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Prudentiële verwachtingen ten aanzien van het activiteitenverslag van de AMLCO

Toepassingsveld

- kredietinstellingen naar Belgisch recht, met inbegrip van in België gevestigde bijkantoren
van instellingen die ressorteren onder het recht van een ander land van de Europese
Economische Ruimte (EER) of van een derde land;

- beursvennootschappen naar Belgisch recht, met inbegrip van in België gevestigde
bijkantoren van vennootschappen die ressorteren onder het recht van een ander
EER-land of van een derde land;

- verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die een vergunning hebben om
levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen, met inbegrip van in België gevestigde
bijkantoren van ondernemingen die ressorteren onder het recht van een ander EER-land
of van een derde land;

- betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht, met
inbegrip van in België gevestigde bijkantoren van instellingen die ressorteren onder het
recht van een ander EER-land of van een derde land, alsook betalingsinstellingen en
instellingen voor elektronisch geld waaraan een vergunning is verleend in een ander
EER-land, die een in België gevestigd centraal contactpunt moeten aanwijzen;

- centrale effectenbewaarinstellingen als gedefinieerd in artikel 36/26/1 van de wet van
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van
België.
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Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Overeenkomstig artikel 7 van het reglement van de Nationale Bank van België (de "Bank") van
21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme ("antiwitwasreglement"), wordt van de AMLCO's van de onderworpen financiële instellingen
verwacht dat zij ten minste eenmaal per jaar een activiteitenverslag opstellen en overmaken aan de
effectieve leiding en het wettelijk bestuursorgaan.

Zoals op de website van de Bank wordt vermeld, is dit verslag “een belangrijk document voor de
beleidsbepalende organen om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. Het doel ervan is om deze
organen op het hoogste niveau van de onderworpen financiële instelling periodiek te informeren over de
aard en de intensiteit van de WG/FT-risico's waaraan ze is blootgesteld, evenals over de maatregelen die
de AMLCO heeft genomen of die hij aanbeveelt om deze risico's te verminderen en doeltreffend te
beheren”. De Bank doet op haar website ook aanbevelingen over de inhoud van het verslag1.

Hoewel dit verslag in eerste instantie bestemd is voor de effectieve leiding en het wettelijk bestuursorgaan
van de onderworpen financiële instellingen, moet een kopie ervan aan de Bank worden toegezonden. De
bevoegde prudentiële diensten nemen er kennis van in het kader van de uitvoering van de
controleactiviteiten van de Bank ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
("SWG/FT").

Sinds de inwerkingtreding van deze rapporteringsverplichting voor AMLCO's hebben de prudentiële
diensten van de Bank vastgesteld dat er een grote ongelijkheid bestaat in de kwaliteit van de tot nu toe
geproduceerde verslagen. Er werd namelijk geconstateerd dat de aanbevelingen die de Bank op haar
website heeft gepubliceerd, door de onderworpen financiële instellingen zeer vaak niet of slechts
gedeeltelijk worden opgevolgd. De meeste AMLCO-verslagen hebben dan ook weinig toegevoegde waarde
voor de effectieve leiding van de financiële instellingen waaraan zij gericht zijn, omdat zij vaak niet meer
zijn dan een herhaling van de inhoud van interne beleidsmaatregelen en procedures, belangrijke informatie
weglaten of over het algemeen niet relevant zijn.

Gezien het bovenstaande heeft de Bank het passend geacht een model van AMLCO-verslag op te stellen
(zie bijlage) en, via deze circulaire, de onderworpen financiële instellingen uit te nodigen dit model te
gebruiken. De Bank is van mening dat deze aanpak uiteindelijk zal leiden tot een algemene verbetering
van de kwaliteit van het AMLCO-verslag en, bijgevolg, tot een grotere bewustwording van
SWG/FT-kwesties bij het hoger management van financiële instellingen.

Daarnaast zal het wijdverbreide gebruik van het model van AMLCO-verslag de Bank in staat stellen een
meer geharmoniseerde en consistente aanpak te volgen bij de verwerking van SWG/FT-informatie die
jaarlijks wordt gerapporteerd door de financiële instellingen die onder haar toezicht staan. Daartoe verzoekt
de Bank de AMLCO's van de onderworpen financiële instellingen haar een kopie van het bovengenoemde
verslag in .docx-bestandsformaat te verstrekken.

Om de algemene consistentie van haar rapporteringsverwachtingen voor de onderworpen financiële
instellingen te versterken, heeft de Bank tevens besloten de termijn voor de indiening van alle
SWG/FT-rapporteringen bij de Bank (met inbegrip van het AMLCO-verslag) te vervroegen:

 Rekening houdend met de mogelijke organisationele aanpassingen die nodig zullen zijn als gevolg
van de ingebruikname door de onderworpen financiële instellingen van het model van
AMLCO-verslag, heeft de Bank besloten om voor de verslagen die in 2022 moeten worden
ingediend, de termijn te vervroegen tot 31 mei 2022.

1  Link naar de website: https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/voorkoming-van-het-witwassen-van-geld-en-de-
financiering-van-terrorisme-34#2-aanwijzing-van-de-amlco-.
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 Vanaf 2023 zullen de SWG/FT-rapporteringen elk jaar uiterlijk op 15 mei aan de Bank moeten
worden overgemaakt.

Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw
instelling.

Hoogachtend,

Pierre Wunsch
Gouverneur


