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D. Algemeen risicobeheer 

 1. Framework 

 2. Financiële structuur 

 3. Algemene risico's 

  3.1. Financiële risico's (algemeen, rente-, markt-, liquiditeits-, kredietrisico) 

3.2. Operationele risico's (algemeen, outsourcing, BCP/DRP, geldoverdrachten, 
diensten via het Internet) 

  3.3. Strategie- en reputatierisico 

E. Specifieke domeinen die betrekking hebben op compliance en bescherming van de 
beleggers 

 1. Integriteitsbeleid 

  1.1. Witwassen 

  1.2. Bijzondere mechanismen 

2. Specifieke gedrags- en beschermingsregelen: belangenconflicten, persoonlijke 
verrichtingen 

 3. Bescherming van activa van cliënten   

  3.1. Administratie van financiële instrumenten en dematerialisatie 

BASISREGELGEVING 

- Belgische wetgeving en reglementering 

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten (inzonderheid artt. 3-43) 

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank 
van België (inzonderheid hoofdstukken IV/1 en IV/2) 

Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen 
(inzonderheid art. 45) 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen  

 

KB van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende 
markten voor financiële instrumenten 

KB van 21 november 2005 over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen en beheersvennootschappen van 
instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van 
het KB van 22 februari 1991 houdende het algemeen reglement betreffende de controle op 
de verzekeringsondernemingen en het KB van 12 augustus 1994 over het toezicht op 
geconsolideerde basis op kredietinstellingen 

KB van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen en beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve 
belegging 

- Circulaires NBB 

CBFA_2009_19 08.05.09  Medewerkingsopdracht van de erkende revisoren 
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- Europese referentiedocumenten 

(Uitvoerings)Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering 
van richtlijn 2004/39/EG wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen 
organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie 
van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn  

(CRD) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen 

Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) 

(MiFID) Richtlijn 2004/39/EG van 21 april 2004 betreffende de markten voor financiële 
instrumenten  

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 
betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat 

A. INTERNE CONTROLESYSTEEM 

- Belgische wetgeving en reglementering 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 20 en 20bis) 

 

NBB_2011_09 20.12.11 Het verslag van de effectieve leiding inzake de 
beoordeling van de interne controle, het verslag van 
de effectieve leiding inzake de beoordeling van de 
interne controle betreffende beleggingsdiensten en -
activiteiten en de verklaring van de effectieve leiding 
inzake de periodieke prudentiële rapportering 

D1 97/4 30.06.97 Interne audit en interne controle (+ bijlage) 

- Internationale referentiedocumenten 

Basel Framework for internal control systems in banking organisations,   
september 1998 

B. FINANCIËLE VERSLAGGEVINGSPROCES 

 (jaarrekening, periodieke prudentiële rapportering) 

- Belgische wetgeving en reglementering 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 20, §3, 44-45, 50-55, 71-74, 81-83) 

 

KB van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen 

KB van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, 
de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor 
collectieve belegging 

KB van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde 
bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken 
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- Circulaires NBB 

NBB_2011_04 23.08.11 Solvabiliteitsrapportering in het kader van Basel II – 
Pijler 1 en pijler 2 (bijlage: Besluit van de NBB van 
23 augustus 2011 over de periodieke rapportering aan 
de NBB) 

Schema A 28.12.09 Officieuze coördinatie op datum van 28.12.09 van de 
prudentiële periodieke rapporteringsmodaliteiten: 

- Boek I: Rapportering op vennootschappelijke en 
territoriale basis (Bijwerking 7 december 2010) 

- Boek II: Rapportering op geconsolideerde basis 
(Bijwerking 30 januari 2008) 

D1/1784  08.07.96 Asymmetrische interne contracten 

- Europese en Internationale referentiedocumenten 

Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen 

 

CEBS Electronic guidebook, Chapter VI - Guidelines on reporting 
(http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/ElectronicGuidebook.pdf)  

 

Basel Supervisory guidance on the use of the fair value option for financial instruments 
by banks, juni 2006 

C. OPERATIONELE WERKING, ACTIVITEITEN, SIGNIFICANTE INTERNE 
CONTROLEPROCESSEN VAN DE INSTELLING 

C.1. Algemene organisatie (op basis van het internal governance memorandum) 

 (Groepsstructuur, Bestuurs- en directieorganen, Organogram) 

C.1.1. Deugdelijk bestuur 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 18, 19, 20, 20bis, 24, 26bis, 27, 49, 49bis) 

 

Reglement van de CBFA van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van 
financiële instellingen, zoals goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 februari 2011  

 

CBFA_2011_05     14.02.11 Circulaire gericht aan de financiële instellingen 
inzake behoorlijk beloningsbeleid 

PPB-2007-6-CPB-CPA   30.03.07  De prudentiële verwachtingen van de CBFA 
inzake het deugdelijk bestuur van financiële 
instellingen 

 

EBA Guidelines on Internal Governance (GL44 - 27 september 2011) 

 

Basel Principles for enhancing corporate governance, 4 oktober 2010 

 

 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_22-02-2011.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_22-02-2011.pdf
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zie ook: 

Outsourcing:   zie onderdeel D.3.2. 

Financiële diensten via Internet: zie onderdeel D.3.2. 

BCP/DRP:   zie onderdeel D.3.2. 

C.1.2. Aandelenbezit 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid art. 32) 

 

B 94/2 27.06.94 Aandelenbezit (gecoördineerde tekst van 
Circulaires B 94/2 van 27 juni 1994 en B 93/7 van 
18 november 1993) 

C.1.3. Aandeelhouderschap en leiders 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 17-19, 20-20bis, 24, 26-29) 

 

Reglement van de CBFA van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe 
functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen 

 

PPB-2006-13-CPB-CPA 13.11.06 Uitoefening van externe functies door de leiders 
van gereglementeerde ondernemingen 

D1 94/5  28.11.94 Leningen aan leiders/vennootschappen  

B 953  13.04.93 Omzendbrief aandeelhouderschap 

C.1.4. Agenten 

Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en 
de distributie van financiële instrumenten 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid art. 20) 

 

B 93/5  21.10.93 Gevolmachtigde agenten 

C.2. Ondersteunende functies (Operations, Finance, IT, Legal, HRM) 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 20-20bis) 

C.3. Controlefuncties 

C.3.1. Interne auditfunctie 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderh. artt. 20 & 20bis)  

 

Reglement van de CBFA van 5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften 
voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken (inzonderheid artt. 14-15) 
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D1 97/4       30.06.97 Interne audit en interne controle 

D1 99/2       16.04.99 Synergie CBFA - externe revisor - interne audit 

 

 Basel Internal audit in banks and the supervisor’s relationship with auditors, 
 augustus 2001 

C.3.2. Compliancefunctie 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 20-20bis) 

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (inzonderheid art. 18) 

 

Reglement van de CBFA van 5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften 
voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken (inzonderheid artt. 8-10) 

 

D1 2001/13 18.12.01 Circulaire aan de kredietinstellingen over de 
'compliancefunctie' 

 

Basel   Compliance and the compliance function in banks (april 2005) 

 

Zie ook : 

CBFA_2010_09 06.04.10    Circulaire betreffende de waakzaamheidsplicht 
ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor witwassen 
van geld en terrorismefinanciering, en 
voorkoming van de financiering van de proliferatie 
van massavernietigingswapens (zoals gewijzigd 
door circulaire CBFA_2011_09 van 
1 maart 2011) 

D1 97/10 30.12.97 Fiscaal voorkomingsbeleid 

D1 97/9  18.12.97 Bijzondere mechanismen 

C.3.3. Risicobeheerfunctie - Algemeen 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderh. artt. 20, 20bis en 43) 

 

Reglement van de CBFA van 5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften 
voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken (inzonderheid artt. 11-13) 

Besluit van de CBFA van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen 
van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (Bazel II) (Titel XII) 

(ZIE TEVENS ONDERDEEL D. ALGEMEEN RISICOBEHEER) 
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C.4. Activiteiten  

(kredietverlening; depositowerving; marktactiviteiten; vermogensbeheer en 
beleggingsadvies; ontvangst, doorgave en uitvoering van orders in financiële 
instrumenten; bewaring en administratie van financiële instrumenten; clearing en 
settlement; corporate finance; andere) 

 (beschrijvend gedeelte) 

D. ALGEMEEN RISICOBEHEER 

D.1. Framework 

(Zie onderdeel C.3, risicobeheerfunctie) 

D.2. Financiële structuur 

  (Solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit) 

- Belgische wetgeving en reglementering 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 16, 23 en 43) 

 

Reglement van de CBFA van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, 
financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen, zoals goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 september 2010  

Besluit van de CBFA van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen 
van de kredietinstelingen en de beleggingsondernemingen (Basel II) 

- Circulaires NBB 

CBFA_2011_10 04.03.11 Stresstesting 

PPB-2007-11-CPB 25.06.07 Reglement eigen vermogen: multilaterale 
ontwikkelingsbanken 

PPB-2007-1-CPB 08.02.07  Besluit van de CBFA van 17 oktober 2006 over 
het reglement op het eigen vermogen van 
kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen (zgn. 'nieuw 
eigenvermogensreglement', gecoördineerde 
versie met de omzetting van richtlijnen 
2006/48/EG en 2006/49/EG en de zogenaamde 
Basel II-normen) 

D1/2002/8  20.11.02 Reglement op het eigen vermogen (uitbreiding 
van de lijst van sterk gediversifieerde 
aandelenindexen) (Aanvulling bij 
circulaire D1 96/6) 

D1/2002/4  02.08.02  Marktrisicomodellen 

D1 96/6  18.06.96   Reglement op het eigen vermogen (definities van 
   enkele begrippen uit het reglement 

B 94/2  27.06.94 Aandelenbezit (gecoördineerde tekst B 93/7 &  
  B 94/2) 

- Europese en Internationale referentiedocumenten 

(CRD) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen  

 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_03-09-2010.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_03-09-2010.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_03-09-2010.pdf
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(CRD) Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen  

 

 Basel    Principles for sound stress testing practices and supervision, mei 2009 

 Basel II International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a 
revised framework, Comprehensive Version,  juni 2006 

D.3. Algemene risico's 

D.3.1. Financiële risico's  

ALGEMEEN: 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 20 & 43) 

 

Besluit van de CBFA van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen 
van de kredietinstelingen en de beleggingsondernemingen (Basel II)  

 

CBFA_2010_27    16.12.10    Actualisering van de circulaire over het beheer 
van het sectorconcentratierisico (CEBS-
richtlijnen)  

PPB-2007-15-CPB-CPA 18.12.07 Prudentiële verwachtingen ten aanzien van het 
bedrijfseigen beoordelingsproces (Bazel II - 
ICAAP) 

PPB-2006-17-CPB   20.12.06 Beheer van het aan de niet-handelsactiviteiten 
verbonden renterisico, beheer van het 
liquiditeitsrisico en beheer van het 
sectorconcentratierisico 

 

Basel Development in Modelling Risk Aggregation, oktober 2010 

Basel Ranges of practices and issues in economic capital frameworks, maart 2009 

 

RENTERISICO: 

PPB-2006-17-CPB   20.12.06 Beheer van het aan de niet-handelsactiviteiten 
verbonden renterisico, beheer van het 
liquiditeitsrisico en beheer van het 
sectorconcentratierisico (CRD)  

 

Richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006  (artt. 22, 123-124 en bijlage V) 

 

CEBS  Technical aspects of the management of interest rate risk arising from non-trading 
activities under the supervisory review process, 3 oktober 2006 

 

Basel International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A 
 revised Framework, Comprehensive Version, juni 2006 (§§ 762-764) 

Basel Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, juli 2004 

  

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2010_27.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2010_27.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2010_27.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_15_CPB_CPA.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_15_CPB_CPA.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_15_CPB_CPA.pdf
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MARKTRISICO: 

D1 2002/4  02.08.02  Marktrisicomodellen 

D1 2001/10 07.12.01  Monetaire en wisselverrichtingen (verduidelijking 
van een aantal principes) 

D1 94/3  01.09.94  Risk Management Guidelines for Derivatives 
(richtlijnen van het Bazelcomité) 

B 309  08.02.93  Monetaire en wisselverrichtingen (toelichting bij 
artikel 16 van het KB van 25.11.91) 

B 92/5 30.11.92 Monetaire en wisselverrichtingen (aanpassing 
van de normen) 

B 90/1 17.04.90 Monetaire en wisselverrichtingen (gecoördineerde 
tekst van de normen inzake de organisatie van en 
het toezicht op deviezen-verrichtingen) 

 

CEBS Guidelines on the management of operational risks in market-related activities, 
12 oktober 2010 

 

LIQUIDITEITSRISICO: 

Reglement van de CBFA van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, 
financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen, zoals goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 september 2010  

 

CBFA_2011_02 19.01.11 Actualisering van circulaire PPB-2006-17-CPB 
met betrekking tot de rapporteringsinstructies 
voor tabel 90.31 (liquiditeitsrapportering) en 
actualisering van circulaire CBFA_2010_21 met 
betrekking tot de door CEBS gepubliceerde 
richtlijnen voor de allocatie van liquiditeitskosten 
en -opbrengsten 

CBFA_2010_21  30.09.10 Beheer van het liquiditeitsrisico 

PPB-2006-17-CPB  20.12.06 Beheer van het aan de niet-handelsactiviteiten 
verbonden renterisico, beheer van het 
liquiditeitsrisico en beheer van het 
sectorconcentratierisico 

 

(CRD) Richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 (artt. 22, 41, 123 en 124 en bijlagen V en 
XI) 

 

CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation, oktober 2010 

CEBS   CP 12: Technical aspects of stress-testing under the supervisory review process, 
14 december 2006  (sectie III.4 inzake liquidity stress-testing) 

 

Basel    Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 
september 2008 

 

KREDIETRISICO 

PPB-2007-2-CPB 08.02.07  Erkenning van externe 
kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's) - 
bijwerking 11 september 2007 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_03-09-2010.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_03-09-2010.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/wg/pdf/rd_03-09-2010.pdf
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D1 94/3  01.09.94  Risk Management Guidelines for Derivatives 
(richtlijnen van het Bazelcomité) 

 

(CRD) Richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 

 

CEBS  Guidelines on the implementation, validation and assessment of AMA and IRB 
 approaches, 4 april 2006 

 

Basel Sound practices for backtesting counterparty credit risk, december 2010 

Basel Cross-sectoral review of group-wide identification and management of risk 
concentrations, april 2008 (Joint Forum) 

Basel  Principles for the Management of Credit Risk, september 2000 

D.3.2. Operationele risico's 

ALGEMEEN 

Richtlijn 2006/48/EG van 14 juni 2006 (artt. 22, 102-105, art. 155, bijlagen V & X) 

Richtlijn 2006/49/EG van 14 juni 2006 (artt. 20-21, art. 44) 

 

CEBS Guidelines on the management of operational risks in market-related activities, 
12 oktober 2010 

CEBS Guidelines on operational risk mitigation techniques, 22 december 2009 

CEBS Compendium of supplementary guidelines on implementation issues of 
operational risk, 8 september 2009 

CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of AMA and IRB 
 approaches, 4 april 2006 

 

Basel Principles for the Sound Management of operational Risk, juni 2011 

Basel Operational Risk - Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement 
Approaches, juni 2011 

Basel Recognising the risk-mitigating impact of insurance in operational risk modelling, 
oktober 2010 

Basel Report on Principles for home-host supervisory cooperation and allocation 
mechanisms in the context of Advanced Measurement Approaches (AMA), 
november 2007 

Basel  International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A 
Revised Framework, Comprehensive Version, juni 2006 (§§ 644-683, Bijlagen 8 
en 9)  

 

OUTSOURCING 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid art. 20bis, §4)  

 

Reglement van de CBFA van 5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften voor 
instellingen die beleggingsdiensten verstrekken (inzonderheid art. 17-23) 
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PPB 2004/5  22.06.04  Gezonde beheerspraktijken bij uitbesteding door 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 

 

CEBS  Guidelines on Outsourcing, december 2006 

 

Basel  Outsourcing in Financial Services, februari 2005  (Joint Forum) 

 

BUSINESS CONTINUITY PLANNING / DISASTER RECOVERY PLANNING (BCP / DRP) 

Wet  van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid art. 20bis, §3)  

 

PPB-2005/2  10.03.05  Gezonde beheerspraktijken inzake de 
bedrijfscontinuïteit van financiële instellingen 

 

Comité voor Financiële Stabiliteit - Aanbevelingen, 20 oktober 2004 

 

Basel High-level principles for business continuity, augustus 2006 (Joint Forum) 

 

GELDOVERDRACHTEN 

Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen (inzond. art. 139bis) 

 

B 82/6 20.10.82  Geldoverdrachten 

 

Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van  
15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler 

 

DIENSTEN VIA INTERNET 

CBFA_2009_17  07.04.09 Financiële diensten via het Internet: prudentiële 
vereisten 

D.3.3. Strategie- en reputatierisico 

(Zie ondermeer onderdeel C.3 over de compliancefunctie) 

E. SPECIFIEKE DOMEINEN DIE BETREKKING HEBBEN OP COMPLIANCE EN BESCHERMING 
VAN DE BELEGGERS 

E.1. Integriteitsbeleid 

E.1.1. Witwassen 

- Belgische wetgeving en reglementering 

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme  
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Reglement van de CBFA van 23 februari 2010 betreffende de voorkoming van het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 2010  

- Circulaires NBB 

CBFA_2010_09 06.04.10 Circulaire betreffende de waakzaamheidsplicht 
ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor witwassen 
van geld en terrorismefinanciering, en 
voorkoming van de financiering van de proliferatie 
van massavernietigingswapens (zoals gewijzigd 
door circulaire CBFA_2011_09 van 1 maart 2011) 

- Europese en Internationale referentiedocumenten 

Verordening (EG) Nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler 

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de 
technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor 
vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten 

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme  

 

CEBS, CEIOPS en CESR Common understanding of the obligations imposed by 
European Regulation 1781/2006 on the information on the payer accompanying funds 
transfers to payment service providers of payees, 16 oktober 2008 

 

Basel Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to 
 crossborder wire transfers, mei 2009 

Basel Consolidated KYC Risk Management, oktober 2004  

Basel Customer due diligence for banks, oktober 2001 

 

FATF International  Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 
Terrorism & Proliferation : The FATF Recommendations, februari 2012 (+ 
guidance papers) 

E.1.2. Bijzondere mechanismen 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artt. 20 & 57, § 3) 

 

D1 97/10 30.12.97  Fiscaal voorkomingsbeleid  

D1 97/9  18.12.97  Lijst van 'bijzondere mechanismen' 

  

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_09-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_09-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_09-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_09-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_09-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_09-1.pdf
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E.2. Specifieke gedrags- en beschermingsregelen: belangenconflicten, persoonlijke 
verrichtingen 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid artikel 20bis, §§ 1 en 2) 

 

KB van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn 
betreffende markten voor financiële instrumenten 

E.3. Bescherming van activa van cliënten 

E.3.1. Administratie van financiële instrumenten en dematerialisatie: 

Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder 

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 
(inzonderheid art. 20)  

Wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en 
het monetair beleidsinstrumentarium 

 

KB van 12 januari 2006 betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten 
(inzonderheid art. 4, §§ 2-4)  

KB van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld 

 

PPB-2007-7-CPB  10.04.07  Administratie van financiële instrumenten  

 


