
Bijlage bij 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 
 

Informatie over de dienstverlening in het kader van  
de eenmalige bevrijdende aangifte 

Deze bijlage geeft een overzicht van de nuttige informatie voor de diensten die door de 
kredietinstellingen en de beursvennootschappen worden verleend in het kader van de eenmalige 
bevrijdende aangifte. 

1. Specifieke administratieve organisatie voor de EBA 

a. Algemene organisatie van de instelling voor de EBA-dienstverlening :  

o Rol van het commerciële netwerk op het gebied van de EBA; 

o Rol en organisatie van de “gespecialiseerde bevoegde centra”. 

b. Specifieke administratieve en interne-controleprocedures voor :  

o Inontvangstneming van de tegoeden van de aangever via een rekening op zijn 
naam en, in voorkomend geval, inbewaarneming van de effecten aan toonder;  

o Inontvangstneming van de eenmalige bevrijdende aangiften en van de 
bijbehorende stukken (bewijzen van deponering op een rekening in het 
buitenland vóór 1 juni 2003 of van het bezit van de effecten aan toonder vóór 
deze datum; waarderingsmethode van de aandelen van niet-genoteerde 
vennootschappen en jaarrekening op grond waarvan deze berekening werd 
uitgevoerd); 

o Nummering en bewaring van de aangiften; 

o Controle en inning van de eenmalige bevrijdende bijdrage; 

o Blokkering van de bedragen verstrekt als waarborg voor de eventuele 
betaling van de bijkomende bijdrage als bedoeld in artikel 10 van de wet van 
31 december 2003, en ondertekening van een bijzondere overeenkomst 
conform artikel 3, tweede lid van het koninklijk besluit van 9 januari 2004; 

o Opstelling van het attest en afgifte aan de aangever;  

o Doorstorting aan de Schatkist van de geïnde eenmalige bevrijdende 
bijdragen;  

o Opstelling van de (anonieme) samenvattende opgave bestemd voor de 
Schatkist; 
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o Opstelling van de nominatieve lijst van de uitgereikte attesten en overlegging 
van deze lijst aan de CFI; 

o Toetsing van de bewijzen waaruit moet blijken dat de aangever na afloop van 
de opgelegde termijn van drie jaar, voldaan heeft aan de voorwaarden inzake 
investering of deponering van de effecten aan toonder, en vrijgeving van de 
geblokkeerde bedragen conform artikel 3 van het koninklijk besluit van 
9 januari 2004. 

2. Tussenkomst van de Compliance Officer 

a. Tussenkomst van de Compliance Officer (1) voor het valideren van de EBA-
procedures ; 

b. Tussenkomst van de Compliance Officer (2) voor de aanvaarding van cliënten of 
verrichtingen die een groter risico inhouden : 

o criteria voor het maken van een onderscheid tussen cliënten en verrichtingen 
met een normaal en een hoger risiconiveau;  

o procedure voor de toepassing van deze criteria; 

o specifieke procedure voor de aanvaarding van cliënten en verrichtingen die 
een groter risico inhouden. 

3. Fiscale preventie 

a. Modaliteiten en resultaten van het nieuwe onderzoek waaraan het fiscaal 
voorkomingsbeleid werd onderworpen;  

b. Onmiddellijke toepassing in het kader van de EBA-dienstverlening van de 
eventuele wijzigingen inzake fiscale-adviesverlening; 

c. Bevestiging dat geen misbruik wordt gemaakt van de interne rekeningen om te 
vermijden cliënten te moeten identificeren; 

d. Specifieke sensibilisatie van de personeelsleden die EBA-diensten verlenen. 

4. Witwaspreventie 

a. Bevestiging van de toepassing, in het kader van de EBA-dienstverlening, van de 
algemene procedures voor witwaspreventie, waaronder het nazicht van de 
internationale-embargolijsten, zodat de instelling zich ervan kan vergewissen dat 
de terzake geldende wettelijke verplichtingen zijn nageleefd, met name :  

o cliëntenidentificatie; 

o interne eerste-lijnscontrole van de verrichtingen teneinde de verrichtingen op 
te sporen die verband zouden kunnen houden met het witwassen van geld;  

                                                 
1  Voor de EU-bijkantoren : de verantwoordelijke van de witwaspreventie. 
2  Voor de EU-bijkantoren : de verantwoordelijke van de witwaspreventie. 
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o rol van de verantwoordelijke voor de witwaspreventie; 

o aangifte bij de CFI van de verrichtingen waarvan geweten is of vermoed 
wordt dat zij verband houden met witwassen van geld.  

b. Eventueel uitwerken van specifieke regels voor de de EBA-dienstverlening; 

c. Specifieke maatregelen voor de sensibilisatie van het personeel;  

d. Uitwerken en toepassen van een gecentraliseerde tweede-lijnscontroleprocedure, 
onder de verantwoordelijkheid van de Compliance Officer of van de 
verantwoordelijke voor de witwaspreventie.  

5. Tussenkomst van de interne audit  

a. Werd er, ingeval van een “externe interne audit”, voldoende informatie verstrekt 
over deze nieuwe diensten die worden verleend?  

b. Welke controles heeft de interne audit reeds uitgevoerd met betrekking tot de 
EBA-dienstverlening ?  

c. Op welke wijze werd de EBA-dienstverlening opgenomen in het auditplan voor 
2004 ? (geplande audits) 


