwerken blijkt een uiterst doeltreffend instrument te zijn om verbanden op te sporen tussen transacties
en eventuele opsplitsingen, die vaak een aanwijzing vormen voor atypische verrichtingen.

5. Exclusieve verantwoordelijkheid van de compliancefunctievoor het beheer van verzoeken om informatie
en waarschuwingen.

Uit de controle bleek dat het tweedelijnstoezicht in een aantal gevallen niet in een adequate follow-up kon
voorzien van de in de software ingebouwde waarschuwingen of van de verzoeken om aanvullende
informatie met betrekking tot de cliënt. Dit kan te wijten zijn aan het ontbreken van procedures die
automatisch in een dergelijke follow-up voorzien, of aan het feit dat de bestaande procedures toelaten dat
de agent of de commerciële diensten het verzoek afsluiten of schrappen zonder de compliancefunctie te
venNittigen, met als gevolg dat deze dienst de relevantie of doeltreffendheid van de genomen maatregelen
niet kan verifiëren en dus niet kan nagaan of de schrapping van het verzoek gerechtvaardigd is. De Bank
is van mening dat het aangewezen is een procedure uit te werken en toe te passen die een passende
follow-up garandeert van de instructies die de compliancefunctie in de systemen heeft ingebouwd. De
procedures moeten uitsluiten dat de agent of de commerciële diensten de waarschuwingen of verzoeken
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