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Circulaire PPB 2004/1 aan de kredietinstellingen  
en de beursvennootschappen naar Belgisch recht  

en aan de bijkantoren in België  
van buitenlandse kredietinstellingen  

en buitenlandse beleggingsondernemingen  
over de dienstverlening aan de cliënteel  

in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

In aansluiting op de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige 
bevrijdende aangifte1 (hierna “de wet” genoemd) en haar uitvoeringsbesluiten2, richt de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zich met deze circulaire tot de 
kredietinstellingen en de beursvennootschappen die hun cliënten diensten wensen aan te 
bieden in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte. In deze circulaire omschrijft de 
Commissie de aanbevolen wijze voor het uitoefenen van deze activiteit.  

De beursvennootschappen naar Belgisch recht worden erop attent gemaakt dat de diensten in 
het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte, gezien hun specifieke aard, uitsluitend 
mogen worden aangeboden door de vennootschappen die beschikken over een vergunning om 
diensten te verlenen van bewaarneming en administratie van een of meer financiële 
instrumenten als bedoeld in artikel 46, 2°, 1 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut 
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de 
beleggingsadviseurs. 

1. Specifieke verplichtingen voor de betrokken instellingen 

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen is niet bevoegd om een 
interpretatie te geven van de bepalingen van de fiscale wetgeving. Niettemin merkt zij op 
dat indien de belastingplichtigen gebruik maken van de mogelijkheid die hen bij artikel 2, 
§ 1, derde lid van de wet wordt geboden om, met het oog op het verrichten van een 
eenmalige bevrijdende aangifte, de aan te geven tegoeden over te schrijven naar een 
instelling als bedoeld in artikel 6, § 1, deze instelling dient te voldoen aan de volgende 
specifieke verplichtingen die voortvloeien uit de wet :  

                                                           
1  Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2004. 
2  Koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, § 1, zevende lid, 4, § 2, 6, 

§ 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige 
bevrijdende aangifte;  

 Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter 
uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende 
aangifte. 
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a. Inontvangstneming van de tegoeden via een rekening op naam van de aangever 

Hiervoor komen de volgende tegoeden in aanmerking : 

› tegoeden die worden overgedragen van een rekening op naam van de aangever bij 
een kredietinstelling of een beleggingsonderneming in het buitenland, of van een 
dergelijke rekening waarvan de aangever de uiteindelijke gerechtigde is. 
Bovendien moeten de betrokken tegoeden vóór 1 juni 2003 op die rekening 
geplaatst zijn geweest; 

› effecten als bedoeld in artikel 2, 1°, a) tot d) van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, waarvan 
de aangever aantoont dat ze vóór 1 juni 2003 in zijn bezit waren, ongeacht of het 
effecten van genoteerde of niet-genoteerde vennootschappen zijn. Dergelijke 
effecten moeten voor een ononderbroken termijn van drie jaar gedeponeerd 
blijven bij de instelling waar de aangifte wordt verricht. 

De aangever mag uitsluitend een natuurlijk persoon zijn. De term “uiteindelijke 
gerechtigde” wordt in de memorie van toelichting als volgt omschreven: 
“Belastingplichtigen die geen zuivere tussenpersonen zijn en die gerechtigd zijn om 
inkomsten te innen of die gerechtigd zijn op de inkomstengenererende activa worden 
beschouwd als de “uiteindelijke gerechtigde”, zelfs als ze de inkomsten doorstorten 
aan derden.” (3). 

b. Inontvangstneming van de aangifte die door de aangever is opgesteld volgens het 
door de Koning vastgestelde model 

Teneinde na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden van punt a hierboven, dient de 
Belgische instelling naar dewelke de gelden gerepatrieerd worden, van de aangever, 
naast zijn eenmalige bevrijdende aangifte, documenten te verkrijgen waaruit blijkt : 

› voor tegoeden die gerepatrieerd worden van een rekening in het buitenland, dat 
de aangever effectief de houder of de uiteindelijke gerechtigde is van die 
tegoeden en dat ze vóór 1 juni 2003 op de rekening in het buitenland stonden;  

› voor effecten, dat ze vóór 1 juni 2003 in bezit waren van de aangever. 

Voor de in het eerste geval bedoelde tegoeden kan een dergelijk document 
bijvoorbeeld een attest zijn dat aan de aangever, op diens verzoek, verstrekt is door de 
buitenlandse instelling waar de aangegeven tegoeden gedeponeerd waren, of een 
historisch overzicht van de bewegingen op de rekening gebaseerd op de 
rekeningafschriften. Volgens de memorie van toelichting bij de wet (4) moeten deze 
documenten door de instelling die de aangifte ontvangt, voorzien worden van de 
vermelding “Toepassing van de Wet tot Invoering van een eenmalige bevrijdende 
aangifte voor een bedrag van ... EUR”, van de datum en van de benaming van de 
instelling die de aangifte ontvangt.  

Voor de in het tweede geval bedoelde effecten kan een dergelijk document een 
inschrijvingsborderel zijn of enig ander door het gemeen recht toegelaten 
bewijsmiddel, met uitzondering van het bewijs door getuigen, de bekentenis en de 
eed.  

                                                           
3  Parl. St., Kamer, nr. 0353-001/2003-2004, p. 5. 
4  Parl. St., Kamer, nr. 0353-001/2003-2004, p. 6. 
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Indien de aangifte bovendien betrekking heeft op aandelen van vennootschappen die 
niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, dient de aangever, samen 
met zijn aangifte, de berekeningswijze mee te delen die werd gehanteerd voor het 
bepalen van de waarde waartegen de betrokken aandelen zijn aangegeven, en de 
jaarrekening voor te leggen op basis waarvan deze berekening werd gemaakt 5. 

De administratieve procedures die specifiek voor de eenmalige bevrijdende aangifte 
zijn ingevoerd moeten, conform de vereiste van een passende interne controle, 
toelaten om a posteriori na te gaan of de vereiste aanvullende stukken daadwerkelijk 
zijn ontvangen, onderzocht en geannoteerd zoals voorgeschreven door de wet en haar 
uitvoeringsbesluiten.  

c. Nummering van de aangifte en bewaring van de aangiften in de volgorde van hun 
nummering 

d. Inning van de verschuldigde bijdrage in het kader van de aangifte 

De verantwoordelijkheid voor het bepalen van het aangegeven bedrag en derhalve 
van de berekeningsbasis voor de eenmalige bevrijdende bijdrage, alsook van het op 
deze bijdrage toepasselijke tarief overeenkomstig artikel 4 van de wet, berust bij de 
aangever.  

Niettemin heeft de instelling waar de aangifte wordt ingediend tot taak een controle 
uit te oefenen die ertoe strekt vergissingen in de keuze van het tarief (toepassing van 
het tarief van 6 % wanneer uitsluitend het tarief van 9 % mogelijk is) of materiële 
vergissingen in de berekening van de bijdrage recht te zetten. 

Indien de instelling overigens verzocht wordt om de aangever te adviseren bij het 
bepalen van de berekeningsgrondslag en het tarief van de eenmalige bevrijdende 
bijdrage, kan de verantwoordelijkheid die de instelling draagt ten aanzien van haar 
cliënt toenemen. Wat de berekeningsgrondslag betreft, wordt de aandacht gevestigd 
op de bepalingen van artikel 2, § 1, laatste lid waarin wordt bepaald ter waarde van 
welk bedrag de aangegeven effecten in de aangifte dienen te worden vermeld. In 
verband met de tarieven wordt eraan herinnerd dat het tarief van 6 % waarin artikel 4, 
§ 2 van de wet voorziet, niet geldt voor effecten aan toonder. In de overige gevallen 
mag het tarief van 6 % enkel worden toegepast voorzover is voldaan aan een van deze 
twee voorwaarden : 

› ofwel is het nettobedrag van de aangegeven tegoeden - dus na aftrek van de 
verschuldigde bijdrage - reeds daadwerkelijk geïnvesteerd conform de door de 
Koning vastgelegde regels;   

› ofwel investeert de aangever dit nettobedrag binnen 30 dagen na zijn aangifte, 
met inachtneming van de door de Koning vastgelegde regels. 

De eenmalige bevrijdende bijdrage dient door de aangever aan de instelling te worden 
betaald binnen 15 dagen na indiening van de aangifte.  

e. Blokkering, bij wijze van waarborg, van een bedrag gelijk aan de bijkomende 
bijdrage als bedoeld in artikel 10 van de wet 6 

                                                           
5 Art. 1, 2° van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, § 1, 

zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering 
van een eenmalige bevrijdende aangifte. 

6 Art. 3, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, 
§ 1, zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende 
invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte. 
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Voor deze blokkering dient een bijzondere overeenkomst te worden opgesteld tussen 
de aangever en de kredietinstelling of beursvennootschap. Deze overeenkomst moet 
de kredietinstelling of beursvennootschap in staat stellen haar verplichtingen na te 
komen conform de bepalingen van het koninklijk besluit (zie meer bepaald punt j. 
hieronder). 

f. Opstelling en afgifte aan de aangever van een nominatief en genummerd attest als 
bedoeld in artikel 6, § 4 van de wet, volgens het model dat door de Koning is 
vastgelegd 

Dit attest dient aan de aangever te worden overhandigd op het ogenblik dat hij de 
bijdrage betaalt. 

g. Doorstorting van de ontvangen bedragen aan de Schatkist conform de door de Koning 
vastgestelde regels 

h. Opstelling van de samenvattende opgave bestemd voor de Schatkist conform de door 
de Koning vastgestelde regels 

i. Opstelling van de nominatieve lijst van de uitgereikte attesten en overlegging van 
deze lijst aan de Cel voor Financiële-Informatieverwerking conform artikel 6, § 6 van 
de wet 

j. Tussen 1 februari 2008 en 30 juni 2008 

› Inontvangstneming en beoordeling van de bewijzen die door de aangever zijn 
overgelegd, waaruit moet blijken dat hij de bij wet opgelegde verplichting tot 
deponering op een rekening of investering heeft nageleefd; 

Vervolgens, naar gelang van het geval : 

› indien de aangever blijkt te voldoen aan de op hem rustende bewijsplicht : 
vrijgeving van de geblokkeerde bedragen (zie punt e hierboven); 

› indien de aangever niet voldoet aan deze bewijsplicht: met ingang van 
1 juli 2008, doorstorting van de geblokkeerde bedragen op rekening van de 
Schatkist; 

› bij betwisting van de aanvaardbaarheid van de bewijzen die door de aangever 
zijn overgelegd, met dien verstande dat de betwisting vóór 1 juli 2008 
schriftelijk dient te worden ingediend bij een bijzonder college als bedoeld in 
artikel 3, zesde lid van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering 
van de artikelen 2, § 1, zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, en 10 van de 
wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige 
bevrijdende aangifte: handhaving van de blokkering van de bedragen tot de 
datum waarop het bijzonder college uitspraak doet en op die datum, naar 
gelang van het geval, vrijgeving van de geblokkeerde bedragen voor de 
aangever of doorstorting van deze bedragen op rekening van de Schatkist. 

 
2. Passende administratieve organisatie en interne controle 

Conform artikel 20 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen en artikel 62 van de voormelde wet van 6 april 1995, die eveneens van 
toepassing zijn op de in België gevestigde bijkantoren van instellingen die ressorteren 
onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Gemeenschap, dienen de 
betrokken instellingen over een passende administratieve organisatie en interne controle 
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te beschikken om diensten te verrichten in het kader van de eenmalige bevrijdende 
aangifte. 

De in België gevestigde bijkantoren van instellingen die ressorteren onder het recht van 
een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap worden erop attent gemaakt dat de 
bepalingen van deze wet volgens de Commissie bepalingen van algemeen belang zijn in 
de zin van artikel 70 van de voormelde wet van 22 maart 1993 en van artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse 
beleggingsondernemingen. Bijgevolg vallen deze bijkantoren onder de 
toezichtsbevoegdheid van de Commissie als gedefinieerd in artikel 73 van de voormelde 
wet van 22 maart 1993 en in artikel 11 van het voormelde koninklijk besluit van 
20 december 1995. 

De organisatie en de interne controle waarover de instellingen moeten beschikken die 
voornemens zijn diensten te verlenen in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte, 
moeten hun meer bepaald in staat stellen de in punt 1 supra opgesomde 
verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de wet, ten volle waar te nemen en correct uit 
te oefenen, eveneens met inachtneming van de algemene regels inzake organisatie en 
interne controle die hierna nogmaals in herinnering worden gebracht.  

a. Voor de aspecten die niet onder het bevrijdende karakter van de eenmalige 
bevrijdende aangifte vallen, zijn de circulaires van de Commissie over het 
voorkomingsbeleid in het fiscale domein van toepassing (7) 

Zo dienen de instellingen die voornemens zijn hun cliënten diensten aan te bieden in 
het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte, hun fiscaal voorkomingsbeleid te 
herzien. Daarbij dienen zij zich inzonderheid te vergewissen van het passend karakter 
van de bepalingen over het formuleren van fiscale adviezen. Zo nodig dienen die 
bepalingen te worden aangepast teneinde de terzake in acht te nemen gedragsregels te 
verduidelijken. 

Aansluitend bij deze herziening en eventuele aanpassing van het fiscale 
voorkomingsbeleid dienen de instellingen tevens te zorgen voor een specifieke 
sensibilisatie van de personen die deze nieuwe activiteit zullen uitoefenen teneinde 
hen attent te maken op de bepalingen van dit voorkomingsbeleid die allicht toegepast 
zullen dienen te worden, en inzonderheid op de bepalingen die betrekking hebben op 
de fiscale adviezen. 

Tevens wordt erop gewezen dat de confidentialiteit ten aanzien van de fiscale 
autoriteiten waarin de wet voorziet, voor de instellingen geen afbreuk doet aan de 
verplichting de regels na te leven tot voorkoming van een oneigenlijk gebruik van 
hun interne rekeningen met de bedoeling de identiteit te verbergen van de persoon die 
de overschrijving verricht.  

 
b. De circulaires over de compliance-functie (8) zijn eveneens van toepassing 

De Commissie verwacht van de Compliance Officer in elke instelling, enerzijds, dat 
hij de administratieve procedures en de interne-controleprocedures voor deze nieuwe 
activiteit valideert, en, anderzijds, dat hij een rol vervult in de procedure die de 
instelling in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte volgt voor het 

                                                           
7  Circulaire D4/EB/5 van 18 december 1997 aan de beleggingsondernemingen en circulaire D1 

97/10 van 30 december 1997 aan de kredietinstellingen.  
8  Circulaire D1 2001/13 van 18 december 2001 aan de kredietinstellingen en circulaire 

D1 EB 2002/6 van 14 november 2002 aan de beleggingsondernemingen. 
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aanvaarden van cliënten en/of verrichtingen die een groter risico zouden kunnen 
inhouden, meer bepaald op het vlak van witwaspogingen. 

Wat het risicoaspect betreft, dienen de instellingen relevante criteria vast te stellen om 
de cliënten en verrichtingen met een normaal risiconiveau naar behoren te kunnen 
onderscheiden van de meer risicovolle cliënten en verrichtingen. Er dienen specifieke 
procedures te worden uitgewerkt en toegepast waarbij een grotere waakzaamheid aan 
de dag wordt gelegd voor deze laatste categorie van cliënten en/of verrichtingen. 

Voor de bijkantoren van instellingen die ressorteren onder het recht van een andere 
Lid-Staat van de Europese Gemeenschap waarop de voormelde circulaires niet van 
toepassing zijn, zullen de hierboven toegelichte specifieke opdrachten van de 
Compliance Officer worden toevertrouwd aan de verantwoordelijke voor de 
witwaspreventie die is aangesteld overeenkomstig artikel 10 van de wet van 
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld.  

Gezien de specifieke en tijdelijke aard van de dienstverlening in het kader van de 
eenmalige bevrijdende aangifte raadt de Commissie de instellingen in het bijzonder aan 
om gespecialiseerde bevoegde centra op te richten waar de aangiften en aanvragen van de 
cliënten om dienstverlening terzake zouden worden gecentraliseerd. Deze centra zouden 
moeten instaan voor de administratieve verwerking en de controle van deze aangiften en 
aanvragen. Dit hoeft de cliënten uiteraard niet te beletten hun aangifte en verzoek om 
dienstverlening in te dienen bij het agentschap waar zij zich gebruikelijk begeven. Een 
dergelijke aanpak maakt een coherentere verwerking van deze aanvragen mogelijk en laat 
tevens toe er de vereiste bijzondere aandacht aan te besteden, de hierboven toegelichte 
aspecten en de witwaspreventie indachtig. 

3. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

Artikel 2, § 2 van de wet stelt dat de aangiften geen uitwerking hebben indien de sommen, 
kapitalen of roerende waarden inzonderheid afkomstig zijn van het verrichten van een 
witwasoperatie of van een onderliggend misdrijf als bedoeld in artikel 3 van de wet van 
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld. 

Deze bepaling betreft weliswaar voornamelijk de gevolgen van het voorleggen van een 
attest van een eenmalige bevrijdende aangifte in het kader van de latere relatie van de 
aangever met de administratie of de fiscale rechtsinstanties, maar hieruit blijkt tevens op 
ondubbelzinnige wijze dat de Wetgever van de in artikel 6, § 1 bedoelde instellingen eist 
dat zij geen enkele uitzondering zouden maken op de correcte en integrale toepassing van 
de bepalingen van de voormelde wet van 11 januari 1993. Dit is tevens uitdrukkelijk 
verwoord in de memorie van toelichting bij de wet (9). Bijgevolg zijn de circulaires van 
de Commissie terzake (10) eveneens integraal van toepassing bij het verlenen van diensten 
in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte.  

Naast de specifieke verplichtingen die in punt 1 supra zijn uiteengezet, wijst de 
Commissie bijgevolg nogmaals op de onderstaande wettelijke verplichtingen voor de 
instellingen in het kader van :  

a. de identificatie van cliënten (art. 4 en 5 van de wet van 11 januari 1993) 

                                                           
9  Parl. St., Kamer, nr. 0353-001/2003-2004, p. 6 en 14.  
10  Circulaire D1 99/3 van 3 mei 1999 aan de kredietinstellingen en circulaire D4/EB/99/2 van 

3 mei 1999 aan de beleggingsondernemingen. 
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b. de bewaring van de identificatiegegevens en van de gegevens over de verrichting 
(art. 7) 

c. het onderzoek van de verrichtingen teneinde die verrichtingen op te sporen die 
verband zouden kunnen houden met witwassen van geld, en opstelling van een 
schriftelijk verslag terzake (art. 8) 

In dit verband dient te worden onderstreept dat de memorie van toelichting bij de wet 
de volgende precisering bevat: “Het loutere feit dat de sommen, kapitalen of roerende 
waarden zich thans in het buitenland bevinden, volstaat op zich niet om ervan uit te 
gaan dat die zouden voortkomen uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de 
zin van artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 (...)”(11). 

In de memorie van toelichting (12) is eveneens gesteld dat de sommen, kapitalen of 
roerende waarden die voortkomen uit tegoeden die waren ondergebracht in een 
eenvoudige juridische structuur, zoals een patrimoniumvennootschap, op grond van 
dit ene feit niet noodzakelijkerwijs dienen te worden aangemerkt als ernstige en 
georganiseerde fiscale fraude.  

Teneinde de verrichtingen op passende wijze te kunnen onderzoeken om die 
verrichtingen op te sporen die verband zouden kunnen houden met witwassen van 
geld, moeten de instellingen in de eerste plaats kunnen vertrouwen op de 
waakzaamheid van hun commerciële netwerk waar de aangiften zullen worden 
ingediend, alsook van de gespecialiseerde bevoegde centra die belast zullen zijn met 
de verwerking en de controle van de aangiften en van gevraagde dienstverlening 
terzake. Toch beveelt de Commissie aan dat die waakzaamheid zou worden 
aangevuld met een gecentraliseerde tweedelijnscontrole die zou worden uitgeoefend 
onder toezicht van de Compliance Officer of van de verantwoordelijke voor 
witwaspreventie. 

d. de rol van de verantwoordelijke voor de witwaspreventie (art. 10) 

e. de melding aan de CFI van verrichtingen en feiten waarvan zij weten of vermoeden 
dat zij verband houden met het witwassen van geld (art. 12, 13 en 14ter) 

                                                           
11  Parl. St., Kamer, nr. 0353-001/2003-2004, p. 5 – 6. 
12  Parl. St., Kamer, nr. 0353-001/2003-2004, p. 9. 
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f. de sensibilisatie van het personeel (art. 9) 

Er dient met name bijzondere aandacht te worden besteed aan het specifiek 
sensibiliseren van de personen die diensten zullen verlenen in het kader van de 
eenmalige bevrijdende aangifte, rekening houdend met de bijzonderheden van de 
verrichtingen waarvoor hun medewerking gevraagd zal worden en met het oog op een 
doeltreffende opsporing van mogelijke witwasverrichtingen. 

4. Informatieverstrekking aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen 

Artikel 6, § 1 van de wet bepaalt dat de instellingen naar Belgisch recht en de bijkantoren 
van instellingen naar het recht van een Staat die geen lid is van de Europese 
Gemeenschap, die voornemens zijn hun cliënten diensten aan te bieden in het kader van 
de eenmalige bevrijdende aangifte, de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen hiervan vooraf in kennis dienen te stellen. Aangezien de wet van 
algemeen belang is in de zin van artikel 70 van de voormelde wet van 22 maart 1993 en 
van artikel 8 van het voormelde koninklijk besluit van 20 december 1995, worden ook de 
bijkantoren van instellingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van 
de Europese Gemeenschap verzocht om die informatie aan de Commissie mee te delen. 

De informatie die vooraf aan de Commissie verstrekt dient te worden omvat :  

› een algemene beschrijving van de administratieve organisatie die specifiek voor deze 
doelstelling is opgezet, samen met de bevestiging dat de terzake uitgewerkte 
procedures door de Compliance Officer gevalideerd werden;  

› een beschrijving van de specifieke procedures voor witwaspreventie, waaronder de 
criteria voor de identificatie van de verrichtingen en/of cliënten met een verhoogd 
risico, de specifieke procedures voor het aanvaarden van dergelijke verrichtingen 
en/of cliënten, de maatregelen voor het opsporen en melden van witwasverrichtingen 
en de maatregelen voor het sensibiliseren van de betrokkenen;  

› de bevindingen van de herziening van het voorkomingsbeleid van de instelling in het 
licht van de risico’s die inherent zijn aan de dienstverlening in het kader van de 
eenmalige bevrijdende aangifte, en, desgevallend, de wijzigingen die naar aanleiding 
van deze herziening werden aangebracht.   

Als bijlage bij deze circulaire gaat een meer gedetailleerd opsomming van alle dienstige 
gegevens. 

Teneinde de Commissie in staat te stellen de verderop toegelichte controle op een 
adequate manier te organiseren, dienen de instellingen die diensten verlenen in het kader 
van de eenmalige bevrijdende aangifte haar driemaandelijks mee te delen hoeveel 
eenmalige bevrijdende aangiften zij in totaal hebben ontvangen en welk bedrag die 
aangiften in totaal vertegenwoordigen. Die gegevens moeten op 31 maart, 30 juni, 
30 september en 31 december 2004 worden vastgesteld en respectievelijk uiterlijk op 
15 april, 15 juli en 15 oktober 2004 en 15 januari 2005 aan de Commissie worden 
meegedeeld. 
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5.  Toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 

In verband met het toezichtsopdracht van de Commissie wordt de aandacht gevestigd op 
de wijziging die aan het initiële wetsontwerp werd aangebracht tijdens de parlementaire 
voorbereiding in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Aanvankelijk was bepaald dat 
de instellingen zich vooraf zouden moeten laten inschrijven bij de Commissie. Deze 
verplichting werd vervangen door de verplichting om de Commissie vooraf op de hoogte 
te brengen van hun voornemen. Volgens de wil van de Wetgever dient de Commissie dus 
niet a priori, expliciet of impliciet, haar toestemming te verlenen voor de wijze waarop de 
instellingen voornemens zijn de diensten in het kader van de eenmalige bevrijdende 
aangifte uit te oefenen.  

De voorafgaande mededeling van de in punt 4 hierboven bedoelde informatie zal de 
Commissie daarentegen in staat stellen om de geplande dienstverlening in het kader van 
de eenmalige bevrijdende aangifte te integreren in het gebruikelijke prudentiële toezicht 
dat zij uitoefent op de kwaliteit van de administratieve en boekhoudkundige organisatie 
en van de interne controle van de instellingen. Bij het opstellen van het individuele 
controleplan voor elke instelling, zal de Commissie in het bijzonder rekening houden met 
die informatie en er specifiek aandacht aan besteden. De Commissie zal dan ook, met 
toepassing van artikel 46 van de voormelde wet van 22 maart 1993 en van artikel 92 van 
de voormelde wet van 6 april 1995, inspecties ter plaatse kunnen uitvoeren bij de 
instellingen, volgens de gewone regels voor de uitoefening van het prudentiële toezicht en 
rekening houdend met de informatie die haar vooraf is medegedeeld over de uitoefening 
van deze nieuwe activiteit, teneinde er zich van te vergewissen dat de instellingen 
daadwerkelijk een passende administratieve organisatie en de interne controle hebben 
opgezet voor de diensten die zij verlenen in het kader van de eenmalige bevrijdende 
aangifte.  

Aangezien de bepalingen van de wet van algemeen belang zijn in de zin van artikel 70 
van de voormelde wet van 22 maart 1993 en van artikel 8 van het voormelde koninklijk 
besluit van 20 december 1995, zal de Commissie in voorkomend geval eveneens 
inspecties ter plaatse kunnen verrichten waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de 
diensten die in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte worden verleend door de 
bijkantoren in België van instellingen die ressorteren onder het recht van een andere Lid-
Staat van de Europese Gemeenschap.  

Wij zenden een kopie van deze circulaire naar uw revisor(en). 

Met de meeste hoogachting, 

De Voorzitter,  

 

 

 

E. Wymeersch. 
 
 
Bijlage : Informatiedossier bestemd voor de CBFA 
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