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Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme 
 
 

- alle kredietinstellingen, met inbegrip van de Europese en niet-Europese bijkantoren; 
Toepassingsveld 

- alle beursvennootschappen, met inbegrip van de Europese en niet-Europese bijkantoren; 
- alle verzekeringsondernemingen die levensverzekeringsactiviteiten uitoefenen, met inbegrip 
 van de Europese en niet-Europese bijkantoren; 
- alle betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, met inbegrip van de 
 Europese en niet-Europese bijkantoren; 
- de vereffeningsinstellingen, met inbegrip van de Europese en niet-Europese bijkantoren. 

Met deze circulaire biedt de Nationale Bank van België aan de financiële instellingen 
gedetailleerde informatie omtrent de periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die ze jaarlijks zullen gehouden zijn in 
te vullen. Deze vragenlijst beoogt aan de Bank systematische en gestandaardiseerde informatie 
te verstrekken die haar in staat moet stellen haar risicogeoriënteerde benadering te versterken 
in de uitoefening van haar wettelijke toezichtsbevoegdheden inzake de bestrijding van het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

Samenvatting/Doelstelling 

 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
De nieuwe "internationale normen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme en proliferatie (de FATF-aanbevelingen)", die werden goedgekeurd in februari 2012, 
versterken in zeer aanzienlijke mate de nadruk die door deze internationale normen wordt gelegd op de 
tenuitvoerlegging van een risicogeoriënteerde benadering.  

De goedkeuring van deze nieuwe internationale normen verplicht de betrokken autoriteiten om het 
toezichtsmodel dat ze hanteren voor de bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van 
terrorisme of proliferatie te herbekijken, en dit model waar nodig te verbeteren om aan de nieuwe door de 
FATF geformuleerde eisen te voldoen.  

In deze context acht de Nationale Bank van België het noodzakelijk dat ze beschikt over meer 
systematische informatie met betrekking tot de situatie ter zake van alle financiële instellingen onder 
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toezicht, en dat ze deze informatie verkrijgt volgens modaliteiten die een vergelijking tussen de financiële 
instellingen alsook in de tijd mogelijk maken. 

Hiertoe, en in nauw overleg met Assuralia en Febelfin, heeft de Bank een elektronische vragenlijst 
uitgewerkt met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, 
die door de financiële instellingen jaarlijks zal moeten worden ingevuld. Het dient opgemerkt dat alle 
financiële instellingen die onderworpen zijn aan de wet van 11 januari 1993 en die vallen onder de 
toezichtsbevoegdheden van de Bank, betrokken zijn, met inbegrip van de bijkantoren van zowel 
Europese als niet-Europese financiële instellingen.  

Dit nieuwe toezichtsinstrument wordt aangevuld met een "methodologische nota" die een nadere 
omschrijving geeft van de doelstellingen en modaliteiten.  

De antwoorden op de vragenlijst dienen voor het eerst te worden aangeleverd tussen 1 januari en 
28 februari 2014, op grond van de situatie op 31 december 2013.  

Om u in staat te stellen vanaf heden de vereiste informatie te verzamelen om de vragenlijst binnen de 
gestelde termijnen te kunnen beantwoorden, worden de vragenlijst en de methodologische nota u als 
bijlage in papiervorm toegezonden. Daarnaast zal een informatievergadering worden georganiseerd op 
donderdag 24 oktober 2013 in de namiddag

Voor alle eventuele vragen in verband met deze vragenlijst verzoeken wij u contact op te nemen met het 
toezichtsteam dat belast is met uw instelling, en meer bepaald met het lid van dat team dat belast is met 
de institutionele aspecten.  

, teneinde u dit nieuwe toezichtsinstrument voor te stellen. U 
zult eerstdaags een uitnodiging voor deze informatievergadering ontvangen. 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

Luc Coene  

 


