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1 DOELSTELLING 

In dit document wordt een sectorale beoordeling gemaakt van de witwasrisico’s in de Belgische 

financiële sector die onder de toezichtsbevoegdheid van de Nationale Bank van België (hierna “de 

Bank” of “de NBB”) valt. Deze sectorale risicobeoordeling is bedoeld als leidraad voor de SWG/FT-

controles die de Bank in overeenstemming met haar risicogebaseerde benadering uitvoert en vormt 

aldus een aanvulling op het door haar vastgestelde beleid inzake risicogebaseerd toezicht. Deze 

beoordeling zal ook als basis kunnen dienen voor de nationale risicobeoordeling wat betreft de 

risico’s die verbonden zijn aan de Belgische financiële sector en, meer bepaald, aan de instellingen 

waarvoor de NBB de toezichthoudende autoriteit is krachtens 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.1  

 

De gehanteerde methodologie strekt ertoe de binnen de diensten van de NBB ontwikkelde expertise 

te formaliseren en zal de basis vormen voor de rationalisatie van de sectorale SWG-

risicobeoordelingen, een proces dat mee zal evolueren met de ontwikkelingen in de financiële sector.  

 

Deze analyse is met name, maar niet uitsluitend, gebaseerd op de supranationale risicobeoordeling 

van de Europese Commissie COM(2019) 360 final en de bijlagen ervan van 24 juli 2019 (hierna de 

“SNRA”), op de risicofactoren die zijn vastgesteld door de Europese Toezichthoudende Autoriteiten 

in hun gemeenschappelijke richtsnoeren (JC 2017 37 van 4 januari 2018) en op de Joint Opinion of 

the European Supervisory Authorities JC2019 59 of 4 October 2019 on the risks of money laundering 

and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector.  

2 METHODOLOGIE 

Het uitgangspunt is dat de te geaggregeerde holistische informatie die zou worden verkregen uit een 

algemene beoordeling van de financiële sector, waarbij er geen kenmerken zouden worden 

geïdentificeerd waaraan specifieke risico’s en kwetsbaarheden zouden zijn verbonden, te weinig 

toegevoegde waarde zou opleveren.  

 

De gehanteerde methodologie heeft dus tot doel in de verschillende categorieën van instellingen die 

onder het toezicht van de NBB staan, specifieke activiteiten te identificeren die de kern vormen van 

hun diverse bedrijfsmodellen en waarvan de kenmerken overeenstemmen met specifieke en 

mogelijk gedifferentieerde niveaus van inherent risico, kwetsbaarheid en restrisico.  

 

Gezien de moeilijke toegang tot nauwkeurige geaggregeerde informatie per activiteit is het niet altijd 

mogelijk om volledig gedocumenteerde algemene conclusies te trekken aan het einde van de 

beoordeling. Dit wordt echter gecompenseerd door de via de controle verworven expertise (“expert 

judgment”), waardoor de analyse resulteert in een reeks voldoende onderbouwde opmerkingen die 

de nadruk leggen op de aan de activiteiten verbonden risico’s en de kwetsbaarheden van de 

instellingen in het kader van de naleving van de wettelijke en reglementaire antiwitwasbepalingen. 

2.1 IDENTIFICATIE VAN DE ONDERZOCHTE ACTIVITEITEN 

Voor deze eerste beoordeling werden twaalf activiteiten geïdentificeerd die worden uitgeoefend door 

vier groepen instellingen die onder het toezicht van de NBB staan, waardoor de gewenste mate van 

granulariteit kon worden bereikt voor deze eerste versie van de beoordeling. 

 
1 Hierna “de SWG/FT-wet”. Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017 - Kamer van Volksvertegenwoordigers 

(www.dekamer.be) Documenten: 54-2566. 
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Voor de sector van de kredietinstellingen werden private banking, retail banking, correspondent 

banking (waarbij ook de aspecten in verband met clearing/settlement, custody en centrale 

effectenbewaarinstellingen worden behandeld) en bankdiensten aan ondernemingen (corporate 

banking) geïdentificeerd als activiteiten die voldoende onderscheiden zijn om aan een specifieke 

analyse te worden onderworpen. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze activiteiten kunnen 

worden uitgeoefend door instellingen van verschillende omvang en aard: van grote universele 

banken die het hele scala aan financiële activiteiten aanbieden tot instellingen die uitsluitend in één 

activiteit zijn gespecialiseerd.     

 

Voor de sector van de betalingsinstellingen worden de verschillende in de PSD2 vastgestelde 

activiteiten behandeld, maar wordt bijzondere aandacht besteed aan betalingsinitiatiediensten, 

rekeninginformatiediensten, geldtransfers en elektronisch geld. Bijgevolg worden vijf categorieën 

van activiteiten onderzocht. 

 

Voor de verzekeringssector wordt een onderscheid gemaakt tussen 

langetermijnlevensverzekeringsproducten en de levensverzekeringsproducten als 

beleggingsproduct, enerzijds vanwege de verschillen qua aard en risico’s van de producten en 

anderzijds omdat deze producten soms worden aangeboden door verschillende instellingen met 

specifieke kwetsbaarheden. 

 

Ten slotte wordt bijzondere aandacht besteed aan het beleggingsadvies dat wordt aangeboden door 

de beursvennootschappen.  

 

Deze niet-limitatieve lijst kan indien nodig worden aangepast bij toekomstige bijwerkingen van deze 

sectorale risicobeoordeling en van de daaraan verbonden methodologie. 

2.2 NIET-ONDERZOCHTE ACTIVITEITEN EN RISICO’S 

In overeenstemming met de keuze van België om afzonderlijke nationale risicobeoordelingen uit te 

voeren met betrekking tot het witwassen van geld enerzijds en de financiering van terrorisme 

anderzijds, is deze sectorale risicobeoordeling beperkt tot het witwassen van geld en bevat deze 

geen aspecten in verband met de strijd tegen de financiering van terrorisme, hoewel de hieronder 

geïdentificeerde risico’s en kwetsbaarheden voor bepaalde activiteiten die in deze analyse worden 

behandeld, ook volledig of gedeeltelijk zouden kunnen gelden voor de strijd tegen de financiering 

van terrorisme. 

 

Daarnaast heeft deze analyse ook geen betrekking op de risico’s die zijn verbonden aan de 

verrichtingen die Belgische en/of buitenlandse cliënten zouden kunnen aangaan via instellingen die 

in België actief zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten zonder agent/distributeur. Deze 

instellingen vallen immers niet onder de toezichtsbevoegdheid van de NBB. Ze kunnen echter een 

niet-geringe invloed hebben op de witwasrisico’s verbonden aan de financiële activiteiten van 

Belgische cliënten als deze niet adequaat in acht worden genomen door de autoriteiten van de 

lidstaten van herkomst.  

 

Voorts worden in deze analyse geen risico’s behandeld of gemeten die verbonden zijn aan 

activiteiten die illegaal worden uitgeoefend door personen of instellingen zonder vergunning en die 

bijgevolg buiten de toezichtsbevoegdheid van de Bank en elke andere nationale of buitenlandse 

toezichthoudende autoriteit vallen. 

2.3 TRANSVERSALE RISICOFACTOREN 

Sommige klassieke transversale risicofactoren, zoals het gebruik van contant geld of de omvang van 

het risico verbonden aan de distributiemethodes, zijn reeds lang bekend. 
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De criminele witwasactiviteiten blijven echter mee evolueren met de transformatie van de financiële 

activiteiten en van het daarmee samenhangend regelgevend, preventief en repressief kader, 

waardoor de financiële sector nu met nieuwe transversale witwasrisicofactoren wordt 

geconfronteerd, naast de voornoemde klassieke transversale risicofactoren.  

Deze nieuwe risicofactoren, die het gevolg zijn van de veranderingen in de sector wat de spelers en 

de productmodaliteiten betreft, hebben in verschillende mate betrekking op alle financiële activiteiten 

en leiden in fine tot meer mogelijkheden om witwasverrichtingen uit te voeren.  

 

Zo zijn er nu nieuwe omstandigheden die witwassen vaak moeilijker detecteerbaar/identificeerbaar 

dan vroeger maken. Bovendien moet worden opgemerkt dat de COVID-crisis gevolgen heeft gehad 

voor alle onder toezicht staande financiële instellingen; het gaat daarbij niet zozeer om de opkomst 

van nieuwe vormen van criminaliteit, maar om criminele feiten die worden gepleegd in een nieuwe 

context. 

2.3.1 VERANDERINGEN IN DE FINANCIËLE SECTOR EN DE BEDRIJFSMODELLEN 

Hoewel deze analyse geen betrekking heeft op de risico’s die voortvloeien uit de financiële 

activiteiten van instellingen die in België actief zijn zonder agent/distributeur in het kader van het vrij 

verrichten van diensten (zie punt Error! Reference source not found.), dient te worden vastgesteld 

dat de veranderingen in de financiële sector een invloed hebben op de bedrijfsmodellen van de 

instellingen die onder het toezicht van de NBB staan, alsook op de algemene kennis die de 

instellingen kunnen hebben van cliënten en hun kenmerken (zie ook punt Error! Reference source 

not found.). 

 

Naarmate meer producten worden aangeboden aan cliënten op het Belgisch grondgebied, kan de 

aanzienlijke toename van de concurrentie op weinig winstgevende markten er occasioneel toe leiden 

dat instellingen meer risico's gaan nemen, om een marktmarge te behouden en zo winstgevend te 

blijven. In het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 

beoordeling van recente vermeende gevallen van witwassen van geld waarbij EU-kredietinstellingen 

betrokken zijn, wordt de druk op de risicobereidheidsmodellen en het potentiële gevaar daarvan voor 

de financiële bedrijvigheid specifiek vermeld als een van de vier grootste kwetsbaarheden op het 

gebied van witwasrisico’s. 

 

Deze toename van de financiële activiteiten, die tot een versnippering van heterogene en 

onderscheiden producten leidt, bemoeilijkt nog meer de kennis die de instellingen kunnen 

ontwikkelen over de activiteiten en de kenmerken van hun cliënten en kan deze zelfs verminderen 

(zie ook punt 2.3.3). Een instelling kan immers minder goed in staat zijn een atypische verrichting 

van een cliënt op te sporen als zij enkel informatie heeft over haar cliënt in het kader van een beperkte 

entiteit: zo heeft een instelling die uitsluitend één specifiek type financiële producten/diensten 

aanbiedt, in principe uiteraard minder informatie over de kenmerken van haar cliënten dan een 

instelling die een meer gedetailleerde kennis van haar cliënt kan verkrijgen via een transversale en 

inclusievere commerciële aanpak.  

2.3.2 GEBRUIK VAN CONTANT GELD 

Criminelen blijven de voorkeur geven aan contant geld omdat dit niet kan worden getraceerd en dus 

de anonimiteit van de verrichtingen verzekert.     

 

Om deze reden bestaat er een groter risico dat financiële producten waarbij contant geld wordt 

gebruikt, potentieel zijn verbonden aan een van de drie witwasprocessen (plaatsing, versluiering, 

integratie). Hetzelfde geldt voor activa zoals goud en diamanten, die gemakkelijk verhandelbaar zijn 

of veilig kunnen worden opgeslagen of vlot overdraagbaar zijn. 

 

De producten verbonden aan het gebruik van contant geld worden dus als risicovoller beschouwd, 

a fortiori gezien de aanhoudende en bevestigde daling in het gebruik van contant geld in de 

economie, zoals blijkt uit de drie volgende elementen. 
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Ten eerste blijven de cijfers over de opnames bij geldautomaten dalen: in 2018 werden ongeveer 

260 miljoen geldopnames gedaan voor een bedrag van 35 miljard euro, wat omgerekend naar de 

Belgische bevolking neerkomt op 23 opnames met een gemiddelde waarde van 134 euro per Belg 

per jaar.   

 

In verband met de daling van dit risico dient ook te worden opgemerkt dat de SWG/FT-wet de 

betalingen en giften in contanten beperkt tot 3.000 euro.  

 

Wat betreft de vervalsing van bankbiljetten ten slotte neemt het aantal valse bankbiljetten dat in 

België uit de omloop wordt genomen voortdurend af sinds 2016, met name als gevolg van de 

verbeterde authenticiteit van de bankbiljetten alsook van de bewustmakingsinspanningen van de 

NBB ter zake.  

2.3.3 DISTRIBUTIEMETHODEN/DIGITALISERING  

De methoden voor de distributie van de financiële activiteiten en producten hebben een duidelijke 

invloed op het witwasrisico, in die zin dat ze gebreken kunnen hebben die bijdragen aan een slechte 

identificatie van de cliënten en hun kenmerken.  

 

Wanneer een financiële instelling met name gebruikmaakt van onafhankelijke agenten voor de 

distributie van haar producten, bestaat het risico dat sommige onder hen bij gebrek aan een 

hiërarchisch verband geneigd kunnen zijn meer belang te hechten aan het vervullen van de zelfs 

onrechtmatige verwachtingen van hun cliënten, waarvan hun commissies afhankelijk zijn, dan aan 

het naleven van de interne instructies en procedures van de financiële instelling die ze 

vertegenwoordigen. Bijgevolg moet deze laatste betrouwbare en efficiënte toezichtsmechanismen 

ten uitvoer leggen en daarvoor de nodige middelen vrijmaken. Dit risico is nog groter als de agent 

niet exclusief is en grote verrichtingen van zijn cliënten dus kan opsplitsen in kleinere en discretere 

verrichtingen die deze agent laat uitvoeren door de verschillende financiële instellingen die hij 

vertegenwoordigt, wat de opsporing van het verdachte karakter van deze verrichtingen complexer 

en minder waarschijnlijk maakt.  

 

Zoals blijkt uit de Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money 

laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector, kan de identificatie 

en de kennis van de kenmerken van de cliënt ook worden bemoeilijkt door de groeiende digitalisering 

van de financiële activiteiten, hetzij via de omzeiling van de automatische toezichtsmaatregelen (of 

zelfs via elektronische identiteitsdiefstal), hetzij meer traditioneel via de verstrengeling van 

verschillende verrichtingen om de identiteit van de ontvanger van het witgewassen geld te verbergen.   

 

Digitalisering vertegenwoordigt derhalve een verhoogd risico op witwassen in gevallen waar de 

waakzaamheidsprocedures ten aanzien van de cliënten onvoldoende rekening houden met de 

specifieke technische kenmerken van het gebruikte gedigitaliseerde distributiekanaal, of niet correct 

worden toegepast bij alle distributiemethoden die de voorkeur genieten van deze nieuwe spelers. 

2.3.4 IDENTIFICATIE VAN DE CLIËNTEN EN HUN KENMERKEN 

Zoals vastgesteld in de supranationale risicobeoordeling van de Europese Commissie van 24 juli 

2019 blijft anonimiteit een door criminelen gewenste essentiële eigenschap voor het witwassen van 

geld dat afkomstig is van een illegale activiteit.  

 

Bepaalde financiële activiteiten waarbij producten worden aangeboden die gedeeltelijk of volledig op 

anonieme wijze zijn samengesteld, vergroten derhalve de facto het risico op witwassen.  

 

De identificatie van de cliënt blijft immers de hoeksteen van het huidige antiwitwassysteem, 

aangezien alleen identificatie het mogelijk maakt voldoende kennis te verwerven over de kenmerken 

van de cliënt, waardoor in fine transacties kunnen worden opgespoord die mogelijk verdacht zijn 
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gelet op het profiel van de cliënt, en na analyse in voorkomend geval kunnen worden gemeld aan de 

Cel voor financiële informatieverwerking (CFI). 

 

De vervalsing van documenten, een reëel probleem in België2, of het gebruik van geldezels of 

stromannen voor verschillende financiële activiteiten houden dus duidelijk het risico in dat de door 

de instellingen ingevoerde waakzaamheidsmaatregelen, die gebaseerd zijn op de identificatie van 

de cliënt, worden omzeild. 

 

De identificatie en de kennis van de cliënt kan ook worden bemoeilijkt wanneer criminelen voor hun 

zaken een beroep doen op complexe juridische constructies die verschillende 

schermvennootschappen of brievenbusmaatschappijen omvatten.  

 

Wat de verlaging van dit risico betreft wordt echter gewezen op de invoering in België op 

31 oktober 2018 van het register van effectieve begunstigden zoals vastgelegd in artikel 73 van de 

SWG/FT-wet, dat bijdraagt aan de vermindering van de moeilijkheden verbonden aan de 

verstrengeling van financiële transacties, hoewel de FOD Financiën tot en met 31 december 2019 

heeft voorzien in een flexibele indiening van de voor het register vereiste gegevens. Dit register 

verhindert bovendien niet dat in andere landen met een hoog risico ondoorzichtige constructies 

worden opgezet via welke witwassers kunnen proberen cliënten te worden van in België gevestigde 

financiële instellingen en tegelijkertijd hun ware identiteit te verbergen. 

2.3.5 AANZIENLIJKE CONCENTRATIE VAN POLITIEK PROMINENTE PERSONEN 

Het in België gevoerde zetelbeleid en, met name, de aanwezigheid van de hoofdkwartieren van de 

NAVO en de Europese Unie hebben een invloed op de concentratie van politiek prominente 

personen op het Belgisch grondgebied. 

 

Naast de internationale organisaties en nationale ambassades zijn er de multinationale 

ondernemingen, belangengroepen, ngo’s en de internationale pers, die ook bijdragen aan een 

toename in het aantal politiek prominente personen die een cliënt en/of begunstigde kunnen zijn van 

een instelling die in België activiteiten uitoefent. 

 

Deze potentieel aanzienlijke concentratie van PPP’s vormt een verhoogd risico voor instellingen met 

bepaalde kwetsbaarheden, bijvoorbeeld instellingen die in België activiteiten uitoefenen zonder dat 

ze voldoende kennis of invloed hebben om de oorsprong van de geldmiddelen vast te stellen en te 

waarborgen dat deze niet afkomstig zijn van of bestemd zijn voor corruptie.  

2.3.6 FINTECHS 

Wat betreft de Fintechs kan, onafhankelijk van het risico verbonden aan de distributiekanalen (zie 

hierboven), een niet-verwaarloosbaar risico gepaard gaan met de opkomst van deze nieuwe 

entiteiten, die een hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend op IT gebaseerde cultuur hebben en dus geen of 

inadequaat en onvoldoende grondig inzicht hebben in de SWG/FT-beperkingen die zijn verbonden 

aan de verkoop van hun nieuwe producten. 

2.4 BESCHOUWDE PERIODE 

Gelet op de beschikbaarheid van de gegevens over de instellingen die onder het toezicht van de 

NBB staan, is deze beoordeling gebaseerd op de stand van zaken op 31 december 2018 en kan 

deze periodiek worden bijgewerkt. 

 
2 In 2019 werden bijna 3.000 valse identiteitspapieren in beslag genomen door de Belgische politie. Op het 

gebied van terrorisme wordt ook verwezen naar de zaak van de valse documenten waarmee de terreurcel 

van Parijs en Brussel haar aanslagen kon financieren.  
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2.5 SCORING 

In een eerste fase worden de “inherente risico’s” van elke beschouwde activiteit beoordeeld en 

gekwantificeerd met een score (van 1 tot 5)3. Onder “inherent risico” wordt het risico verstaan dat de 

activiteit door de aard en objectieve kenmerken ervan wordt gebruikt voor witwasdoeleinden. Hierbij 

wordt geen rekening gehouden met de maatregelen die de financiële instellingen kunnen nemen om 

deze risico’s te beperken en beheren. Het niveau van het inherente risico van een activiteit wordt 

ook beïnvloed door het relatieve belang ervan in de Belgische financiële sector.   

 

In een tweede fase krijgt elke activiteit een score (van 1 tot 5) voor de kwetsbaarheden die zijn 

vastgesteld in de instellingen die deze activiteiten uitoefenen. Het begrip kwetsbaarheid moet hier 

worden geïnterpreteerd als het risico dat de financiële instellingen die de betrokken activiteit 

uitoefenen, geen adequate interne controle en organisatie of voldoende middelen hebben om de 

inherente risico’s van deze activiteit te beperken en beheren. Deze score wordt onder meer 

gebaseerd op de kennis die de NBB heeft verworven via, met name maar niet uitsluitend, het toezicht 

op afstand en de verschillende inspecties die zij heeft uitgevoerd, alsook de daarmee verband 

houdende vaststellingen en aanbevelingen.  

 

De twee scores van de verscheidene beoordeelde activiteiten worden vervolgens ingevoerd in een 

matrix die de grondslag vormt voor de algemene beoordeling van de volledige sector en die het 

“restrisico” bepaalt van elke activiteit, op basis van de combinatie van het niveau van het inherent 

risico en het niveau van de kwetsbaarheid. Zo kan een activiteit met een hoog inherent risico maar 

een lage kwetsbaarheid een lagere restrisicoscore (“totaalscore”) krijgen dan een activiteit met een 

lager inherent risico maar een hogere kwetsbaarheid. 

3 BETALINGSINSTELLINGEN EN INSTELLINGEN VOOR ELEKTRONISCH GELD 

In dit deel worden vijf types specifieke activiteiten geïdentificeerd: (i) klassieke betalingsactiviteiten, 

(ii) geldtransfers, (iii) betalingsinitiatiediensten, (iv) rekeninginformatiediensten en (v) activiteiten met 

betrekking tot elektronisch geld. 

 

Zoals vermeld in punt Error! Reference source not found. blijft de sector van de 

betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld sterk veranderen door de intrede van 

een reeks nieuwe spelers op de Belgische markt.  

 

De aanzienlijke toename van het aantal spelers die afkomstig zijn van andere landen van de 

Europese Economische Ruimte alsook de forse groei van het aantal spelers die producten 

aanbieden in het kader van het vrij verrichten van diensten, d.w.z. zonder in België te zijn gevestigd 

via een bijkantoor of een of meer agenten en/of distributeurs, zorgen voor een ingrijpende 

verandering in de dynamieken van de sector en beïnvloeden zowel de risicobereidheidsmodellen als 

de kennis die betalingsinstellingen kunnen hebben van financiële activiteiten die verspreid zijn over 

een veelvoud van spelers en producten (zie punt Error! Reference source not found.). 

 

 

 
3 1 = laag, 2 = matig, 3 = significant, 4 = hoog, 5 = kritisch 
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De toename van het aantal betalingsinstellingen die hun activiteiten in België uitoefenen in het kader 

van het vrij verrichten van diensten, gaat gepaard met de ook zeer sterke stijging van het aantal 

instellingen voor elektronisch geld die actief zijn in België en eveneens betalingsdiensten aanbieden 

in het kader van het vrij verrichten van diensten. 

 

 
 

De meeste van deze instellingen zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland wat betreft 

de betalingsinstellingen en uit het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Cyprus wat betreft de instellingen 

voor elektronisch geld.    

 

Er dient te worden opgemerkt dat, afgezien van een aantal instellingen die gespecialiseerd zijn in 

één specifieke activiteit zoals rekeninginformatiediensten of betalingsinitiatiediensten, de 

meerderheid van de instellingen verschillende betaalactiviteiten tegelijkertijd of samen met andere 

partners rapporteren en uitvoeren. 

Van de betalingsinstellingen die de feitelijke aard van hun activiteiten op 31 december 2018 hebben 

gepreciseerd in hun antwoorden op de periodieke vragenlijst inzake SWG-risico’s voor de 

betalingsinstellingen, stellen wij vast dat 39,5 % van de instellingen melding maken van een enkele 

activiteit, 31,5 % van twee activiteiten en 18,4 % van drie. Slechts 10 % van deze instellingen geeft 

aan dat ze vier of vijf verschillende betalingsdienstactiviteiten uitoefenen. Uit deze cijfers blijkt dat de 

grote meerderheid van de betalingsinstellingen in de praktijk niet- of weinig gediversifieerde 

betalingsdiensten verstrekken.  

3.1 BETALINGSDIENSTEN (MET UITZONDERING VAN GELDTRANSFERS – ZIE 3.2 – 

BETALINGSINITIATIEDIENSTEN – ZIE 3.3 – EN REKENINGINFORMATIEDIENSTEN – ZIE 

3.4) 

3.1.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

3.1.1.1 Wat wordt bedoeld met betalingsdienstactiviteiten 

Betalingsdiensten omvatten verschillende types specifieke activiteiten die volledig of gedeeltelijk 

worden verstrekt door betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld (waaronder EU- en 
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niet-EU-bijkantoren) en door betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld waaraan een 

vergunning is verleend in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en die in België 

zijn gevestigd via een of meer agenten en/of distributeurs. 

 

Deze activiteiten omvatten met name:  

 

1. Alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn (met inbegrip van de 

diensten die het mogelijk maken contanten op een betaalrekening te storten); 

2. Diensten die het mogelijk maken contanten van een betaalrekening op te nemen; 

3. Uitvoering van betalingstransacties:  

▪ Uitvoering van opnames, met inbegrip van eenmalige opnames;  

▪ Uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk instrument;  

▪ Uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten; 

4. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan 

de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt:  

▪ Uitvoering van opnames, met inbegrip van eenmalige opnames, uitvoering van 

betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk instrument; 

▪ Uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten; 

5. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten; 

6. Geldtransfers; 

7. Betalingsinitiatiediensten; 

8. Rekeninginformatiediensten. 

 

Aangezien de in de drie laatste punten van de bovenstaande opsomming bedoelde activiteiten 

specifieke kenmerken vertonen wat betreft het witwasrisico, worden er voor deze risico’s aparte 

analyses uitgevoerd, die zijn opgenomen in de punten 3.2 tot 3.4 hieronder. 

 

Hoewel betalingsactiviteiten stricto sensu van oudsher worden uitgevoerd door de banksector, biedt 

de uitvoering ervan door betalingsinstellingen een meerwaarde ten opzichte van de klassieke 

bankactiviteiten, niet alleen door de digitalisering, de kortere transactietijd en het integratie- en 

distributienetwerk, maar ook door het concurrentievoordeel op het gebied van wisselkoersmarge en 

correspondentbankkosten of in de verwante niet-financiële diensten die verbonden zijn aan de 

producten van deze activiteiten.  

3.1.1.2 Activiteiten van betalingsinstellingen in België 

Op 31 december 2018 bestonden er 19 vergunninghoudende betalingsinstellingen naar Belgisch 

recht, 3 betalingsinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere EER-lidstaat en die in 

België een bijkantoor hebben en 21 instellingen die werkzaamheden verrichten in België in het kader 

van het vrij verrichten van diensten en via een agent, alsook 2 beperkte betalingsinstellingen. 

 

Ten slotte moet dit totaal worden vermeerderd met 12 instellingen die een vergunning hebben als 

instelling voor elektronisch geld maar die ook betalingsdiensten verstrekken, en met 3 beperkte 

instellingen voor elektronisch geld, wat neerkomt op een totaal van 60 instellingen die onder het 

toezicht van de NBB staan.  
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Stand van zaken op 31/12/2018 

Vergunninghoudende betalingsinstellingen naar Belgisch recht 19 

Betalingsinstellingen die rekeningaggregatiediensten aanbieden  0 

Betalingsinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere EER-lidstaat en in België een 
bijkantoor hebben 3 

Beperkte betalingsinstellingen 2 

Betalingsinstellingen die actief zijn in België in het kader van het vrij verrichten van diensten 21 

Instellingen voor elektronisch geld die actief zijn in België in het kader van het vrij verrichten van 
diensten 5 

Instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht 5 

Beperkte instellingen voor elektronisch geld 3 

Instellingen voor elektronisch geld die ressorteren onder het recht van een andere EER-lidstaat en in 
België een geregistreerd bijkantoor hebben 2 

TOTAAL 60 

 

Afgezien van de diensten met betrekking tot elektronisch geld (zie 3.5) en geldtransfers (zie 3.2) zijn 

de betalingsactiviteiten in België gericht op de terbeschikkingstelling van rekeningen en 

betaalmiddelen aan particulieren enerzijds en op betaalterminals en online-betaaloplossingen voor 

professionals anderzijds.  

 

Deze instellingen bieden hun diensten overigens hoofdzakelijk online of via een netwerk van 

agenten/distributeurs aan, zonder noodzakelijkerwijs fysieke vestigingen te hebben op het 

grondgebied.  

3.1.2 RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

Doordat een groot aantal verschillende producten worden gecategoriseerd als betalingsactiviteiten, 

dient eerst een onderscheid te worden gemaakt tussen de risico’s naargelang de betrokkenheid van 

de instelling bij de transactie: een betalingsinitiatiedienstaanbieder (activiteit 7) of een 

rekeninginformatiedienstaanbieder (activiteit 8) is immers niet onderworpen aan dezelfde risico’s als 

een instelling die stortingen/opnames van contanten of geldtransfers uitvoert. Dit is een van de 

redenen waarom geen specifieke risicofactoren voor betalingsactiviteiten zijn opgenomen in de 

risicofactoren van de EBA.  

 

Wat betreft de aan de producten verbonden risico’s maken de betalingsactiviteiten snellere en 

grotere overmakingen mogelijk dan andere financiële producten, waardoor deze activiteiten 

bijzonder aantrekkelijk zijn voor de massale overmaking van geld afkomstig van illegale activiteiten.  

 

Bovendien blijven de meeste betalingsactiviteiten in contant geld gebeuren. Zo biedt slechts 35 % 

van de betalingsinstellingen die in België betalingsdiensten verstrekken en die de vragenlijst hebben 

beantwoord, geen producten aan waarbij contanten worden gebruikt (storting en/of opname). 

 

De sector is a fortiori ook sterk onderhevig aan de transversale risico’s verbonden aan de kennis van 

de cliënt en zijn kenmerken als gevolg van de digitalisering, alsook door de risico’s verbonden aan 

het distributienetwerk wanneer dit fysieke agenten omvat die niet als dusdanig zijn onderworpen aan 

de SWG/FT-wet.4 De digitalisering vergemakkelijkt ook de uitvoering van P2P-betalingen. 

 

Naast de klassieke witwasrisico’s, die ook gelden voor bijvoorbeeld depositoactiviteiten, wijst de 

supranationale risicobeoordeling in het bijzonder op het hoog-risicogeval waarbij betalingsdiensten 

rechtstreeks worden gebruikt, misbruikt of gecontroleerd door criminele organisaties voor 

witwasdoeleinden zonder dat binnen een redelijke termijn gepaste waakzaamheidsmaatregelen 

worden genomen om snel te kunnen ingrijpen.  

 
4 Zie punt 120 van de richtsnoeren inzake risicofactoren: “Distributie via tussenpersonen die zelf geen 

meldingsplichtige entiteiten zijn volgens Richtlijn (EU) 2015/849 of nationale wetgeving, indien van 

toepassing, indien de uitgever van het e-geld (i) voor de uitvoering van sommige AML/CFT-verplichtingen 

van de uitgever van het e-geld vertrouwt op de tussenpersoon; en (ii) zich er zelf niet van heeft vergewist 

dat de tussenpersoon beschikt over passende AML/CFT-regelingen en -controles.”  

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_NL_04-01-2018.pdf
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Het inherente risico van betalingsactiviteiten is zeer variabel, afhankelijk van de kenmerken van de 

producten en de distributiemodaliteiten, en wordt bijgevolg als significant beoordeeld (3 op 5). 

3.1.3 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

Hoewel de sector bestaat uit instellingen met heterogene profielen en activiteiten (zowel zeer kleine 

ondernemingen als grote ondernemingen in een wereldwijde financiële groep), hebben de door de 

NBB via haar toezicht op afstand of inspecties ter plaatse vastgestelde kwetsbaarheden van de 

instellingen dikwijls maar niet uitsluitend betrekking op:  

 

• een gebrek aan grondige kennis van het Belgisch wettelijk en reglementair kader inzake de 

voorkoming van het witwassen van geld; 

• een gebrek aan relevante en permanente ervaring en vorming van de bestuurders en/of het 

personeel op het gebied van SWG/FT; 

• de niet-toepassing van de wettelijke bepalingen door een gebrek aan controles met 

betrekking tot de PPP’s; 

• de ongeschiktheid van de middelen die bestemd zijn voor het toezicht op het 

distributienetwerk, zowel bij een digitaal netwerk als bij fysieke verkooppunten; 

• slechte organisatie van de drie verdedigingslinies inzake SWG: bepaalde uitbestede functies 

worden onvoldoende gecontroleerd of niet correct uitgevoerd. 

 

Bijgevolg worden de kwetsbaarheden van de onder het toezicht van de NBB staande 

betalingsinstellingen als significant beoordeeld (3 op 5) op basis van hun aard, de kenmerken van 

hun producten en hun distributienetwerken. 

3.1.4 BEOORDELING VAN HET RESTRISICO VAN DE ACTIVITEIT 

Gelet op de significante inherente risico’s verbonden aan de betalingsactiviteiten en op de 

aanzienlijke kwetsbaarheden van de instellingen die deze producten aanbieden, worden de 

restrisico’s in verband met witwassen via betalingsactiviteiten over het algemeen als significant 

beschouwd (3 op 5). 

3.2 GELDTRANSFERS 

3.2.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Een geldtransfer is “een betalingsdienst waarbij, zonder dat een betaalrekening op naam van de 

betaler of de begunstigde wordt geopend, van een betaler geldmiddelen worden ontvangen met als 

enig doel het daarmee corresponderende bedrag over te maken aan een begunstigde of aan een 

andere, voor rekening van de begunstigde handelende betalingsdienstaanbieder en/of waarbij de 

geldmiddelen voor rekening van de begunstigde worden ontvangen en aan de begunstigde 

beschikbaar worden gesteld”.5 

 

Het verschil met de andere betalingsactiviteiten ligt in het feit dat geldtransfers worden uitgevoerd 

zonder dat noodzakelijkerwijs een rekening wordt geopend op naam van de begunstigde en/of de 

opdrachtgever van de transfer. 

 

Geldtransfers zijn hoofdzakelijk gericht aan particulieren, hoewel bepaalde producten specifiek 

worden aangeboden aan ondernemingen en professionals doordat ze soms bepaalde voordelen 

bieden ten opzichte van de meer klassieke correspondentbankdiensten. 

 

Door het uitgebreid netwerk van lokale agenten en verkooppunten kunnen geldtransfers een 

wereldwijd publiek bereiken in landen of gebieden waar financiële instellingen weinig of niet 

aanwezig zijn.  

 
5 Artikel 4, punt 22 van Richtlijn 2015/2366 
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Gelet op hun toegankelijkheid, de snelheid van de transfer en de goedkopere tarieven dan het 

bancair aanbod op de valutamarkt willen geldtransferinstellingen cliënten aantrekken die niet uit 

zichzelf een beroep zouden doen op een bank om dit soort diensten te verkrijgen. 

3.2.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Van de 60 betalingsinstellingen die onder het toezicht van de NBB staan, hebben 15 instellingen 

aangegeven geldtransfers uit te voeren op 31 december 2018.6 

 

Op 31 december 2018 vertegenwoordigden de geldtransfers van onder toezicht staande instellingen 

jaarlijks een bedrag van 1,1 miljard euro, waarvan 400 miljoen in contanten. Bijna de helft van het 

volume van de geldtransfers was bestemd voor een land dat als risicovol wordt beschouwd.  

 

De voornaamste geldtransfercorridors in België hebben als bestemming Marokko en de 

Democratische Republiek Congo en zijn afkomstig van Congo en Kameroen. De andere 

belangrijkste risicolanden waaruit of waarnaar geldtransfers worden uitgevoerd, zijn Afghanistan, 

Ivoorkust, Tunesië en Turkije. 

 

De grote meerderheid van de instellingen in België aanvaarden contant geld als betaalmiddel voor 

de uitvoering van geldtransfers, en de meeste instellingen werken zowel online als via een netwerk 

met een groot aantal niet-exclusieve agenten, hoofdzakelijk detailhandels.  

3.2.3 RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

Geldtransfers bieden van nature minder zekerheid over een efficiënte kennis van de activiteiten van 

de cliënten, niet alleen om te kunnen vaststellen dat het voor het bedrijfsmodel kenmerkende 

occasionele karakter van de transacties overschreden is, maar vooral als gevolg van het 

fundamenteel kenmerk dat verband houdt met de afwezigheid van een rekening: opnieuw dringen 

de modaliteiten voor de identificatie van de cliënt en van zijn kenmerken zich op, a fortiori wanneer 

de transfer wordt uitgevoerd vanuit of naar een risicoland.  

 

Wat betreft het geografisch risico blijkt dat geldtransferdiensten hoofdzakelijk gericht zijn op mensen 

die weinig beroep doen op bankdiensten en die betrekkingen hebben met landen die beschouwd 

worden als een hoog witwasrisico. Bijgevolg gaan geldtransfers vaak gepaard met een aanzienlijk 

geografisch risico en vormen geldtransfers in een land met verschillende informele 

geldtransfersystemen een bijkomend risico, wat ze nog aantrekkelijker maakt voor witwassers.  

 

Bij geldtransfers die bedoeld zijn voor cliënten in illegale sectoren of sectoren die bekendstaan voor 

hun witwasrisico’s, is het aan de cliënt verbonden risico nog groter. 

 

Wat het productrisico betreft, blijft er voor  geldtransfers gebruik gemaakt worden van contant geld, 

doordat ze van nature zijn toegespitst op profielen die zelden of geen beroep doen op bankdiensten. 

Het productrisico bij geldtransfers is derhalve hoog. 

 

Gelet op deze overwegingen wordt het inherente risico van de geldtransfers van betalingsinstellingen 

als hoog beschouwd (4 op 5). 

3.2.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

Wat betreft het distributierisico maken geldtransferdiensten voornamelijk gebruik van lokale 

distributienetwerken die hoofdzakelijk bestaan uit detailhandels die van nature niet de nodige 

 
6 Er zij opgemerkt dat ook kredietinstellingen geldtransfers kunnen uitvoeren, maar dat deze activiteit in de 

praktijk voor deze instellingen meestal verbonden is aan de opening van een rekening, wat een bepalende 

factor is in de definitie van geldtransfer die wordt gehanteerd in deze analyse. 
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garanties bieden voor de goede toepassing van de wettelijke voorschriften van de SWG-regelgeving.  

Alle onder het toezicht van de NBB staande instellingen die deze activiteit uitoefenen, zijn kmo’s (- 

250 VTE), maar sommige ervan gebruiken een netwerk van meer dan 2.500 agenten/distributeurs 

waarvan de meerderheid niet exclusief zijn en dus verschillende concurrerende producten kunnen 

aanbieden.  

 

Op basis van het permanent toezicht en van de recente inspecties bij betalingsinstellingen die 

betrokken zijn bij geldtransfers, konden de volgende kwetsbaarheden worden vastgesteld:  

 

• slecht toezicht op het netwerk van agenten: hetzij door een gebrek aan personele en/of 

materiële middelen voor vorming en controle, hetzij door de ontoereikendheid van de door 

de instelling genomen monitoringmaatregelen; 

• het feit dat tal van agenten niet exclusief zijn, verzwakt ook het vermogen van de 

betalingsinstellingen om alle geldtransfers van deze agenten te controleren en maakt het 

voor deze laatsten mogelijk om geldtransfers van grote bedragen op te splitsen in transfers 

van kleinere bedragen die worden uitgevoerd door de verschillende geldtransferinstellingen 

die zij vertegenwoordigen; 

• een onvolledige algemene risicoanalyse waarin geen rekening wordt gehouden met de 

risico’s van nieuwe producten of met de specifieke geografische risico’s; 

• een slechte organisatie van de drie verdedigingslinies; 

• een onvoldoende grondig toezicht op de transacties die agenten uitvoeren in eigen naam. 

 

Dankzij het permanent toezicht en de ad-hoc-inspecties kon met name een verbetering worden 

vastgesteld in de methoden voor melding aan de CFI en in de toezichtssystemen met betrekking tot 

de voorkoming van het witwasrisico. 

 

Derhalve wordt de kwetsbaarheid voor witwasrisico’s van de instellingen die geldtransfers uitvoeren 

als hoog beschouwd (4 op 5). 

3.2.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT  

Op basis van het hoge inherente risico (4 op 5) voor geldtransfers en van het vastgestelde hoge 

niveau van kwetsbaarheid (4 op 5) wordt het restrisico als hoog beschouwd (4 op 5). 

3.3 BETALINGSINITIATIEDIENSTEN 

3.3.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Een betalingsinitiatiedienst is een activiteit waarbij in naam van een andere persoon de opdracht 

wordt gegeven aan de financiële instelling waar deze andere persoon een betaalrekening heeft om 

betalingen uit te voeren vanaf die rekening, waarvan de opdrachtgever zelf geen houder is. 

 

Deze dienst kan worden aangeboden in het kader van een zakelijke relatie die door de 

betalingsinitiatiedienstaanbieder (“Payment Initiation Service Provider” of “PISP” in het Engels) werd 

aangeknoopt met een handelaar (die meestal actief is in internethandel) om het voor de cliënten van 

deze handelaar gemakkelijker te maken hun aankopen te betalen, en de handelaar zo de garantie 

te geven dat deze betalingen effectief zullen worden uitgevoerd. In dat geval bestaat er geen 

zakelijke relatie met de cliënten van de handelaar, en is de handelaar de enige potentiële 

begunstigde van de door de PISP geïnitieerde betalingen.   

 

De PISP kan deze dienst echter ook aanbieden aan een persoon die houder is van de rekening(en) 

waarvan de betalingen worden geïnitieerd, teneinde de door deze persoon vanaf deze rekening(en) 

uit te voeren betalingen te vergemakkelijken. In dat geval worden deze betalingen uitgevoerd ten 

gunste van een zeer brede waaier van begunstigden waarmee de PISP geen zakelijke relatie heeft, 
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en maakt de dienst de initiatie mogelijk van betalingen waarvan de motivering niet noodzakelijk 

verband houdt met de beroepsactiviteiten van de begunstigden en niet bekend is bij de PISP. 

 

Deze dienst kan worden aangeboden door alle soorten betalingsdienstaanbieders 

(kredietinstellingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld) en vormt in dat geval 

een aanvulling op het gamma van diensten dat ze aanbieden aan hun cliënten. Deze dienst kan 

echter ook worden aangeboden door gespecialiseerde betalingsinstellingen die alleen deze activiteit 

uitoefenen.  

3.3.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Van de 9 Belgische betalingsinstellingen die betalingsinitiatiediensten aanbieden, zijn er momenteel 

slechts 4 instellingen die een gespecialiseerd aanbod hebben bestaande uit deze diensten en 

rekeninginformatiediensten (zie hoofdstuk 3.4 hieronder) maar die geen betaalrekeningen of 

kredietdiensten aanbieden of betaalinstrumenten uitgeven.   Enkel deze vier instellingen worden in 

dit hoofdstuk beschouwd en gekwalificeerd als PISP’s. 

3.3.3 RISICO’S VAN DE ACTIVITEIT 

De activiteiten van PISP’s zijn niet vrij van witwasrisico’s. 

• Risico’s verbonden aan het product:  

- geldtransfers die worden uitgevoerd van verschillende betaalrekeningen naar 

eenzelfde persoon voor een aanzienlijk totaalbedrag zonder enige economische 

rechtvaardiging; 

- initiatie van betalingen aan een zeer brede waaier van begunstigden zonder dat de 

motivatie ervoor kan worden achterhaald doordat de dienst wordt verstrekt aan de 

houders van de betrokken betaalrekeningen. 

• Risico’s verbonden aan het geografisch gebied:  

- het verzenden of ontvangen van geldmiddelen die verband houden met 

tegenpartijen die zijn gevestigd in derde landen met een hoog risico. 

 

Er zij echter opgemerkt: 

• dat de PISP op geen enkel moment in het bezit komt van de geldmiddelen die toebehoren 

aan de houders van de betrokken betaalrekeningen; 

• dat de tussenkomst van de PISP geenszins een belemmering vormt voor de uitoefening 

van de waakzaamheidsverplichtingen (met name de monitoring van de verrichtingen) van 

de financiële instelling waar de betrokken betaalrekening is geopend.  

 

Gelet op deze overwegingen wordt het inherente risico van betalingsinitiatiediensten als matig 

beschouwd (2 op 5). 

3.3.4 KWETSBAARHEID VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

PISP’s hebben een zekere kwetsbaarheid voor witwassen, als gevolg van het feit dat: 

• in tegenstelling tot de financiële instelling waar de betrokken rekening geopend is, de 

PISP geen volledige informatie heeft over alle verrichtingen die zijn uitgevoerd op de 

betrokken betaalrekening, maar alleen over de verrichtingen die hij zelf heeft geïnitieerd; 

• de activiteiten van PISP’s vaak worden uitgevoerd door kleine ondernemingen die 

hoofdzakelijk zijn toegespitst op de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen 

en niet noodzakelijk een grondige kennis hebben van het Belgisch wettelijk en 

reglementair kader inzake de voorkoming van het witwassen van geld. 
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Wanneer betalingsinitiatiediensten daarentegen worden aangeboden in het kader van een zakelijke 

relatie met de handelaar, kan de PISP nagaan of de geïnitieerde betalingen stroken met het profiel 

van de handelaar en zijn handelsactiviteiten. 

 

Derhalve wordt de kwetsbaarheid voor witwasrisico’s van de instellingen die 

betalingsinitiatiediensten uitvoeren als significant beschouwd (3 op 5). 

3.3.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT 

Niettegenstaande het hoge niveau van kwetsbaarheid (3 op 5) wordt als gevolg van het matige 

inherente risico (2 op 5) verbonden aan de betalingsinitiatiediensten het restrisico als matig 

beschouwd (2 op 5). 

3.4 REKENINGINFORMATIEDIENSTEN  

3.4.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Deze diensten stellen cliënten in staat in een enkele interface de informatie over hun saldo’s en 

verrichtingen bij verschillende instellingen samen te brengen.  

 

Rekeninginformatiedienstaanbieders (“Account Information Service Providers” of “AISP’s” in het 

Engels) kunnen deze dienst als hoofd- of nevenactiviteit aanbieden. 

3.4.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Afgezien van de 4 Belgische betalingsinstellingen die rekeninginformatiediensten en daarnaast 

alleen betalingsinitiatiediensten aanbieden (zie hoofdstuk 3.3 hierboven), hebben slechts 3 

vennootschappen een vergunning in België om uitsluitend rekeninginformatiediensten aan te bieden.  

3.4.3 RISICO’S VAN DE ACTIVITEIT 

Bij rekeninginformatiediensten is er geen sprake van tussenkomst in de uitvoering van de 

verrichtingen van de cliënt en komt de dienstaanbieder a fortiori niet in het bezit van de geldmiddelen 

van de cliënt. Daarnaast doen rekeninginformatiediensten geenszins afbreuk aan het vermogen van 

de financiële instellingen om hun waakzaamheidsverplichtingen ten aanzien van de op de betrokken 

rekeningen uitgevoerde verrichtingen te vervullen.  Bijgevolg wordt geen risico geïdentificeerd.  

3.4.4 KWETSBAARHEID VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

Aangezien geen inherent risico kan worden geïdentificeerd, is het niet relevant om de kwetsbaarheid 

van deze dienstaanbieders te beoordelen.  

3.4.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT 

Gelet op de afwezigheid van risico’s en kwetsbaarheden is de totaalscore voor 

rekeninginformatiediensten 0.  

3.5 ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT ELEKTRONISCH GELD 

3.5.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Elektronisch geld wordt gedefinieerd in artikel 2, 77° van de wet van 11 maart 2018 betreffende het 

statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de 

toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch 

geld, en de toegang tot betalingssystemen als “elektronisch, met inbegrip van magnetisch, 

opgeslagen monetaire waarde vertegenwoordigd door een vordering op de uitgever, die is 
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uitgegeven in ruil voor ontvangen geld om betalingstransacties te verrichten in de zin van de bepaling 

onder 22° van dit artikel, en die wordt aanvaard door een andere natuurlijke of rechtspersoon dan 

de uitgever van elektronisch geld”. 

 

Er kunnen een aantal verschillen worden vastgesteld in de modaliteiten van de producten die worden 

aangeboden in het kader van deze activiteit: van digitale kaarten en portefeuilles van ondernemingen 

tot prepaid kredietkaarten.  

 

Alle activiteiten met betrekking tot elektronisch geld impliceren echter noodzakelijkerwijs, volgens 

verschillende gebruiksdrempels, een oplading van elektronisch geld door de gebruiker (of een derde) 

op een elektronische (hardware- of softwarematige) drager, alsook applicaties voor mogelijke 

betalingen waaronder, doorgaans, opnames van contant geld. 

3.5.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Op 31 december 2018 oefende de NBB toezicht uit op vijf instellingen voor elektronisch geld naar 

Belgisch recht waaraan een vergunning is verleend voor elektronisch geld, één instelling voor 

elektronisch geld die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

ressorteert en een in België geregistreerd bijkantoor heeft, en zes instellingen voor elektronisch geld 

die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en 

in België werkzaam zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten via een agent en/of een 

distributeur. 

 

Deze instellingen bieden naast de uitgifte van elektronisch geld ook betalingsdiensten aan en zijn 

dus onderhevig aan dezelfde risico’s die worden beschreven in punt 3.1, waaronder de risico’s 

verbonden aan de opname en overmaking van contant geld. Bovendien zijn deze producten steeds 

meer gedigitaliseerd en zijn ze zowel aan particulieren als aan ondernemingen gericht. 

 

De twaalf instellingen die in het kader van deze activiteit onder het toezicht van de NBB staan, gaven 

ongeveer 350 miljoen euro aan elektronisch geld uit in België, en slechts één instelling bood de 

mogelijkheid om producten te laten crediteren/herladen door een derde. 

3.5.3 RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

Activiteiten met betrekking tot elektronisch geld zijn vooral kwetsbaar voor het risico inzake de 

identificatie van de kenmerken van de cliënt, hetzij door de anonimiteit van de producten, hetzij via 

het gebruik van stromannen. Dit risico wordt ook versterkt door de digitalisering, in die zin dat virtuele 

geldezels het nu eenvoudiger maken om massale witwasverrichtingen uit te voeren via elektronische 

middelen, aan de hand van het volgende schema: een groot aantal (echte of fictieve) commerciële 

websites wordt gebruikt om zich te ontdoen van elektronisch geld dat gecrediteerd is met contant 

geld dat werd verkregen via illegale verrichtingen. 

 

De producten van de activiteiten met betrekking tot elektronisch geld blijven onderhevig aan het 

transversaal risico verbonden aan contant geld, hetzij doordat elektronisch geld kan worden 

gecrediteerd met contant geld, hetzij doordat via het product contant geld kan worden opgenomen 

bij een uitgebreid netwerk van terminals overal ter wereld. Criminelen die contant geld willen 

witwassen, zullen de voorkeur blijven geven aan producten waarbij contant geld wordt gebruikt en 

producten die kunnen worden gekocht/herladen met contant geld, alsook aan producten die 

opnames in België of elders in de wereld mogelijk maken. Ten opzichte van contant geld heeft 

elektronisch geld als extra eigenschap dat het gedematerialiseerd is en dus gemakkelijk kan worden 

verplaatst en/of overgedragen aan een derde, waardoor elektronisch geld is blootgesteld aan een 

bijkomend specifiek risico. 
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Er zij echter opgemerkt dat zodra de drempels voor anoniem gebruik, die wettelijk zijn vastgelegd op 

250 euro7, worden overschreden, de relatieve traceerbaarheid van elektronisch geld vanaf de uitgifte 

tot het gebruik en de distributie ervan op zich een potentiële risicobeperkende factor is, die ontbreekt 

bij andere betalingsactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van contant geld, dat per definitie niet 

traceerbaar is.  

 

Afgezien van de mogelijkheid om contant geld op te nemen en buiten de relatief beperkte 

problematiek van de anonieme producten is het voornaamste risico van elektronisch geld dus dat 

het wordt gebruikt als een eenvoudig hulpmiddel in een groter witwasproces. 

 

Het inherente risico van activiteiten met betrekking tot elektronisch geld wordt dus van nature als 

laag beschouwd wanneer geen contant geld wordt gebruikt, maar kan als hoger worden beschouwd 

doordat deze activiteiten vaak worden verstrekt in combinatie met andere betalingsdiensten die door 

hun aard en distributiewijze kwetsbaarder zijn voor risico’s (3 op 5). 

3.5.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

Uit de SNRA blijkt dat tal van nieuwe gevallen van witwassen via prepaidkaarten zijn vastgesteld 

door de politiediensten, en dat agenten/distributeurs soms worden verkozen boven stromannen 

omdat deze laatste als duurder worden beschouwd. Dit fenomeen van geldezels wordt dus ook 

mogelijk gemaakt door de digitalisering en het gebruik van elektronische hulpmiddelen. 

 

Doordat de activiteiten met betrekking tot elektronisch geld doorgaans worden verstrekt via een 

netwerk van fysieke agenten waarvan sommige niet als dusdanig zijn onderworpen aan de SWG/FT-

wet, wordt het toezicht op het netwerk van agenten cruciaal en moet dit centraal staan in de 

antiwitwasregelgeving. Dit toezicht moet betrekking hebben op zowel de integratie en vorming van 

de agenten als op de monitoring van hun activiteiten en transacties. 

 

De andere spelers in België hebben echter systemen ontwikkeld om elektronisch geld te controleren 

van de verwerving tot het gebruik ervan. Deze systemen worden beoordeeld door middel van 

permanent toezicht en thematische ad-hoc-inspecties die met name bedoeld zijn om de 

toereikendheid van de risicobeheermaatregelen ten opzichte van de witwasuitdagingen te 

waarborgen. Dit tweeledig toezicht heeft geen grote onregelmatigheden aan het licht gebracht in de 

werking van de betalingsinstellingen wat betreft de betalingsactiviteiten stricto sensu. 

 

Bijgevolg worden de kwetsbaarheden van de instellingen die deze activiteiten uitoefenen als relatief 

matig tot significant beschouwd, met geen potentieel negatieve structurele gevolgen voor de 

monitoring van het witwasrisico (3 op 5). 

3.5.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT  

Zoals vermeld in de richtsnoeren van de EBA hangt “het niveau van het ML/FT-risico dat is 

verbonden aan elektronisch geld (e-geld) (...) voornamelijk af van de eigenschappen van de 

afzonderlijke e-geldproducten en van de mate waarin uitgevers van e-geld andere personen 

gebruiken om namens hen e-geld te distribueren en e-geld terug te betalen”. 

 

Gelet op de overwegingen betreffende de Belgische markt ter zake houden de activiteiten met 

betrekking tot elektronisch geld een matig tot significant restrisico in, grotendeels afhankelijk van de 

specifieke kenmerken en modaliteiten van de aangeboden producten en van de kenmerken en 

distributiemethoden van de instellingen. Het restrisico wordt als significant beschouwd (3 op 5). 

 

 

 
7 Deze drempel, die is vastgelegd in artikel 25 van de SWG/FT-wet, wordt verlaagd naar 150 euro door de 

wet van 20 juli 2020. 
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4 KREDIETINSTELLINGEN 

Voor de kredietinstellingen die over een vergunning beschikken zijn er vier soorten activiteiten die in 

deze nota worden behandeld. 

4.1 PRIVATE BANKING 

4.1.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Privatebankingactiviteiten zijn diensten die door een financiële instelling worden verleend waarbij 

• enerzijds het vermogen of de economische middelen van een cliënt worden beheerd, 

waarmee bedragen zijn gemoeid die een bepaalde, door elke financiële instelling 

afzonderlijk vastgestelde drempel overschrijden; 

• anderzijds specifieke diensten, producten en adviezen worden aangeboden die aangepast 

zijn aan het specifieke profiel van de betrokken cliënt. 

 

Vermogensbeheer kan de volgende diensten en producten omvatten (niet-uitputtende lijst): 

• bankdiensten (houden van rekeningen, kredietverlening, waaronder Lombardkrediet); 

• beleggingsdiensten (beleggingsadvies, portefeuillebeheer); 

• levensverzekeringsproducten; 

• vermogensplanning, adviesverlening bij bedrijfsoverdracht,... 

4.1.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Deze activiteit wordt in België uitgeoefend door zowel gespecialiseerde kredietinstellingen naar 

Belgisch recht als gespecialiseerde afdelingen van grote universele banken (BNPPF, ING, KBC, 

Belfius, Deutsche Bank, ...) of door Belgische bijkantoren van instellingen die onder het recht van 

een andere lidstaat van de EER ressorteren (ABN Amro, Deutsche Bank, Edmond de Rothschild, 

...). Op te merken valt dat deze activiteit ook kan worden uitgeoefend door beursvennootschappen 

(Capitalatwork, Leleux, ...) en dat dit hoofdstuk dus ook op hen van toepassing is. 

 

De privatebankingactiviteit neemt in België een zeer belangrijke plaats in; eind juni 2019 was deze 

activiteit goed voor een omzet van 584 miljard euro. 

4.1.3 RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

Deze activiteit is bijzonder risicogevoelig, wat te verklaren is door het risico dat verbonden is aan het 

beheer van grote vermogens, waarvan de herkomst soms moeilijk te achterhalen is, door de discretie 

die door sommige eigenaars van grote vermogens wordt verlangd en door de repatriëring van 

geldmiddelen als gevolg van de fiscale transparantie die sedert een aantal jaar middels Richtlijnen 

verplicht is gesteld binnen de Europese Unie. 

 

Zoals hierboven vermeld zijn de betrokken bedragen over het algemeen ook groot, waardoor 

geldmiddelen van illegale herkomst makkelijk kunnen worden verborgen te midden van geldmiddelen 

van legale herkomst, wat het ontstaan van vermoedens kan bemoeilijken. 

 

Andere risico's die inherent zijn aan deze activiteit zijn onder meer: 

• de frequentie van het grensoverschrijdend verkeer; 

• complexe vermogensstructuren in exotische landen; 

• het gebrek aan transparantie over de herkomst van de geldmiddelen. 

 

Zodra de herkomst van de geldmiddelen is opgehelderd, vermindert het inherent risico drastisch, 

aangezien de beheerstransacties door de financiële instelling zelf worden geïnitieerd in het kader 

van de uitvoering van haar mandaat. Daarom is de meeste waakzaamheid geboden bij de ontvangst 

van de geldmiddelen en moeten de inspanningen op dit vlak vooral worden gericht op de 
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rechtvaardiging van de herkomst van de geldmiddelen evenals op de mate waarin deze herkomst 

strookt met de kenmerken van de cliënt. 

 

 

Andere inherente risico's zijn: 

• Kenmerken van de cliënten: 

- cliënten met inkomsten en/of een vermogen afkomstig van economische sectoren met 

een hoog risico (bewapening, bouw, gokdiensten, mijnbouw, diamantsector);  

- cliënten tegen wie geloofwaardige beschuldigingen van inbreuken zijn geuit; 

- cliënten die een ongebruikelijk niveau van vertrouwelijkheid of discretie verlangen, met 

name voor de herkomst van de geldmiddelen (zie hierboven); 

- cliënten waarvan het niveau van de transacties niet overeenstemt met hun profiel; 

- zeer rijke en invloedrijke cliënten; 

- niet-ingezeten cliënten en PPP's. 

• De risico’s verbonden aan de aangeboden producten en diensten  

• De vraag naar grote hoeveelheden contant geld of edele metalen  

• Financiële regelingen met landen of gebieden met een hoger WG/FT-risico  

• Gebruik van complexe bedrijfsstructuren, zoals trusts of fiducieën. Dit lijkt relatief weinig 

voor te komen in België. 

• Commerciële activiteiten in verschillende landen  

• Grensoverschrijdende regelingen, waarbij ook niet-coöperatieve landen of gebieden 

betrokken kunnen zijn 

• Producten die anonimiteit in de hand kunnen werken 

 

Gelet op het bovenstaande kan de score voor inherente risico’s worden vastgesteld op 3,5 op 5 

(significant tot hoog). 

4.1.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

Er kunnen maatregelen worden genomen om deze risico's te beperken, zoals  

• versterking van de waakzaamheidsmaatregelen wanneer de cliënt of de uiteindelijke 

begunstigde een PPP is of in een risicoland is gevestigd; 

• invoering van een SWG/FT-beleid op groepsniveau; 

• versterking van de waakzaamheidsmaatregelen voor repatriëringen. 

 

Niettemin kunnen de volgende kwetsbaarheden worden geïdentificeerd: 

• onvoldoende aanwezigheid van een cultuur op het gebied van SWG/FT-controles, wat te 

wijten kan zijn aan de speciale band tussen de cliëntenadviseurs en de cliënten; 

• de vereiste om over sterk gespecialiseerde technische en regelgevingskennis te beschikken 

om het witwassen van geld en de eventueel daarmee gepaard gaande belastingfraude te 

bestrijden; 

• inzet van onvoldoende middelen voor de bestrijding hiervan, omdat het SWG/FT-toezicht de 

reputatie heeft geld te kosten maar er geen op te brengen, en haaks te staan op de 

commerciële belangen; 

• problemen in verband met de uitwisseling van informatie binnen de groep wanneer dezelfde 

persoon een cliënt is van verschillende entiteiten van dezelfde groep (wat in sommige 

gevallen een probleem lijkt te zijn voor bepaalde derde landen). 

 

Gelet op het bovenstaande kan de kwetsbaarheid als hoog worden beschouwd (4 op 5). 

4.1.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT 

De totaalscore voor de activiteit is 4 (hoog risico). 
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4.2 RETAIL BANKING 

4.2.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Retailbanken bieden een breed scala aan diensten, zoals zicht- en spaarrekeningen, 

betalingsdiensten (overschrijvingen, opnames, bankkaarten, ...), kredietverlening 

(consumentenkrediet, hypothecair krediet, ...), en dit zowel aan particulieren als aan kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

4.2.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Retailbanken zijn sterk aanwezig in België, zowel in de vorm van banken naar Belgisch recht als van 

bijkantoren (voornamelijk EER) van banken naar buitenlands recht. Het kan gaan om grote 

universele banken, maar ook om kleine en middelgrote banken (Argenta, Crelan). 

 

De concurrentie is dus zeer sterk en wordt gekenmerkt door: 

• onder druk staande marges, in een context van zeer lage rentetarieven; 

• een toenemende digitalisering en een drastische vermindering van het aantal fysieke 

vestigingen; 

• de steeds frequentere hantering van het begrip ethiek, dat door instellingen zoals Triodos 

(bijkantoor) of New B, een bank naar Belgisch recht, die overigens een van de laatste 

nieuwkomers op de markt is, als de grondslag van hun activiteit wordt beschouwd. 

4.2.3 RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

De retailactiviteit wordt gekenmerkt door het zeer grote aantal cliënten, het zeer grote aantal 

verrichtingen  (met name betalingsverrichtingen) dat voor deze cliënten wordt uitgevoerd, en de zeer 

uiteenlopende bedragen die hiermee gemoeid zijn, waardoor het moeilijk kan zijn om potentiële 

witwasverrichtingen te identificeren. Anderzijds worden deze verrichtingen uitgevoerd in het kader 

van zakelijke relaties die vaak duurzaam zijn, wat betekent dat de bank in principe beschikt over 

relatief gedetailleerde kennis van haar cliënten, wat het opsporen van atypische verrichtingen zou 

moeten vergemakkelijken. Bovendien zijn de aan de retailverrichtingen verbonden 

witwasrisicofactoren al geruime tijd relatief goed bekend, wat het risico dat inherent is aan deze 

activiteit ook kan verkleinen. 

 

Retailbanken zijn met name onderhevig aan het risico dat verbonden is aan het gebruik van contant 

geld (cf. stortingen/opnames in contanten), en in mindere mate aan het risico dat verbonden is aan 

producten die anonimiteit in de hand kunnen werken (maar dat risico is momenteel eerder beperkt 

in België, behalve in enkele specifieke gevallen zoals de terugbetaling van leningen door derden die 

niet vooraf werden geïdentificeerd). Ook het risico dat verbonden is aan de digitalisering en aan de 

praktische gevolgen daarvan (zoals identificatie op afstand) neemt snel toe.  

 

Andere factoren van het risico dat inherent is aan deze activiteit zijn:  

• de toegankelijkheid en het ruime aanbod aan bankrekeningen; 

• de aard van de aangeboden producten en diensten; 

• de wijze waarop de rekeningen worden gespijsd (probleem van de traceerbaarheid van 

deposito's in contanten); 

• het grote aantal transacties dat moet worden bewaakt; 

• de blootstelling aan het grensoverschrijdend risico; 

• het onvolledige beeld dat een kredietinstelling heeft van de tegoeden van een cliënt die bij 

meerdere banken rekeningen heeft; 

• het gebruik van nieuwe technologieën voor producten die niet altijd goed worden beheerst. 

 

Het inherent risico kan als significant worden beschouwd en krijgt een score van 3 op 5. 
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4.2.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

De belangrijkste kwetsbaarheden van de retailbanken zijn de volgende: 

• onvoldoende middelen, met name op het gebied van IT en personeel, om (extreem grote) 

transactiestromen te controleren; 

• het potentieel grote aantal atypische verrichtingen; 

• de invoering van mechanismen om het aantal door de AMLCO te behandelen 

waarschuwingen te beperken; 

•  het gebruik van geautomatiseerde monitoringsystemen die gebaseerd zijn op modellen 

waarvan de grondslag en de hypotheses niet worden beheerst (black box); 

• de inzet voor Compliance van personeel met een juniorprofiel of zonder ervaring op het 

gebied van SWG/FT. 

 

De kwetsbaarheid kan als significant worden beschouwd en krijgt een score van 3 op 5. 

4.2.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT  

De totaalscore voor de activiteit is 3 op 5 (significant risico). 

4.3 CORPORATE BANKING 

4.3.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Corporate banking houdt in dat er bankdiensten aan ondernemingen worden geleverd, zoals:  

• financieringsdiensten (leningen, liquiditeitskredieten/rekening-courantkredieten, 

investeringskredieten met uitzondering van leasing, factoring en vastgoedleningen, disagio, 

herfinanciering van facturen, overdracht van professionele schuldvorderingen); 

• betalingsdiensten; 

• bewaarnemingsdiensten; 

• spaardiensten (zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening) en belegging. 

4.3.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Corporatebankingdiensten worden in België hoofdzakelijk verleend door twee soorten instellingen: 

de grote universele banken en een twintigtal dochterondernemingen of bijkantoren van buitenlandse 

instellingen die zijn opgericht om de activiteiten van binnenlandse ondernemingen in het buitenland 

te ondersteunen.  

 

Uitbesteding is mogelijk voor nevenfuncties zoals IT of boekhouding. Kleinere instellingen zoals 

dochterondernemingen en bijkantoren, die geen eigen interneauditfunctie en compliancefunctie 

hebben, mogen deze functies ook uitbesteden. Belangrijke elementen van activiteiten waarvoor een 

vergunning is vereist mogen in elk geval niet worden uitbesteed. 

4.3.3 RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

Aan corporatebankingdiensten zijn de volgende inherente risico's verbonden:  

• Voor kredieten aan ondernemingen: 

- optreden van een rechtspersoon als debiteur: dit kan een manier zijn om de illegale 

herkomst te verhullen van de geldmiddelen waarmee het krediet wordt terugbetaald; 

- risico op documentfraude waarbij een onjuist beeld wordt gegeven van de 

boekhoudkundige situatie van de onderneming, wat het plegen van strafbare feiten 

(bedrieglijk organiseren van onvermogen, misbruik van vennootschapsgoederen) kan 

bevorderen; 

- het verlenen van krediet aan ondernemingen waarvan de situatie ernstig in gevaar is of 

die aan een collectieve procedure zijn onderworpen; 
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- herfinanciering van valse schuldvorderingen: de instelling koopt een schuldvordering 

terwijl er geen daadwerkelijke levering van goederen of diensten heeft plaatsgevonden 

en betaalt de schuldeiser, die geld ontvangt van een financiële instelling.  

 Deze instelling wordt op basis van de valse schuldvordering vergoed door de 

schuldenaar met geldmiddelen van dubieuze herkomst, die op die manier worden 

witgewassen; 

- overfacturering, waarbij de koper en de verkoper een bedrag kunnen recupereren dat 

hoger is dan de waarde van de geleverde goederen of diensten, waarna de verkoper 

het overgefactureerde bedrag aan de koper terugstort ("trade-based money 

laundering"). Met name de bouwsector en de sector van de openbare werken evenals 

van de import/export, al dan niet via overheidsopdrachten in opkomende landen, zijn 

hiervoor vatbaar. In deze sectoren is er namelijk een risico op onderliggende strafbare 

feiten die verband houden met corruptie of illegale verwerving van belangen; 

- de mogelijkheid om geldmiddelen van dubieuze herkomst te gebruiken om de lening 

terug te betalen, in het bijzonder wanneer de cliënt actief is in sectoren met een hoog 

WG-risico waar veel gebruik wordt gemaakt van contant geld;   

- een te grote schuldopbouw kan een middel zijn om zich op frauduleuze wijze insolvabel 

te laten verklaren. Wanneer een onderneming zich borg stelt voor een lening aan een 

andere onderneming of aan een natuurlijk persoon (ondernemer), kan dit misbruik van 

vennootschapsgoederen uitmaken. 

• Voor de financiering van de internationale handel (Trade Finance): 

- van dergelijke verrichtingen kan gebruik worden gemaakt om op schijnbaar legitieme 

wijze in het buitenland verworven middelen te repatriëren of om goederen van dubieuze 

herkomst uit te voeren. Onder- of overfacturatie kan dienen om geldmiddelen van 

dubieuze herkomst van het ene naar het andere land te verplaatsen, om het bedrag aan 

terugbetaalbare btw kunstmatig te verhogen of om het bedrag aan verschuldigde 

douanerechten te verlagen. Van verrichtingen ter financiering van de internationale 

handel kan ook gebruik worden gemaakt om inbreuken te financieren op embargo's met 

betrekking tot goederen of landen waarvoor deze goederen zijn bestemd; 

- de techniek van het meervoudig factureren (het opmaken van meerdere facturen voor 

dezelfde transactie) kan gebruikt worden om geldovermakingen van dubieuze herkomst 

economisch te rechtvaardigen. 

• Voor leasing: 

- door gebruik te maken van leasing kunnen criminelen materiële roerende goederen met 

een aanzienlijke waarde (bv. luxeauto's) verwerven zonder dat het goed moet worden 

aangekocht en dus zonder dat de herkomst van de geldmiddelen die overeenstemmen 

met de aankoopprijs van het goed moet worden aangetoond. 

 

Eind 2019 bedroeg het totale bedrag aan kredieten aan ondernemingen ongeveer 146 miljard euro. 

 

Gelet op het bovenstaande kan de score voor inherente risico’s worden vastgesteld op 3 op 5 

(significant). 

4.3.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

Maatregelen die door de instellingen worden genomen: 

• steeds minder banken zijn geïnteresseerd in ondernemingen die actief zijn in risicogevoelige 

sectoren zoals de diamantsector. De ondernemingen die actief zijn in de diamantsector zijn 

de voorbije jaren op zoek moeten gaan naar een gespecialiseerde dienstverlener, omdat er 

sprake was van een zekere mate van derisking;  

• in het algemeen bieden de financiële instellingen geen diensten meer aan aan 

ondernemingen die als trusts zijn opgericht.  

 

De kwetsbaarheid wordt als significant beschouwd en krijgt een score van 3 op 5. 
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4.3.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT  

De corporatebankingactiviteit houdt een middelmatig maar significant risico in (score van 3).  

4.4 CORRESPONDENT BANKING/CLEARING SETTLEMENT/CUSTODY/CENTRALE 

EFFECTENBEWAARINSTELLINGEN 

4.4.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Correspondent banking is het verlenen van bankdiensten door een bank als correspondentbank aan 

een andere bank als cliënt, met inbegrip van het verstrekken van een rekening-courant en 

aanverwante diensten zoals thesauriebeheer, internationale geldovermakingen, wisseldiensten, 

(onderlinge) relaties tussen krediet- en financiële instellingen, ... De correspondentinstelling voert 

dus verrichtingen uit voor rekening van derden. 

 

Dit hoofdstuk behandelt ook de volgende activiteiten: clearing settlement (uitvoering van 

verkopen/aankopen van effecten via de overdracht van effecten van de ene rekening naar de andere 

tegen betaling van de prijs), een dienst die ook geleverd wordt aan grote ondernemingen en 

instellingen die niet onder toezicht staan, custody en de activiteiten van centrale 

effectenbewaarinstellingen. Centrale effectenbewaarinstellingen bewaren effecten hetzij van andere 

financiële instellingen, hetzij van grote ondernemingen met een marktenzaal. 

4.4.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

Correspondent banking is in België geconcentreerd bij enkele van de belangrijkste 

kredietinstellingen. Ook clearing settlement, custody en de activiteit van centrale 

effectenbewaarinstellingen nemen een bijzonder belangrijke plaats in, door de aanwezigheid in het 

Belgische financiële landschap van twee centrale en cruciale actoren. 

4.4.3 RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

De risico's die inherent zijn aan correspondent banking zijn de volgende: 

• via de verlening van bankdiensten aan shellbanken of banken waarop onvoldoende toezicht 

wordt gehouden, kunnen niet-gereglementeerde of onvoldoende gereglementeerde 

instellingen indirect toegang krijgen tot het banksysteem. Shellbanken of onvoldoende 

gereglementeerde banken die in offshore-gebieden gevestigd zijn, zijn dus bijzonder 

onderhevig aan WG/FT-risico's; 

• aangezien de correspondentbank aan de respondentbank diensten verleent die bestaan in 

de uitvoering van verrichtingen die door de cliënten van deze laatste worden geïnitieerd, 

wordt het inherente witwasrisico dat aan de correspondentbankactiviteit is verbonden, zeer 

sterk beïnvloed door de kwaliteit en de doeltreffendheid van de mechanismen ter 

voorkoming van het witwassen van geld die door de respondentbank ten uitvoer worden 

gelegd; 

• de inherente risico's die aan deze activiteit zijn verbonden worden ook sterk beïnvloed door 

geografische risico's wanneer de respondentbanken gevestigd zijn in landen of gebieden 

waar de antiwitwaswetgeving en/of het toezicht op de effectieve toepassing ervan 

aanzienlijke tekortkomingen vertonen; 

• de risico's zijn nog groter wanneer de respondentbank de correspondentbankrelatie niet 

alleen gebruikt voor haar eigen cliënten, maar ook om dezelfde of soortgelijke 

correspondentbankdiensten aan te bieden aan verschillende andere banken die in hetzelfde 

of zelfs andere landen zijn gevestigd ("netting"): in dit geval worden de WG-risico's waaraan 

de correspondentbank is blootgesteld, sterk beïnvloed door de kwaliteit van de 

mechanismen ter voorkoming van WG die door deze andere respondentbanken worden 

toegepast, en, in voorkomend geval, door het geografische risico dat eraan verbonden is.  
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De risico's die inherent zijn aan clearing settlement, custody en de activiteiten van centrale 

effectenbewaarinstellingen zijn vergelijkbaar met de risico's die verbonden zijn aan 

correspondentbankactiviteiten wanneer de cliënt zelf een bank of financiële instelling is die 

onderworpen is aan de verplichtingen inzake de voorkoming van WG (zie hierboven).  

 

Wanneer deze diensten echter worden aangeboden aan cliënten die geen bank of financiële 

instelling zijn (met name grote ondernemingen), mogen de te nemen waakzaamheidsmaatregelen 

niet gebaseerd zijn op de kwaliteit van de door de cliënt ten uitvoer gelegde maatregelen.   

Het inherente risico dat aan deze activiteit is verbonden, wordt ook beïnvloed door het risico dat de 

cliënt agressieve belastingoptimaliseringsstrategieën toepast en zijn toevlucht neemt tot 

ongeoorloofde mechanismen zoals "cum-ex - cum-cum"-regelingen. 

 

De inherente risico's die aan deze activiteiten zijn verbonden, worden als hoog beschouwd en krijgen 

een score van 4. 

4.4.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

De voornaamste kwetsbaarheid op dit gebied is gelegen in de moeilijkheid voor de financiële 

instellingen die deze diensten leveren, om relevante en betrouwbare informatie te verkrijgen over de 

activiteiten en de kwaliteit van de mechanismen ter voorkoming van WG die door de 

respondentinstellingen ten uitvoer worden gelegd, en om voldoende personele middelen in te zetten 

die over passende kennis en ervaring beschikken, om de individuele beoordeling van de risico's van 

elke respondentinstelling evenals de analyse van haar verrichtingen uit te voeren. Daarnaast moeten 

de correspondentbanken over specifiek geformatteerde instrumenten beschikken om de 

verrichtingen van de respondentbanken adequaat te kunnen monitoren, rekening houdend met het 

profiel van elk van hen.    

 

Omgekeerd wordt opgemerkt dat dit soort financiële diensten enkel wordt geleverd door eersteklas 

of gespecialiseerde financiële instellingen die over aanzienlijke middelen beschikken en in de 

mogelijkheid verkeren om gespecialiseerd personeel aan te werven. 

 

De kwetsbaarheid van de instellingen die deze activiteit uitoefenen, wordt als significant beschouwd 

en krijgt een score van 3. 

4.4.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT  

Het restrisico wordt als hoog beoordeeld en krijgt een score van 4. 

5 BELEGGINGSADVIES (BEURSVENNOOTSCHAPPEN)  

5.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

De twee belangrijkste activiteiten van beursvennootschappen zijn private banking (zie voor dit aspect 

wat hierboven is vermeld in punt 4.1. voor kredietinstellingen die deze activiteit uitoefenen) en het 

ontvangen/doorgeven van orders. In dit verband mogen beursvennootschappen effecten- en 

kasgeldrekeningen openen voor hun cliënten; voor het gebruik van deze rekeningen gelden 

specifieke regels. Er zij aan herinnerd dat de vergunning die aan beursvennootschappen wordt 

verleend een vergunning met verschillende “lades” is en dat beursvennootschappen ook andere 

activiteiten mogen uitoefenen, zoals trading voor eigen rekening of overneming. Deze activiteiten 

komen in deze nota niet aan bod. 



26. 

5.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

In deze sector is er een tendens richting consolidatie en afname van het aantal onder toezicht 

staande instellingen naar Belgisch recht. Deze trend kan met name worden verklaard door de 

kritische massa die nodig is om winstgevend te worden, door de digitalisering, door het vergrijzend 

cliënteel en door de moeilijkheid om te reageren op de wildgroei van regelgeving. 

Eind mei 2020 telde de sector 17 vennootschappen naar Belgisch recht, waaronder 10 

familiebedrijven en 7 vennootschappen die deel uitmaken van een groep. Drie van de tien 

familiebedrijven zouden tegen eind 2020 verdwijnen. 

Er zij ook op gewezen dat van de 7 vennootschappen die deel uitmaken van een groep, twee 

beursvennootschappen zich uitsluitend bezighouden met het beheer van fondsen.  

Eind maart 2020 bedroeg het totaal beheerd vermogen van deze 17 beursvennootschappen naar 

Belgisch recht 8,88 miljard euro. 

Daarnaast zijn er ook 16 bijkantoren van beursvennootschappen die onder het recht van een andere 

lidstaat van de Europese Unie ressorteren. 

5.3 RISICO'S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

De inherente risico's die aan het ontvangen en uitvoeren van orders zijn verbonden, zijn de volgende:  

• Ongebruikelijk grote transacties 

• De belegging heeft geen duidelijk economisch doel, bijvoorbeeld: 

- de cliënt wil zonder duidelijke reden een langetermijnbelegging afkopen of terugbetalen 

binnen een korte termijn, terwijl dit voor hem een financieel verlies oplevert; 

- de cliënt maakt meer geld over dan nodig is voor de belegging en vraagt om 

terugbetaling van het te veel betaalde bedrag; 

- de cliënt aarzelt om informatie te verstrekken in het kader van legitieme 

waakzaamheidsmaatregelen; 

- ... 

• De aard van de cliënt (niet-gereglementeerd beleggingsvehikel, PPP,...) 

• De activiteiten van de cliënt (bijvoorbeeld wanneer de geldmiddelen afkomstig zijn van 

activiteitensectoren met een hoog risico op financiële criminaliteit) 

• Geografisch risico (belegger of bewaarnemer gevestigd in een risicoland of -gebied, of 

geldmiddelen die afkomstig zijn van een dergelijk land of gebied) 

• Onvoldoende kennis van de herkomst van de middelen 

 

Naargelang de aard van het product kan er een verschillend niveau van kwetsbaarheid aan 

verbonden zijn (beursgenoteerd/niet-beursgenoteerd, eenvoudig/complex, producten die worden 

verhandeld op de minder gereglementeerde onderhandse markt, ...).  

 

Gelet op het bovenstaande kan het niveau van de inherente risico's worden beschouwd als matig 

(niveau 2) voor het ontvangen/doorgeven van orders, en als hoog voor private banking (niveau 4).  

Het totale inherente risico krijgt dus een score van 3 op 5 (significant).  

5.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

Voor deze activiteit kunnen de volgende kwetsbaarheden worden geïdentificeerd:  

• gebrek aan adequaat toezicht. Beursvennootschappen mogen bijvoorbeeld alleen 

liquiditeitsrekeningen voor particulieren openen als het gaat om rekeningen die bedoeld zijn 

om ofwel geldmiddelen te ontvangen die wachten op belegging, ofwel geldmiddelen die 

voortvloeien uit de verkoop van financiële instrumenten. Dergelijke rekeningen zijn dus niet 

bedoeld om gewone betalingen te doen. Bijgevolg bestaat het risico dat dergelijke 

rekeningen worden gebruikt om verdachte of ongebruikelijke verrichtingen uit te voeren, 

terwijl er onvoldoende toezicht is om dergelijke verdachte verrichtingen op te sporen; 

• de ontwikkeling van Fintech/Regtech leidt tot nieuwe risico's zoals identificatie op afstand, 

de ontwikkeling van outsourcing voor controles op de waakzaamheid ten aanzien van de 
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cliënten, of het gebruik van derde dienstverleners. Daarbij rijst de vraag of de organisatie op 

het gebied van SWG adequaat is om deze nieuwe risico's te kunnen beheersen; 

• uit de ervaring van de diensten in deze sector blijkt dat een aantal beursvennootschappen 

het witwasrisico dat verbonden is aan hun activiteit onderschatten en dus niet beschikken 

over de menselijke en/of technische middelen die vereist zijn om deze risico’s aan te pakken, 

noch over de nodige deskundigheid, en dat zij niet de nodige middelen inzetten voor de 

opleiding van hun personeel. 

 

De kwetsbaarheidsscore kan als matig (2) worden beschouwd voor het ontvangen/doorgeven van 

orders, en als hoog voor private banking (4). Gemiddeld krijgt deze activiteit een score van 3 

(significant). 

5.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT  

De totaalscore is matig voor het ontvangen/doorgeven van orders en hoog voor private banking. Er 

kan dus een gemiddelde score van 3 worden toegekend. 

6 LEVENSVERZEKERINGSINSTELLINGEN  

6.1 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Levensverzekeringsproducten zijn producten die de begunstigde beschermen tegen het risico van 

een toekomstige gebeurtenis die verband houdt met de duur van het menselijk leven.  

 

De levensverzekeringsactiviteit bestaat in de verkoop van levensverzekeringsproducten op 

individueel niveau (zoals spaar- en beleggingsverzekeringen) en op groepsniveau 

(pensioenverzekeringen).  

 

De verschillende levensverzekeringsproducten worden ingedeeld in takken (21 tot 29) op basis van 

hun kenmerken en van het risico dat eraan verbonden is. 

 

21. Levensverzekeringen die niet verbonden zijn met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- 

en geboorteverzekeringen. 

 

22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen die niet verbonden zijn met beleggingsfondsen. 

 

23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen die verbonden zijn met beleggingsfondsen. 

 

24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" 

(niet-opzegbare ziekteverzekering van lange duur). 

 

25. Tontineverrichtingen. 

 

26. Kapitalisatieverrichtingen. 

 

27. Beheer van collectieve pensioenfondsen. 

 

28. De verrichtingen als bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances". 

 

29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de 

duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een lidstaat 

en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd. 
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De indeling van de producten in takken maakt het niet alleen mogelijk om het type van risico te 

onderscheiden, maar ook om aspecten te onderscheiden die verband houden met mogelijke 

belastingvoordelen, belastingen op premies en roerende voorheffing. 

6.2 DE ACTIVITEIT IN BELGIË 

In 2020 telt de Belgische levensverzekeringssector 40 instellingen (tegenover 45 in 2017) die over 

een vergunning of toelating beschikken. Het gaat om 29 verzekeringsinstellingen naar Belgisch recht 

die over een vergunning of toelating beschikken en 11 EER-bijkantoren.  

Meer dan 50% van de instellingen die actief zijn in de levensverzekering maken deel uit van een 

bankverzekeringsgroep. Eind 2018 telde de sector 16.748 werknemers, waarvan er 157 werden 

ingezet voor Compliance en 61 voor SWG.  

 

De vijftien grootste verzekeringsgroepen waren samen goed voor 94% van de totale premie-

inkomsten in 2018. 

 

De individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet (tak 21) en de 

groepsverzekeringen blijven de meest verkochte producten, maar de takken 26 en 23 kenden in 

2018 de grootste groei in termen van premie-inkomsten.  

6.3 RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE ACTIVITEIT 

De ontwikkeling van Fintech/Regtech kan extra risico's doen ontstaan in verband met de identificatie 

op afstand of het gebruik van outsourcing voor SWG. 

 

Voor deze activiteit kunnen de volgende risicofactoren worden geïdentificeerd: 

• de flexibiliteit van de betalingen (afkomstig van niet-geïdentificeerde derden, hoge of 

onbeperkte premiebedragen, contante betaling, ...); 

• de verhandelbaarheid van het product; 

• de anonimiteit van het product; 

• de aard van de cliënt (PPP, actief in een sector waar veel in contant wordt betaald of die 

blootgesteld is aan het risico op corruptie, ...); 

• het gedrag van de cliënt (de cliënt draagt het contract over aan een derde zonder duidelijke 

relatie, maakt hoge kosten door de vroegtijdige beëindiging van een product aan te vragen, 

contante betalingen, ...). 

 

Levensverzekeringsproducten op lange termijn 

 

De meeste klassieke levensverzekeringsproducten (dus met uitzondering van beleggingsproducten) 

zijn ontworpen voor de lange termijn, en veel daarvan zijn niet flexibel genoeg om aantrekkelijk te 

zijn als witwasvehikel. Door de kosten die verbonden zijn aan de vroegtijdige afkoop en de 

contractbeëindiging valt de witwasprocedure bovendien duur uit als zij op korte termijn wordt 

uitgevoerd. Het risico dat de geldmiddelen die gebruikt worden voor het afsluiten van een 

levensverzekering voortvloeien uit criminele activiteiten kan echter niet worden uitgesloten, met 

name in het geval van overeenkomsten met hoge eenmalige premies. 

 

De risico's die verbonden zijn aan de activiteit zijn in fine afhankelijk van het type levensverzekering. 

Zo wordt ervan uitgegaan dat een pensioenverzekering een aanzienlijk kleiner witwasrisico inhoudt 

wanneer de premies laag zijn en het model gebaseerd is op een vaste en beperkte bijdrage. 

Bovendien worden groepsverzekeringen als minder risicovol beschouwd wanneer de premiebetaling 

ook beperkt is in volume, wordt ingehouden op het loon en uitsluitend is voorbehouden aan de 

werkgever en de werknemer.  

 

Verzekeringsproducten als beleggingsinstrument  
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Levensverzekeringen in de vorm van kapitalisatieovereenkomsten (tak 26) houden een groter 

inherent risico in, omdat dergelijke producten het mogelijk maken om op korte termijn geld te 

beleggen dat afkomstig is van criminele activiteiten of belastingfraude (repatriëring van 

geldmiddelen/niet-aangegeven schenkingen).  

Het risico dat verbonden is aan tak 23-verzekeringen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen kan 

ook hoger zijn. Het gaat immers om een beleggingsproduct dat verschilt van het klassieke tak 21-

levensverzekeringsproduct en dat een gunstig fiscaal profiel heeft in vergelijking met de meer 

klassieke bankbeleggingen. Het biedt ook de mogelijkheid belastingvrije vervroegde opname van 

kapitaal te verkrijgen. Er zij opgemerkt dat de tak 23-verzekeringen de afgelopen jaren een sterke 

ontwikkeling hebben gekend, vaak ten koste van tak 21, waarvan de gewaarborgde rentevoeten 

sterk zijn gedaald als gevolg van de algemene daling van de rentevoeten. Via tak 23-producten kan 

indirect worden belegd op de financiële markten. 

 

De volgende aspecten kunnen ook inherente risico's vormen: 

• de herkomst van de geldmiddelen als deze bijvoorbeeld afkomstig zijn van repatriëringen uit 

het buitenland; 

• door hun flexibiliteit kunnen tak 23-spaarproducten gebruikt worden om complexe 

constructies op te zetten die de identiteit van de begunstigde verhullen; 

• mogelijkheid om de middelen die in tak 23 zijn geïnvesteerd, op te nemen zonder fiscale 

sancties. 

 

Derhalve wordt het risico dat inherent is aan de levensverzekeringsactiviteit in België als matig 

beschouwd voor de klassieke levensverzekering (2 op 5) en als significant voor de levensverzekering 

als beleggingsinstrument (3 op 5). Er kan een gemiddelde score van 2,5 worden toegekend. 

6.4 KWETSBAARHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DIE DEZE ACTIVITEIT UITOEFENEN 

In het algemeen is gebleken dat de verzekeringsondernemingen, die a priori minder onderhevig zijn 

aan witwasrisico’s dan andere financiële instellingen, deze problematiek enigszins hebben 

verwaarloosd, zowel wat betreft de personele en materiële middelen die eraan worden besteed als 

de deskundigheid waarover zij intern beschikken (met name door niet in passende opleidingen te 

voorzien). 

Voorts kan het beroep op derden voor de verkoop van verzekeringsproducten en voor de identificatie 

van cliënten en zakelijke relaties en het bewaren van daarmee verband houdende SWG-gegevens 

voor verzekeringsondernemingen een kwetsbaarheid vormen indien er geen adequate controles 

worden uitgevoerd. 

 

Klassieke levensverzekeringen 

 

De klassieke levensverzekeringsproducten zijn minder ruim verspreid dan andere financiële 

diensten, wat deze producten minder aantrekkelijk kan maken voor criminelen. 

 

Wat de witwasrisico's voor de financiële intermediatie betreft, verwijzen we naar de werkzaamheden 

van de FSMA en met name naar haar meest recente bevindingen naar aanleiding van verschillende 

inspecties bij verzekeringstussenpersonen. 

 

Voor de instellingen die levensverzekeringsactiviteiten aanbieden, is het risico op eventuele 

clandestiene/niet-geregistreerde transacties relatief kleiner doordat de kennis die zij over de cliënt 

kunnen verkrijgen kwalitatief beter is aangezien er een grote hoeveelheid informatie over de cliënt 

dient te worden verzameld. 

 

Gelet op het bovenstaande worden de kwetsbaarheden van de verzekeringsinstellingen als laag tot 

matig (1 op 5) beschouwd voor de klassieke levensverzekeringen. 

 

Levensverzekeringen als beleggingsproduct 



30. 

 

Voor de levensverzekeringen als beleggingsproducten gelden de algemene kwetsbaarheden die 

hierboven zijn besproken. Onvoldoende middelen en een gebrek aan expertise op het gebied van 

SWG kunnen bijzonder schadelijk zijn voor een vrij flexibel product zoals de tak 23- verzekeringen. 

Hoewel het risico relatief beperkt is, kan de kwetsbaarheid op dit gebied toch als matig tot significant 

worden gekwalificeerd (2,5 op 5). 

 

De algemene kwetsbaarheid van deze activiteit krijgt een score van 2 (matig). 

6.5 TOTAALSCORE VAN DE ACTIVITEIT  

Door het kleine tot matige inherente risico en de matige tot significante kwetsbaarheden van de 

instellingen die particuliere verzekeringen aanbieden, wordt het restrisico van de 

levensverzekeringsactiviteit als matig (2 op 5) beschouwd. 

7 SAMENVATTING VAN DE SCORES  

 


