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Voorwoord: 
 

Het schrijven van een masterproef is een ernstige opdracht, die veel tijd en energie in beslag 

neemt. Daarenboven bracht ik mijn laatste semester door in de Verenigde Staten, wat mijn 

toegang tot Belgische bronnen beperkte en waardoor het moeilijker was voor mij om hulp te 

verkrijgen van andere mensen. 

Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn dankbaarheid te betuigen aan 

een aantal personen die me de nodige steun en hulp aangereikt hebben om dit eindwerk tot 

een goed einde te brengen. 

Vooreerst wil ik promotor, Gert Vermeulen en co-promotor, Reinhard Steennot, bedanken 

voor de goede begeleiding die ze mij gegeven hebben gedurende het opstellen van deze 

thesis en om steeds bereid te zijn een antwoord te formuleren op mijn vragen. 

Verder wil ik de door mij bevraagde witwasofficieren en compliance officers van de 

verscheidene financiële instellingen bedanken tijd vrij te maken om me te woord te staan. De 

visies van deze personen hebben me een heel eind op weg geholpen, alsook mijn inzicht in 

deze materie vergroot, aangezien er toch nog steeds een zeer groot verschil is tussen 

theorie en praktijk. Door hun hulp werd het voor mij mogelijk een onderscheid te maken 

tussen verschillende interne aanpakken en op een meer kritische wijze de vergaarde 

informatie te analyseren. Het is om deze redenen dat mijn dank uitgaat naar: 

• Mevr. Ingrid Janssens, AML Officer Dexia; 

• Dhr. Hugo Cornelissen, Compliance Manager “Bank van de Post”; 

• Dhr. Yannick Raemaekers, Hoofd van de Cel Witwassen KBC; 

• Dhr. Koen Troosters, Compliance Officer Delta Lloyd Bank; 

• Dhr. Yves Metsers, Compliance officer AXA Bank; 

• Dhr. Laurent Gatot, Country Compliance Officer Citibank Belgium; 

• Dhr. Bart De Quick, Compliance Officer Fortis. 

Tot slot wil ik ook nog mijn moeder en grootmoeder bedanken die me de kans gegeven 

hebben om deze studies aan te vangen en me steeds te steunen en te motiveren wanneer 

nodig. Ook een speciale dank aan Hilde, mijn tante, en haar vrienden, Mieke en André 

Hylebos, om mijn thesis verscheidene malen door te nemen, suggesties te geven, en te 

verbeteren waar nodig.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

Witwassen van gelden is uit Belgisch juridisch oogpunt een relatief nieuw concept. 

Kijken we namelijk in onze Belgische wetgeving, dan zien we dat dit concept pas sedert een 

20-tal jaren opduikt. Daarenboven, werd witwassen oorspronkelijk enkel gelieerd met handel 

in verdovende middelen. Het werd weliswaar door de jaren heen duidelijk dat deze definitie 

van witwassen niet meer hanteerbaar was in onze maatschappij, en een uitbreiding naar 

andere strafrechtelijke domeinen was noodzakelijk. Witwassen van gelden kan heden ten 

dage verbonden worden met tal van criminele activiteiten. Naast illegale handel in 

verdovende middelen, kunnen we als andere onderliggende criminaliteitsvormen bemerken: 

oplichting, illegale handel in goederen en koopwaren, mensenhandel, ernstige en 

georganiseerde fiscale fraude, prostitutie,…1

Het is dan ook logisch dat er een verregaande reglementering dient aanwezig te zijn 

opdat witwassen kan bestreden worden. Zoals verder zal duidelijk worden kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen het preventieve en het repressieve luik. Er zijn tal van 

verordeningen, richtlijnen, wetten, Koninklijke Besluiten die gericht zijn op het voorkomen 

van witwaspraktijken. Dit kan onder meer bewerkstelligd worden door het invoeren van 

gerichte controles, maar ook door het opleggen van verplichtingen aan andere instanties die 

belast zijn met een waakzaamheidsplicht.

 Uit deze opsomming wordt duidelijk dat 

witwassen steeds gelinkt moet worden met andere onderliggende activiteiten. Witwassen 

dient beschouwd te worden als een aansluitende criminaliteitsvorm die personen plegen na 

het plegen van een andere strafbare activiteit.  

2

Het witwassen van gelden blijkt daarenboven geen louter nationaal fenomeen te zijn. 

In het merendeel van de gevallen worden de nationale grenzen namelijk overschreden en is 

een internationale aansluiting nodig. Ofwel doen de onderliggende criminele feiten zich voor 

in andere landen dan België, ofwel worden de gelden versluisd naar internationale financiële 

instellingen, denk maar aan de ‘offshore-rekeningen’ en ‘witwasparadijzen’.

 Anderzijds vinden we ook repressieve elementen 

terug, welke dan beteugeld worden door strafrechtartikelen. Hoewel de wetgeving spreekt 

over ‘preventie’ wil dat niet zeggen dat de zaken, die men bemerkt ten gevolge van de 

preventieve maatregelen, niet beteugelbaar zouden zijn. 

3

                                                            
1 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
2 Zie infra: aanbeveling 5 pag. 23. 
3 SCOHIER, Cl, “La définition du blanchiment de capitaux: aspects préventifs et répressifs” in La lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et la réviseur, Brussel, la Charte, 2005, 63-78. 

 Internationale 
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wetgeving of reglementering is dan ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat er een 

afstemming is tussen de verscheidene nationale instanties. Het is in dit oogpunt dan de 

FATF aan bod komt. Het betreft een internationale organisatie die op informele wijze 

beleidsregels tracht te ontwikkelen en deze aanbeveelt aan landen wereldwijd met het oog 

op de bestrijding van witwassen. Een eerste set van regels werd opgesteld in 1990, welke 

sedertdien reeds 2 maal aangepast is, om zeker te zijn dat de regels voldoen aan de huidige 

evoluties. Men moet namelijk steeds in het achterhoofd houden, dat er zich in ons huidig 

technologisch tijdperk steeds nieuwe mogelijkheden voordoen om gelden wit te wassen en te 

versluizen.  

De aanbevelingen, zoals opgesteld door de FATF, zijn het best te vergelijken met een 

soort van checklist opdat landen weten welke initiatieven ze dienen te nemen om witwassen 

zoveel mogelijk tegen te gaan. Weliswaar hebben de FATF-aanbevelingen strikt gezien geen 

wetgevende kracht. Maar, het niet voldoen aan deze aanbevelingen door een land, kan 

verregaande gevolgen hebben aangezien deze landen geviseerd zullen worden, alsook 

bestempeld zullen worden als risicolanden. Daarenboven worden de aanbevelingen letterlijk 

vermeld in de 3de AML-richtlijn van het Europees Parlement.4

De FATF heeft sedert een aantal jaren, meerbepaald sedert oktober 2001

 Hieruit blijkt nogmaals het 

gezag dat aan de FATF-aanbevelingen verbonden is.  

5, ook een 

aantal regels opgesteld met betrekking tot financiering van terrorisme. Deze regels worden 

samen gelezen en toegepast met de aanbevelingen over het witwassen van gelden.6

Alle leden van het FATF worden op periodieke tijdstippen grondig gecontroleerd door 

een team van experts, die vervolgens een rapport opstellen waarin vermeld wordt in 

hoeverre de leden voldoen aan de vereisten in de aanbevelingen. Dergelijke analyse is voor 

België gebeurd in de loop van 2005.

 

7

                                                            
4 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, Publicatieblad 
van de Europese Unie, 25 november 2005, afl. 309, 15-36. 

 Uit dit rapport bleek dat aan één aanbeveling totaal niet 

voldaan was, terwijl aan tal van andere slechts deels was tegemoetgekomen. Het doel van 

deze uiteenzetting is dan ook om weer te geven welke initiatieven, in navolging van het 

rapport in 2005, door België genomen zijn en/of welke concrete plannen door België 

gemaakt zijn om in de toekomst te voldoen aan de vereisten. 

5FATF, Special Recommendations on Terrorist Financing, 22 oktober 2004, 4 p., http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf. 
6 FATF, Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special 
Recommendations, februari 2007, 96 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf.  
7 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le Financement 
du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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Hoofdstuk 2: Actoren 

Vooraleer de aanbevelingen, opgesteld door de FATF, te analyseren en te 

bespreken, wil ik eerst de aandacht vestigen op enkele van de belangrijkste actoren op het 

vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

 

1. FATF-GAFI 

De ‘Financial Action Task Force’ werd opgericht in juli 1989 door de G7-top8,9

Wat betreft de bestrijding van witwassen, heeft de FATF 40 aanbevelingen 

uitgevaardigd. Deze regels ondergingen een grondige revisie in 2003, en werden een laatste 

maal geamendeerd in oktober 2004.

. Door 

de oprichting van deze instelling werd onmiddellijk erkend dat witwassen van gelden een 

risico inhield. Het betreft een intergouvernementeel orgaan welke als opdracht heeft 

internationale normen te ontwikkelen met betrekking tot de bestrijding van het witwassen en 

er op toe te zien dat deze normen ook daadwerkelijk worden toegepast door alle landen, 

namelijk dat de landen de noodzakelijke maatregelen nemen met het oog op 

witwasbestrijding. Het is aan de individuele landen om aanpassingen te maken in hun beleid 

en wetgeving met het oog op een overeenstemming met de FATF-normen. De opdrachten 

van de FATF werden in oktober 2001, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New 

York op 11 september 2001, uitgebreid. Meerbepaald diende de FATF ook internationale 

criteria op te stellen met het oog op de bestrijding van de financiering van terrorisme. 

10 De aanbevelingen verstrekken een volledig stelsel van 

witwasbestrijdingsmiddelen welke ondermeer betrekking hebben op de strafwet en de 

strafrechtelijke instanties, de financiële instellingen en hun controleorganen, alsook oog 

hebben voor grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende landen. Zoals 

verder zal duidelijk worden, zijn de aanbevelingen relatief vaag geformuleerd.11

                                                            
8 De G7 was de bijeenkomst van de 7 Ministers van Financiën van 7 sterk geïndustrialiseerde naties, 
meerbepaald: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten  
9 HAJNAL, P., The G8 system and the G20 : evolution, role and documentation, 2007,  Burlington, Ashgate, 2007, 
277 p. 

 De 

individuele lidstaten verkrijgen zo de vrijheid om de voor hen best passende methode te 

ontwikkelen. Ook de 9 speciale aanbevelingen betreffende de financiering van terrorisme, 

10FATF, The 40 Recommendations, oktober 2004, 27 p.: http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF. 
11 Zie infra: Hoofdstuk 3: de 40 aanbevelingen met betrekking tot het witwassen van geld en de 9 speciale 
aanbevelingen met betrekking tot de financiering van terrorisme. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF�
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zijn op dezelfde manier opgesteld.12 De Actiegroep heeft de bevoegdheid om te controleren 

in hoeverre de lidstaten gevorderd zijn met het implementeren van de normen en daarbij 

aansluitend haar opmerkingen te formuleren. Speciaal voor deze controle heeft de 

Financiële Actiegroep, in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds en de 

Wereldbank, een methodologie uitgewerkt die zeer gedetailleerd uitlegt hoe de evaluatie 

dient te gebeuren.13 België was daarenboven het eerste FATF-lid dat werd geëvalueerd aan 

de hand van de nieuw ingevoerde normen. De evaluatie werd opgesteld door een team van 

experts uit andere FATF-landen, welke nauwgezet het institutioneel kader, de wetgeving, 

richtlijnen en andere bepalingen gericht op witwasbestrijding en financiering van terrorisme 

onderzochten.14

Momenteel telt de FATF 34 leden gespreid over de hele wereld.

 

15

2. CFI-CTIF 

 Daarnaast heeft de 

Financiële actiegroep ook nog een aantal geassocieerde leden, zoals de Europese 

Commissie. Tot slot nemen leden van een groot aantal internationale organisaties deel aan 

de werkzaamheden van de actiegroep als waarnemers. 

 

In navolging van de oprichting van de FATF en de uitvaardiging van hun eerste set 

van aanbevelingen in 1990, werd een Richtlijn16 aangenomen door de Europese Unie, dat 

een aantal van de FATF-vereisten verwoordde en zo dus verplicht stelde aan zijn lidstaten. 

FATF-aanbeveling 23 bepaalt ondermeer ‘dat landen ervoor moeten zorgen dat financiële 

instellingen onderworpen zijn aan de antiwitwas-reglementering en er daarenboven een 

competente autoriteit moet aangewezen worden welke de verantwoordelijkheid draagt om er 

op toe te zien dat de financiële instellingen voldoen aan de verplichtingen betreffende 

witwasbestrijding’.17

                                                            
12 FATF, Special Recommendations on Terrorist Financing, 22 oktober 2004, 4 p., 

 België kwam tegemoet aan deze aanbeveling, wegens de 

http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf. 
13 FATF, Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special 
Recommendations, februari 2007, 96 p. http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf. 
14 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
15 Voor de volledige lijst van de huidige leden zie: http://www.fatf-
gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32236869_1_1_1_1_1,00.html  
16 Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 
voor het witwassen van geld, PB, 28 juni 1991, 161-177. 
17 FATF, Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special 
Recommendations, februari 2007, 96 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf�
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verplichtstelling in de Richtlijn, door de introductie van de wet van 11 januari 1993.18 Artikel 

11 van deze wet stelt ‘een administratieve autoriteit met rechtspersoonlijkheid in, genaamd 

“de cel voor financiële informatieverwerking”, welke belast wordt met het verwerken en 

verstrekken van informatie met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme’.19 De voorgaande wet was oorspronkelijk enkel van toepassing 

op financiële beroepen, maar in 1998 werd een wetswijziging doorgevoerd20, in die zin dat 

ook niet-financiële beroepen onder het toepassingsgebied van de wet kwamen te vallen, 

alsook onder de autoriteit van het CFI. De samenstelling, organisatie en werking van de Cel 

werden in een apart Koninklijk Besluit ingevoegd.21

De Cel dient geplaatst te worden tussen de financiële en de gerechtelijke wereld.

  

22 

Het gaat namelijk om een administratieve overheid, wat inhoudt dat ze geen politionele of 

gerechtelijke bevoegdheden bezit. De Cel heeft een doorsluisfunctie; alle informatie die ze 

verkrijgt door aangiften of door zelf bepaalde informatie aan te vragen, wordt aan een 

diepgaand onderzoek onderworpen en pas dan wordt beslist of de feiten zwaar genoeg zijn 

om doorgemeld te worden aan het Parket. Het staat dan vrij aan het Openbare Ministerie om 

de zaak te vervolgen of zonder gevolg te laten. Weliswaar heeft het Openbare Ministerie ook 

een soevereine bevoegdheid om een onderzoek in te stellen en over te gaan tot vervolging, 

en dit ook zonder dat het CFI is tussengekomen.23

Aan de Cel werd een belangrijke rol voorbehouden op het vlak van de preventie 

tegen het witwassen van gelden. Er zijn drie verschillende manieren waarop de Cel kennis 

kan nemen van een potentiële inbreuk:

  

24

• Na een melding van verdachte verrichtingen die verband houden met witwassen door 

de instellingen en personen beoogd in de wet van 11 januari 1993

 

25

                                                            
18 Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en financiering van terrorisme, B.S., 9 februari 1993, blz. 2828 
19 Art. 11 Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en financiering van terrorisme, B.S., 9 februari 1993, blz. 2828 
20 Wet van 10 augustus 1998 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut 
van en het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, B.S., 15 oktober 
1998, blz. 34267. 
21 Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S.,  2 september 1993, blz. 19292. 
22 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers, G.Z. 1997-1998, 1335/1 en 1336/1, 
16-17. 
23 Senaat, Parl St., 1991-1992, nr. 468-2, blz. 22 

; 

24 SCOHIER, Cl., "De Cel voor Financiële Informatieverwerking en de voorkoming van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme", De strijd tegen het witwassen en de financiering van het terrorisme: de CFI en 
de revisor, 2005, 49-60 
25 Art. 2 van de wet van 11 januari 1993. 



Peter De Bou  Academiejaar 2008-2009 

6 
 

• Tengevolge van de doorgifte van informatie van andere overheden; 

• Na een verzoek om informatie te verkrijgen van een buitenlandse FIU26

Eenmaal de Cel deze informatie heeft verkregen zal ze deze ontleden, met het oog 

op het leggen van een verband tussen het witwasmisdrijf en de onderliggende criminele 

activiteiten.

 in het kader 

van een samenwerkingsverband. 

27 Komt de Cel tot de conclusie dat er ernstige aanwijzingen zijn van 

witwasactiviteiten, dan zal ze het dossier doormelden aan het territoriaal bevoegde parket 

met het oog op een eventuele strafrechtelijke vervolging.28 Het CFI kan voor maximaal twee 

werkdagen verzet aantekenen tegen de uitvoering van een transactie, na het verkrijgen van 

een melding. Binnen deze termijn dient het CFI zijn onderzoek uit te voeren. Een financiële 

instelling kan namelijk onmogelijk de gelden van een potentiële witwasser aanhouden zonder 

een blijk te geven dat hij verdacht wordt. Als de CFI van mening is dat de transactie niet mag 

doorgaan en de gelden dienen geblokkeerd te worden, kan de financiële instelling niet meer 

aansprakelijk gesteld worden. Er is weliswaar nog een bijkomende vereiste, namelijk dat de 

CFI onverwijld de Procureur des Konings op de hoogte brengt indien de Cel van oordeel is 

dat het verzet tegen de uitvoering van de transactie moet verlengd worden.29

Er bestaat een quasi unilaterale band tussen de sectoren, welke verplicht zijn 

aangifte te doen, en de CFI, wat wil zeggen dat de informatiestroom in nagenoeg alle 

gevallen in één richting gebeurt. Er is namelijk sprake van een strikt, in de wet 

geïncorporeerd, beroepsgeheim waaraan de leden en het personeel van de CFI gebonden 

is.

 Het Parket kan 

wel overgaan tot een inbeslagname of bevriezing van vermogensbestanddelen en 

transacties. De 2-dagen termijn zal weliswaar enkel toepassing vinden in het geval men een 

bepaalde transactie wil tegengaan. Er kan namelijk reeds een onderzoek ingesteld zijn tegen 

de houder van de rekening voor een geruime tijd.  

30

                                                            
26 FIU: Financial Intelligence Unit: Het betreft een nationale instelling die verantwoordelijk is voor het in 
ontvangst nemen, ontleden en kennis geven aan de bevoegde overheid in het kader van de witwasbestrijding. 
27 SCOHIER, Cl., "De Cel voor Financiële Informatieverwerking en de voorkoming van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme", De strijd tegen het witwassen en de financiering van het terrorisme: de CFI en 
de revisor, 2005, 55. 
28 Art. 16 van de Wet van 11 januari 1993. 
29 Art. 12, §2 van de Wet van 11 januari 1993. 
30 Art. 17 van de Wet van 11 januari 1993. 

 Behoudens in een aantal gevallen, mag geen informatie doorgespeeld worden aan die 

instanties die onderworpen zijn aan een meldingsplicht. Eén van deze uitzonderingen betreft 

het doorspelen van de verkregen en onderzochte informatie aan het Openbaar Ministerie 

door de Cel. Het beroepsgeheim houdt eveneens een uitzondering in op de wet van 8 

december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
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opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.31

De Cel heeft in een aantal gevallen ook de rol op zich genomen van toezichthoudend 

orgaan.

 De personen over wie meldingen 

werden gemaakt dienen dus niet op de hoogte gebracht te worden over het feit dat er 

informatie over hen wordt onderzocht. 

32 Wat de financiële instellingen betreft, wordt de controle uitgeoefend door het 

CBFA.33

Tot slot heeft de Cel ook een belangrijke rol bij de sensibilisering van de kennis van 

witwassen en financiering van terrorisme.

 

34 Zo vaardigt ze elk jaar een activiteitenverslag35 

uit, waarin tal van statistieken zijn opgenomen, en geeft ze hierover informatiesessies aan de 

meldingsplichtige partijen, om uit te wijden over de in het verslag opgenomen informatie.36 

Samen met het activiteitenverslag worden ook typologieën opgesteld, welke gebaseerd zijn 

op werkelijke cases die zich hebben voorgedaan. Ik dien er wel op te wijzen dat deze 

typologieën niet veel verandering ondergaan en in grote mate overeenstemmend zijn met de 

typologieën die uitgevaardigd worden door het FATF.37

3. De Europese Unie 

 

 

Zoals hierboven reeds vermeld, is de FATF een intergouvernementeel orgaan welke 

niet beschikt over enige wettelijke bevoegdheid.38 Het blijven aanbevelingen, die niet 

rechtstreeks afdwingbaar zijn, hoewel de FATF wel een aanzienlijke invloed uitoefent. De 

Europese Unie nam vervolgens het initiatief in handen om, sterk beïnvloed door de FATF-

aanbevelingen39

                                                            
31 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, B.S., 18 maart 1993, blz. 05801. 
32 Onder meer wat betreft de Post, de vennootschappen voor consumentenkrediet of deze die kredietkaarten 
uitgeven. 
33 Zie infra: Aanbeveling 23, pag. 86. 
34 SCOHIER, Cl., "De Cel voor Financiële Informatieverwerking en de voorkoming van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme", De strijd tegen het witwassen en de financiering van het terrorisme: de CFI en 
de revisor, 2005, 58. 
35 Art. 11, §4 van de Wet van 11 januari 1993. 

, een aantal Verordeningen en Richtlijnen op te stellen, om er zo voor te 

zorgen dat de landen binnen de Europese Unie aan dezelfde regels onderworpen werden. Ik 

dien er wel op te wijzen dat deze regelgeving enkel betrekking heeft op het preventieve luik 

36 Voor het meest recente verslag: CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 
2008, 132 p., http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
37 FATF, Money Laundering & Terrorist Financing Typologies 2004-2005, 10 juni 2005, 95 p. ,http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf. 
38 Zie supra: pag. 5. 
39 STESSENS, G., ‘De Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme’, OHRF, 29 mei 2006, afl. 23, 137-308. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/8/35003256.pdf�
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van de witwasbestrijding. Dit is ook te bemerken in de Belgische wetgeving die er kwam naar 

aanleiding van de omzetting van de Europese wetgeving. België heeft een apart artikel in het 

Strafwetboek welke het repressieve luik omvat.40 Art 505 Sw. werd kort na de oprichting van 

het FATF ingevoerd, namelijk op 17 juli 1990.41 Dit artikel is recentelijk ook sterk gewijzigd, 

waarover verder meer.42

Allereerst kan verwezen worden naar de ‘Antiwitwas-Richtlijnen’. De eerste AML-

Richtlijn dateert van 10 juni 1991.

 

43 Deze richtlijn had enkel betrekking op het witwassen van 

gelden, en niet op financiering van terrorisme. Deze Richtlijn lag aan de basis voor de 

ontwikkeling van de wet van 11 januari 1993, onze Belgische witwaswetgeving.44 In 1997 

werd een verregaande wijziging doorgevoerd, wat aanleiding gaf tot de implementatie van de 

tweede AML-Richtlijn op 4 december 2001.45 Ook hier was nog geen sprake van het element 

‘financiering van terrorisme’. Dit gaf op zijn beurt aanleiding tot een wijziging van de 

Belgische witwaswetgeving, om in overeenstemming te zijn met de nieuwe Europese 

verplichtingen.46 Belangrijker voor deze dissertatie is de derde, en momenteel meest 

recente, AML-Richtlijn, omdat deze volledig beantwoordt aan de gewijzigde FATF-

aanbevelingen van 2004.47

“…rekening moet gehouden worden met de 40 aanbevelingen van de financiële 

actiegroep witwassen van geld, omdat deze instelling het belangrijkste internationale 

orgaan is voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme. Aangezien de 40 aanbevelingen van de FATF in 2003 ingrijpend zijn 

 In het voorwoord van de richtlijn wordt uitdrukkelijk vermeld dat, 

voor het opstellen van maatregelen door de Gemeenschap:  

                                                            
40 Art. 505 Sw. 
41 Wet van 17 juli 1990 tot wijziging van de art. 42, 43 en 505 van het Strafwetboek en tot invoering van een 
art. 43bis in hetzelfde wetboek, B.S., 15 augustus 1990. 
42 Zie infra: pag. 17 
43 Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld, P.B., 28 juni 1991. 
44 Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en financiering van terrorisme, B.S., 9 februari 1993, blz 2828. 
45 Richtlĳn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot wĳziging van Richtlijn 
91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld, P.B., 28 december 2001, 76-82. 
46 Wet van 12 januari 2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op 
de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 23 januari 2004, blz 04352. 
47 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, P.B., 25 
november 2005, afl. 309, 15-36. 
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herzien en uitgebreid, was het aanbevolen om deze richtlijn met deze nieuwe 

internationale normen in overeenstemming te brengen.”48

Deze Richtlijn diende omgezet geweest te zijn in de Belgische wetgeving ten laatste 

op 15 december 2007

 

49, maar dit is weliswaar nog steeds niet gebeurd. Wel is er reeds een 

voorontwerp van wet aan het circuleren.50

Naast de drie witwasrichtlijnen zijn nog een aantal andere verordeningen en 

richtlijnen uitgevaardigd welke een belangrijke rol spelen met betrekking tot de strijd tegen 

witwassen, zoals ondermeer de richtlijn over ‘politiek prominente personen’

 De inhoud van dit voorontwerp voldoet volledig 

aan de vereisten vooropgesteld in de derde AML-richtlijn. In het verdere verloop van mijn 

thesis zal ik dan ook, waar nodig, verwijzen naar de te verwachten regels, omdat in sommige 

gevallen de nieuwe regels een antwoord bieden op gebreken opgeworpen in het 

Evaluatieverslag dat de FATF opstelde voor België in 2005. 

51 en de 

‘verordening betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap 

binnenkomen of verlaten’52

4. De CBFA 

. Waar nodig zal ik de nodige Europese wetgeving aanhalen en er 

dieper op ingaan. 

 

Een laatste actor welke een belangrijke rol speelt op het vlak van de witwasbestrijding 

en bovendien een zeer belangrijke positie inneemt binnenin deze thesis, is de Commissie 

voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. De Commissie, is zoals de naam het zegt, 

het controleorgaan voor bancaire, financiële en verzekeringsinstellingen. De aanbevelingen 

van het FATF zijn namelijk voornamelijk gericht ten aanzien van financiële instellingen 

aangezien deze het meest kwetsbaar zijn om het slachtoffer te worden van witwaspraktijken.  

                                                            
48 (5) van het voorwoord op Richtlijn 2005/60/EG 
4949 Art. 45 van 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, P.B., 25 november 2005, afl. 309, 15-36. 
50 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen 
(versie 30 september 2008). 
51 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 de 
vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten, P.B., 4 augustus 2008, pag. 29-
34. 
52 Verordening Nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de 
controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, P.B., 25 november 2005. 9-12. 
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In de Belgische Witwaswet53 krijgt de CBFA in de eerste plaats de opdracht 

toegewezen om voor de ondernemingen die onder haar toezicht staan, een reglement op te 

stellen waarin bepaald wordt hoe bepaalde van de wettelijke verplichtingen uitgevoerd 

dienen te worden. Dit reglement werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit54

Naast het reglement heeft de CBFA ook een circulaire uitgevaardigd waarin ze op 

een zeer extensieve manier zowel de wet als het reglement toelicht.

, maar zal in de 

nabije toekomst ook dienen aangepast te worden aan de nieuwe witwaswet. 

55  Deze circulaire heeft 

in de praktijk een zeer belangrijke functie. Hierop werd me bij het afleggen van verscheidene 

interviews bij financiële instellingen meermaals op gewezen.56

                                                            
53 Art 21bis van de wet van 11 januari 1993. 
54 Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 

 Waar nodig, geeft de 

circulaire bijkomende aanbevelingen hoe het best kan voldaan worden aan de wettelijke 

bepalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
56 Voor een volledig beeld te krijgen op de huidige situatie in België achtte ik het nodig om interviews af te 
nemen met compliance officers en leden van de anti-witwascel van verscheidene Financiële instellingen, 
meerbepaald Citibank, KBC, Dexia, de bank van de Post, Delta Lloyd bank en AXA bank. Op deze wijze kreeg ik 
ook een zicht op eventuele verschillen tussen enerzijds de wet en anderzijds de praktijk.  

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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Hoofdstuk 3: De 40 aanbevelingen met betrekking tot het 

witwassen van gelden en de 9 speciale aanbevelingen met 

betrekking tot de financiering van terrorisme. 

 

De basis voor dit hoofdstuk wordt gevormd door het wederzijds evaluatieverslag dat 

de FATF opstelde voor België.57 Dit verslag werd goedgekeurd tijdens de plenaire 

vergadering van de FATF te Singapore van 6 tot 10 juni 2005. De evaluatie van het 

Belgische stelsel gebeurde op basis van de in 2004 herziene 40 aanbevelingen58 en de 9 

speciale aanbevelingen inzake financiering van terrorisme59. Het verslag werd opgesteld in 

overeenstemming met de methodologie van 2004 voor de evaluatie van het stelsel ter 

bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.60

België heeft in april 2007 een opvolgingsrapport uitgebracht waarin ze oplossingen 

bood voor een aantal van deze problemen.

 

België werd geëvalueerd door een team van experts bestaande uit leden van het 

Secretariaat en deskundigen in het strafrecht, het financieel recht en operationele kwesties, 

uit andere FATF-landen. Het team bezocht België van 17 tot 28 januari 2005 en tijdens hun 

bezoek, ontmoetten zij verantwoordelijken en vertegenwoordigers van alle bevoegde 

nationale instanties en de privésector. Zij onderzochten in deze optiek het institutionele 

kader, de wetten, voorschriften, richtlijnen en alle andere elementen welke in België 

toegepast werden om het witwassen en de financiering van terrorisme te bestrijden.  

Ik kan er nu al op wijzen, dat het resultaat van de evaluatie voor het overgrote deel 

positief was. Er was namelijk een zeer grote graad van overeenstemming te bemerken 

tussen het Belgische systeem en de aanbevelingen. Niettemin wees het rapport ook uit dat 

België op een aantal gebieden wel nog inspanningen diende te leveren. 

61

                                                            
57 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., 

 Zoals ik verder zal aanduiden bestaan deze 

oplossingen uit enerzijds nieuwe wetgevende initiatieven alsook een aantal andere 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
58 FATF, The 40 Recommendations, oktober 2004, 27 p., http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF. 
59 FATF, Special Recommendations on Terrorist Financing, 22 oktober 2004, 4 p., http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf. 
60 FATF, Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special 
Recommendations, februari 2007, 96 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf. 
61 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
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maatregelen. Aan de basis van dit opvolgingsrapport lag een actieplan62

I. De 40 aanbevelingen met betrekking tot het witwassen van 

gelden. 

 welke kort na de 

publicatie van het FATF-rapport werd opgesteld. 

In het hiernavolgende ga ik dezelfde chronologie en categorieën gebruiken als 

gebruikt door het FATF. Zo ook zal ik de aanbevelingen betreffende witwassen en deze 

betreffende de financiering van terrorisme apart bespreken. Verder sta ik stil bij elke 

individuele aanbeveling en beschrijf ik wat de recommandatie juist inhoudt. Hoewel ik zal 

verwijzen naar de desbetreffende aanbevelingen, zal ik ze niet integraal overnemen, omdat 

vele van deze te omvangrijk zijn. Vervolgens zal ik per aanbeveling de conclusie en 

commentaren van het rapport van 2005 bespreken, en tot slot de eventueel genomen 

initiatieven door de Belgische instanties in navolging van het evaluatierapport. Waar nodig 

zal ik ook de nodige verwijzingen maken naar het nieuwe voorontwerp van de nieuwe anti-

witwaswetgeving welke in principe eind 2007 in werking diende te treden. 

 

 

A. Het wettelijke kader: de draagwijdte van het misdrijf witwassen (R1, 
R2 & R3) 

1. Aanbeveling 1: De strafbaarstelling van witwassen63

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De FATF meent dan de strafbaarstelling van witwassen gebaseerd dient te worden 

op de VN-conventies van 1988 (het verdrag van Wenen)64 en deze van 2000 (het Verdrag 

van Palermo)65

                                                            
62 X, Plan d’action - Follow-up, 28 juni 2007, 52 p., 

. Vervolgens wordt gezegd dat witwassen niet mag beperkt worden tot 

bepaalde types van eigendom, alsook dat er geen beperkingen mogen gemaakt worden 

op basis van de waarde. Belangrijker nog is dat de persoon die vervolgd wordt voor een 

witwasmisdrijf niet hoeft veroordeeld te zijn voor een onderliggend misdrijf. Zo kan een 

persoon die gelden van cliënten verduistert, vrijgesproken worden voor dit feit, maar toch 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/ANNEXE_I.pdf. 
63 Aanbeveling 1 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
64 Verdrag van Wenen tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 20 december 
1988, Trb., 1990, 94. 
65 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 14 december 2000, 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/ANNEXE_I.pdf�
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aansprakelijk gesteld worden op basis van witwasmisdrijf. Niettemin zegt de aanbeveling 

wel dat landen ervoor moeten zorgen dat de strafbaarstelling van witwassen zoveel 

mogelijk onderliggende activiteiten moet overkoepelen, dus niet enkel de zware 

misdrijven. Er worden ook een aantal minimumvoorwaarden meegegeven om te bepalen 

welke de onderliggende misdrijven zijn, meerbepaald: 

o Deze die te categoriseren zijn onder ‘zware misdrijven’ binnen het nationaal 
recht 

o De feiten die bestraft worden met een maximumstraf van minimum 1 jaar 

o De feiten waarop een minimumstraf staan van 6 maand. 

- Toepassing in België 

Het is duidelijk dat dit een zeer ruime categorisatie is, en als je er het Belgische 

Strafwetboek op naleest, dan zijn er niet zoveel misdrijven die er niet ondervallen. 

Daarnaast heeft de FATF zelf nog een lijst met categorieën vrijgegeven welke zeker als 

onderliggende misdrijven moeten beschouwd worden.66

In België wordt het witwasmisdrijf strafbaar gesteld door art. 505 Sw.

 Er dient ook op gewezen te 

worden dat deze misdrijven zich eveneens mogen afgespeeld hebben in een ander land.  

De individuele landen krijgen de mogelijkheid om te beslissen of de personen, die 

vervolgd worden voor het witwasmisdrijf, al dan niet medeplichtig zijn geweest aan het 

onderliggend misdrijf. Tot slot zegt de FATF ook dat niet enkel het witwasmisdrijf in se 

moet worden bestraft, maar dat ook medewerking en poging moeten bestraft worden. 

67 De 

strafbaarstelling werd in dit artikel geïntroduceerd in 199068 en werd een laatste maal 

aangepast in 2007 waardoor een aparte regel werd ingevoegd met betrekking tot fiscale 

fraude.69 Dit ligt in het verlengde van de introductie van art. 14quinquies in de 

Witwaswet70

                                                            
66 Zie hiervoor naar de definitie van ‘Designated Categories of Offences’ op de FATF-webstek: 

, een artikel dat zich specifiek richt op ernstige en georganiseerde fiscale 

fraude. Ik ga in de optiek van dit werk niet dieper ingaan op de bespreking van de ernstige 

en georganiseerde fraude, omdat dit me te ver zou doen afdwalen van de kern van dit 

werk.  

http://www.fatf-
gafi.org/glossary/0,3414,en_32250379_32236889_35433764_1_1_1_1,00.html#34277114  
67 Art. 505 Strafwet zoals gewijzigd door art 7 van de wet van 7 april 1995 tot wijziging van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, B.S., 10 
mei 1995, blz. 12378. 
68 Wet van 17 juli 1990 tot wijziging van de art. 42, 43 en 505 van het Strafwetboek en tot invoering van een 
art. 43bis in hetzelfde wetboek, B.S., 15 augustus 1990. 
69 Wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagname, B.S., 22 augustus 
2007, blz. 43896. 
70 Ingevoegd door art. 134 van de Programmawet 2007, B.S., 8 mei 2007, blz. 25153. 

http://www.fatf-gafi.org/glossary/0,3414,en_32250379_32236889_35433764_1_1_1_1,00.html#34277114�
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Bij een analyse van artikel 505 Sw. wordt duidelijk dat men in België voldoet aan de 

vereisten opgesomd in de eerste aanbeveling van de FATF. Belangrijk is de verwijzing 

naar art 42, 3° Sw.71

Art. 505 Sw. vermeldt in zijn voorlaatste lid ook duidelijk dat niet enkel het 

witwasmisdrijf wordt bestraft, maar ook de poging tot het stellen van dit misdrijf een 

strafbaar feit is.

 dat betrekking heeft op “de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 

het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld 

en op de inkomsten uit de belegde voordelen”. Het artikel stelt niet enkel de persoon die 

daadwerkelijk het onderliggend misdrijf pleegt strafbaar, maar ook eenieder die er besef 

van heeft en meewerkt aan de geheimhouding ervan. Art. 505, lid 2 Sw. verduidelijkt ook 

dat dit artikel eveneens van toepassing is op de daders van het onderliggend misdrijf, 

zelfs als de onderliggende feiten zich voordeden in een ander land. Het is mogelijk dat de 

daders in België niet kunnen bestraft worden voor het onderliggend misdrijf, maar dit sluit 

dus niet de mogelijkheid uit om vervolgd te worden voor witwassen. 

72

Een laatste element in art 505 Sw. betreft de vermelding dat de meldingsplichtige 

instellingen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bijvoorbeeld medewerking aan 

het misdrijf, als ze conform de verplichtingen in de wet van 1993 op de correcte manier 

een melding maken aan de CFI.

 

73

De rechtspraak beschouwt witwassen als een voortgezet misdrijf indien het misdrijf 

bestaat uit opeenvolgende strafbare handelingen.

 

74 Dit heeft ondermeer een gevolg voor 

de aanvang van de verjaringstermijn, welke maar begint te lopen als het misdrijf is 

beëindigd.75 Daarbij dient ook vermeld te worden dat het witwasmisdrijf niet diegenen treft 

die te goeder trouw deze gelden ontvangen76

                                                            
71 Art. 42, lid1, 3° Strafwet. 
72 Art. 505, lid 8 Sw. 
73 Art. 505, lid 4 Sw 
74 Cass. P 991285 F, 20 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 387 en Pas. 2000, I, 387. 

, tenzij ze besef krijgen van de illegitieme 

oorsprong van de gelden en hiermee verdere handelingen stellen. 

Een laatste anekdote, dat dient vernoemd te worden, is dat België het principe van de 

dubbele incriminatie volgt. Dit betekent dus dat, zelfs als een persoon in een ander land 

wordt berecht voor witwassen, deze nog steeds in België kan vervolgd worden voor de 

opbrengsten welke in ons land voortvloeiden uit het witwasmisdrijf. 

75 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
76 Art. 505, lid 6 & 7 Sw. waarin gezegd wordt dat de verbeurdverklaring geen schade mag berokkenen aan de 
rechten die derden kunnen doen gelden.  
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Ook in de wet van 1993 is een definitie van witwassen terug te vinden.77 Als je deze 

definitie vergelijkt met art. 505 Sw dan zijn amper verschillen op te merken. De Belgische 

wetgever heeft dus zowel voor het repressieve als het preventie luik voor een quasi 

identieke definitie gekozen. De wet van ’93 vermeldt wel in art 3, §2 de lijst van wat 

verstaan moet worden als onderliggende misdrijven.78 Deze lijst is op zijn beurt dan weer 

quasi identiek met de lijst opgesteld door het FATF.79

2. Aanbeveling 2: Strafbare personen, sancties en aansprakelijkheid

  

In het nieuwe voorontwerp van de wet van 1993, wordt het huidige artikel 3 

behouden. Een kleine wijziging, dat ik toch wil aanduiden, betreft de wijziging van de term 

‘omkoping’ in ‘corruptie’, wat een lichte verruiming inhoudt. 

Het FATF besloot dan ook in zijn evaluatierapport dat België integraal in 

overeenstemming was met de vereisten in ‘Aanbeveling 1’. 

 

80

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De FATF zegt in zijn tweede aanbeveling dat het witwasmisdrijf minstens de 

natuurlijke personen moet strafbaar stellen welke met kennis van zaken eraan hebben 

deelgenomen. Deze kennis mag daarenboven afgeleid worden uit ‘objectieve feitelijke 

omstandigheden’.81 Verder dient de nationale wet ook te voorzien dat rechtspersonen 

strafrechtelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. In de gevallen dat dit niet mogelijk is 

in een land, dient minstens voorzien te worden in een burgerlijke of administratieve 

aansprakelijkheid. Als meer dan één van deze aansprakelijkheden kan opgeworpen 

worden in een lidstaat, is het voldoende dat de rechtspersoon aangesproken wordt op 

basis van één aansprakelijkheid. Tot slot zegt de FATF dat zowel de natuurlijke, als de 

rechtspersonen bestraft moeten worden met ‘effectieve, proportionele en ontradende 

sancties’82

 

.  

                                                            
77 Art. 3 van de wet van 11 januari 1993. 
78 Geïntroduceerd door de wet van 7 april 1995 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, B.S., 10 mei 1995, blz. 12378. 
79 Zie hiervoor naar de definitie van ‘Designated Categories of Offences’ op de FATF-webstek: http://www.fatf-
gafi.org/glossary/0,3414,en_32250379_32236889_35433764_1_1_1_1,00.html#34277114 
80 Aanbeveling 2 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
81 Punt 2.2 van Aanbeveling 2. 
82 Punt 2.5 van aanbeveling 2. 

http://www.fatf-gafi.org/glossary/0,3414,en_32250379_32236889_35433764_1_1_1_1,00.html#34277114�
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- Toepassing in België 

Art. 505 Sw. voldoet duidelijk aan deze verplichtingen. Punt 3 van art. 505 Sw. richt 

zich tot “elke persoon die zaken, verkregen op basis van art. 42, 3° Sw., omzet of 

overdraagt met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen”.83 

Elke persoon die met kennis van zaken optreedt, valt onder deze definitie. Art. 505, 4° 

Sw. richt zich bovendien tot “diegenen die de aard, oorsprong, vindplaats,…, van de in 

artikel 42, 3°, bedoelde zaken verhelen of verhullen, ofschoon zij op het ogenblik van de 

aanvang van deze handelingen de oorsprong van die zaken kenden of moesten 

kennen”.84

Wat betreft de strafbaarstelling van rechtspersonen, dient gekeken te worden naar 

art. 5 Sw. Aan de hand van dit artikel, wordt het hele strafwetboek ook van toepassing op 

rechtspersonen, en dus ook artikel 505 Sw., in zoverre het misdrijf in verband staat met 

“de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit 

de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd”.

 De Belgische wet gaat dus verder dan wat de aanbeveling oplegt. Ook 

personen die geacht worden de oorsprong van de gelden te kennen worden bestraft, ook 

al zouden ze het in realiteit niet geweten hebben. Dit zal dan hoogstwaarschijnlijk wel te 

wijten zijn aan een achteloosheid. 

85 In het geval dat de 

rechtspersoon aangesproken wordt wegens het optreden van een geïdentificeerd 

persoon, dan wordt enkel diegene die de zwaarste fout begin bestraft.86 Naast deze 

strafrechtelijke aansprakelijkheid blijft ook de mogelijkheid bestaan om rechtspersonen 

civielrechtelijk of administratiefrechtelijk aansprakelijk te stellen, zoals boetes, 

confiscaties, ontbinding,…87

Wat de sanctie betreft, zien we dat het Strafwetboek een onderscheid maakt tussen 

natuurlijke en rechtspersonen. De sanctie voor natuurlijke personen is opgenomen in art. 

505 Sw.

 

88 Het misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 5 jaar 

en/of een boete van 26fr. tot 100.000fr. De boete dient natuurlijk omgezet te worden in 

Euro89

                                                            
83 Art. 505, lid 1, 3° Sw. 
84 Art. 505, lid 1, 4° Sw. 
85 Art. 5, lid 1 Sw. zoals ingevoerd door de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, B.S., 22 juni 1999, blz. 23411. 
86 Art. 5, lid 2 Sw. zoals ingevoerd door de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, B.S., 22 juni 1999, blz. 23411. 
87 Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, B.S., 6 augustus 1999, blz. 29440. 
88 Art. 505, lid 1 Sw. 
89 Wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, B.S., 29 juli 2000, blz. 26213. 

 en wordt nog verhoogd met de wettelijke indiciën. Wat de rechtspersonen betreft, 
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wordt een omzettingsregime geïntroduceerd in art. 41bis Sw.90, aangezien een 

rechtspersoon enkel kan bestraft worden met geldboeten. Wanneer een persoon poogt 

een witwasmisdrijf te plegen, zijn de straffen respectievelijk een gevangenisstraf van acht 

dagen tot drie jaar en/of een boete van 26 Fr tot 50.000 Fr.91

3. Aanbeveling 3: confiscatie en inbeslagname vermogensvoordelen

  

Opnieuw besloot de FATF dat de Belgische situatie conform was met de aanbeveling 

en dat geen additionele wijzigingen/toevoegingen dienden te gebeuren. 

 

92

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen zijn verplicht om wetgeving te introduceren welke de nationale autoriteiten 

toestaat om eigendommen en andere vermogensvoordelen, verkregen door het 

witwassen van gelden of door de onderliggende misdrijven, in beslag te nemen, zonder 

dat afbreuk mag gedaan worden aan de rechten van derden. De wet moet ook voorzien in 

de mogelijkheid tot bevriezen en vasthouden van eigendommen, om ervoor te zorgen dat 

men de gelden niet kwijtspeelt, en deze maatregelen moeten kunnen worden toegepast 

zonder voorafgaande mededelingen. Tot slot moeten de desbetreffende autoriteiten ook 

voldoende bevoegdheden krijgen om de eigendommen, welke gelinkt worden aan een 

misdrijf, te identificeren en te volgen. 

- Toepassing in België 

Naast de straffen, overeenstemmend met aanbeveling 2 en beschreven in de art. 505 

en 41 bis Sw., spreken de leden 5, 6 en 7 van art. 505 Sw. over de verbeurdverklaring 

van de verkregen vermogensvoordelen en goederen. In grote lijnen zeggen deze leden 

dat de verbeurdverklaring een straf is die verplicht dient uitgesproken te worden tegen de 

dader, de mededader en de medeplichtige, ook al bevinden de goederen zich niet in het 

bezit van de beklaagden. Deze leden werden weliswaar geïntroduceerd in 200793

                                                            
90 Art. 41bis Sw. zoals ingevoerd door de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, B.S., 22 juni 1999, blz. 23411. 
91 Art. 505, lid 8 Sw. 
92 Aanbeveling 3 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
93 Wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagname, B.S., 22 augustus 
2007, blz. 43896. 

, omdat 

er voorheen een aantal problemen waren met betrekking tot de interpretatie van de toen 

geldende confiscatieartikelen. Voorheen diende rekening gehouden te worden met de 
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artikelen 42 en 43bis Sw. Artikel 42 zegt namelijk welke goederen kunnen verbeurd 

verklaard worden94, terwijl artikel 43bis in zijn tweede lid bepaald, dat de rechter de 

mogelijkheid heeft om een equivalent bedrag te bepalen, indien de goederen niet in het 

vermogen van de veroordeelde kunnen gevonden worden.95 Weliswaar was er wat twijfel 

over de toepasbaarheid van artikel 43bis, aangezien in dit artikel enkel verwezen werd 

naar artikel 42,3° en niet naar de eerste 2 punten. Het Hof bevestigde in 2003 dat “alle 

zaken die het voorwerp uitmaken van een witwasmisdrijf verplicht moeten worden 

verbeurdverklaard, ook al bevinden ze zich niet in het vermogen van de veroordeelde”.96 

Indien de gelden niet meer in het bezit zijn van de dader, gaat de rechter over op een 

raming en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend 

geldbedrag.97 Maar, als we naar een recenter Cassatiearrest kijken, zien we dat er 

tegenstrijdigheden waren in de rechtspraak. In 2006 zei het Hof dat de verbeurdverklaring 

“enkel mag betrekking hebben op de witgewassen vermogensvoordelen, en niet op een 

gelijkwaardig bedrag”.98 Ondertussen werd de equivalente verbeurdverklaring wel 

uitdrukkelijk opgenomen in art. 505, waardoor deze wijze van confiscatie ook van 

toepassing is op die elementen die het voorwerp zijn van het witwasmisdrijf (art. 42, 1° 

Sw.). Op deze wijze is tegemoet gekomen aan de commentaren van het FATF welke 

inhielden dat de Belgische wetgeving onduidelijk was wat betreft de equivalente 

confiscatie.99

De nieuwe leden in art. 505 Sw. zeggen ook duidelijk dat de straf/verbeurdverklaring 

geen afbreuk mag doen aan de rechten van derden.

 

100

De bevoegdheden waar de autoriteiten over beschikken voor het identificeren en het 

volgen van de gelden, zal ik later bespreken, wanneer ik dieper zal ingaan op de 

 Dit betekent dat als derden te 

goeder trouw gelden verkrijgen die voortvloeien uit een witwasmisdrijf, en ze hier geen 

weet van hebben, of ook niet geacht worden dit te weten, er geen confiscatie kan 

gebeuren van hun gelden.  

                                                            
94 Art. 42 Sw. 
95 Art. 43, lid 2 Sw. 
96 Cass. P030757N, 21 oktober 2003, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=N-20031021-
3&idxc_id=194339&lang=nl. 
97 Art. 505, lid 6 & 7 Sw. 
98 Cass. P060274N, 06 juni 2006, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=N-20060606-
8&idxc_id=205844&lang=nl. 
99 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
100 Art. 505, lid 5, 6 & 7 Sw. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=N-20031021-3&idxc_id=194339&lang=nl�
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=N-20031021-3&idxc_id=194339&lang=nl�
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=N-20060606-8&idxc_id=205844&lang=nl�
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=N-20060606-8&idxc_id=205844&lang=nl�
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bevoegdheden van ondermeer het CFI, in kader van de wet van 11 januari 1993, omdat 

deze kunnen gekaderd worden in het preventieve luik.101

B. Preventieve maatregelen te nemen door de financiële instellingen en 
niet-financiële beroepen om witwassen en terrorismefinanciering te 
bestrijden. 

 

België voldoet nu volledig aan de aanbeveling. Terwijl de FATF in 2005 concludeerde 

dat België ‘grotendeels conform’ was met de aanbeveling, heeft de wet van 10 mei 2007 

ervoor gezorgd dat er nu een volledige overeenstemming is. 

 

a. Customer Due Diligence en bewaring van gegevens (R4-R12) 

1. Aanbeveling 4: Verbod op geheimhoudingsplicht102

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze vierde aanbeveling zegt enkel dat landen er dienen op toe te zien dat de 

geheimhoudingsverplichtingen van de financiële instellingen de implementatie van de 

FATF-aanbevelingen niet mogen in de weg staan, vooral dan met het oog op 

informatievergaring door de bevoegde controleautoriteiten en de informatie-uitwisseling 

tussen deze autoriteiten en de financiële instellingen onderling. 

- Toepassing in België 

In België bestaat er geen bankgeheim. Zo ook is artikel 458 van het Strafwetboek niet 

van toepassing op de banken.103

                                                            
101 Zie infra: aanbeveling 5, 6, 8, 10, 
102 Aanbeveling 4 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
103 Art. 458 Sw. 

 Enkel de personen vermeld in dat artikel zijn 

onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Wat er daarentegen wel bestaat in België is 

de discretieplicht, wat in de regel neerkomt op een verstandhouding tussen de bankier en 

zijn cliënt dat hij zijn opdracht uitoefent in overeenstemming met de principes van de 

goede trouw. Maar aan deze discretieplicht zijn wel een aantal beperkingen verbonden, 

zo dient de bankier de gevraagde informatie vrij te geven aan ondermeer justitie, de 

fiscus, alsook aan de CFI. De wetgever heeft in de wet van 11 januari 1993 duidelijk 

vermeld dat de financiële instellingen de Cel moeten inlichten ingeval zich een vermoeden 
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voordoet van witwassen.104

Ook de CBFA benadrukt in zijn circulaire dat de financiële instellingen, welke onder 

haar controlebevoegdheid staan de plicht hebben om elk potentieel witwasrisico mee te 

delen aan de CFI. De Commissie zegt bovendien in zijn circulaire dat het financiële 

instellingen verboden is om zich te verschuilen achter de wetgeving op de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer

 In artikel 15 van de wet van 1993 hebben ondermeer de 

financiële instellingen de verplichting om alle informatie vrij te geven die hen gevraagd 

wordt door de CFI. Artikel 19 van de wet legt daarenboven een verbod op aan de 

financiële instellingen om hun cliënt in te lichten over de melding die ze gedaan hebben 

aan het CFI. 

105 om zich op die manier te onttrekken aan de verplichting 

tot het melden van de gevraagde informatie.106

2. Aanbeveling 5: customer due diligence in financiële instellingen

 

Belangrijk nog is artikel 20 van de wet van 11 januari 1993, dat bepaalt dat geen 

enkele sanctie (administratief, civielrechtelijk of penaal) kan worden uitgesproken tegen 

een financiële instelling die te goeder trouw een melding gemaakt heeft aan de CFI.  

De Belgische situatie is dus volledig conform aan de verplichtingen van de vierde 

aanbeveling. 

 

107

Aanbeveling 5 is hoogstwaarschijnlijk één van de meest belangrijke aanbevelingen 

uitgevaardigd door het FATF. Deze recommandatie heeft betrekking op de ‘customer due 

diligence’ materie en de risico’s die bepaalde klanten met zich meebrengen. Bovenal richt 

deze aanbeveling zich uitsluitend tot de financiële instellingen. De niet financiële 

beroepen worden verder besproken.

 

108

                                                            
104 Zie ondermeer art 12 tem art 15 van de wet van 11 januari 1993. 
105 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, B.S., 18 maart 1993, blz. 05801. 

 In tegenstelling tot de andere aanbevelingen, zal 

ik per element de Belgische situatie bespreken, omdat dit zo een omvangrijke regeling 

betreft. 

106 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
107 Aanbeveling 5 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
108 Zie infra: aanbeveling 11 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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Vooreerst is het aangewezen dat ik een opsomming geef van de instellingen die door 

de Wet van 1993 als financiële instellingen worden beschouwd:109

• De Nationale Bank van België 

 

• De Kredietinstellingen 

• De beleggingsondernemingen 

• De Verzekeringsinstellingen 

• De Post 

• De Deposito- en Consignatiekas 

• De Hypothecaire ondernemingen 

• De natuurlijke- of rechtspersonen voor consumentenkrediet 

• De natuurlijke- of rechtspersonen die kredietkaarten uitgeven of beheren 

• De Verzekeringsbemiddelaars 

• De marktondernemingen van de Belgische gereglementeerde markten 

• De derivatenspecialisten 

• De Leasingondernemingen 

In het nieuwe voorontwerp zijn deze instellingen allen behouden, hoewel het nieuwe 

art. 2 een nieuwe volgorde heeft aangenomen. Bij nadere analyse is er zeer weinig 

veranderd, naast het feit dat er een verruiming is gebeurd in het artikel wat betreft de 

bijkantoren. Waar in de huidige wet verwezen wordt naar bijkantoren gevestigd in de 

Europese Gemeenschap, wordt in het voorontwerp verwezen naar de bijkantoren die 

gevestigd zijn in de Europees Economische Ruimte. In art. 2 van de wet van 1993 wordt 

ook melding gemaakt van een aantal niet-financiële instellingen, waaronder de 

vastgoedmakelaars en diamantenhandelaars, maar hierop zal ik dieper ingaan wanneer ik 

aanbeveling 11 onder de loep neem. 

2.1 Anonieme en genummerde rekeningen 

Allereerst worden financiële instellingen verplicht om geen anonieme rekeningen aan 

te houden, noch rekeningen die geopend worden onder fictieve namen. Wat wel 

toegelaten is onder de aanbeveling, zijn genummerde rekeningen, maar in dat geval 

dienen de financiële instellingen erop toe te zien dat deze rekeningen in volledige 

overeenstemming moeten zijn met de FATF-aanbevelingen, wat er op neerkomt dat de 

instelling zelf, wel dient te weten wie zich achter de genummerde rekening bevindt, en dat 

deze gegevens ook toegankelijk zijn voor ondermeer de Cel.  

                                                            
109 Zie art. 2 van de wet van 1993 
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Art. 4, §1 van de wet van 1993 maakt duidelijk dat het onmogelijk is om een 

anonieme rekening te openen, of gebruik te maken van een pseudoniem. De hierboven 

vernoemde instellingen zijn namelijk verplicht om hun cliënten te identificeren en hun 

identiteit daarenboven te verifiëren aan de hand van een bewijsstuk. Ook in art. 5 van het 

reglement van de CBFA wordt gesteld dat een financiële onderneming alle passende 

maatregelen moet treffen om te voorkomen dat anonieme rekeningen of rekeningen onder 

en schuilnaam worden geopend.110

Wat betreft de genummerde rekeningen, werden specifieke regelingen ingevoerd in 

de wet van 1993. In deze regels worden de modaliteiten en vereisten uitgelegd. De reden 

voor het gebruik van dergelijke rekeningen betreft de vertrouwelijkheid. Volgens het 

reglement van de CBFA dienen de financiële instellingen zelf de voorwaarden voor het 

gebruik van dit type rekening vast te leggen.

 

111 Deze regels mogen de toepasbaarheid 

van de artikelen 4, 5, 6bis, 7 en 8 van de wet van 1993 niet hinderen, welke de regelingen 

omvatten van de identificatie en andere preventiemechanismen. De personen die achter 

deze rekening zitten zijn dus wel gekend, maar enkel bij een beperkt aantal personen. 

Eén van deze personen is ondermeer de verantwoordelijke voor de voorkoming van het 

witwassen van geld en financiering van terrorisme, namelijk de compliance officer.112

Genummerde rekeningen komen in België uiterst weinig voor. Bij mijn bevraging bij 

verschillende financiële instellingen in België, hadden enkel de grootbanken cliënten die 

gebruik maken van dergelijke rekening.

 

113 Bij sommige van de banken wordt uitdrukkelijk 

in het interne ‘cliëntacceptatie beleid’ bepaald dat er geen anonimiteit mag zijn.114

                                                            
110 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., 

 

 

 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
111 Art. 5 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
112 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
113 Bij wijze van voorbeeld: De Bank van Post, Dexia, AXA bank, Citigroup en Delta Lloyd hebben allen geen 
genummerde rekeningen. KBC daarentegen wel, op voorwaarde dat de compliance officer hiervan weet heeft. 
114 Ondermeer AXA bank en delta Lloyd hebben dit opgenomen. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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2.2 Verplichte situaties tot het nemen van CDD-maatregelen 

Aanbeveling 5 bepaalt vervolgens dat financiële instellingen in bepaalde gevallen 

verplicht zijn om ‘Customer Due Dilligence’-maatregelen te nemen. In België zijn deze 

situaties opgesomd in art. 4, §1 van de wet van 1993: 

• Telkenmale een zakenrelatie wordt aangeknoopt waardoor een cliënt een 

‘gewone cliënt’ wordt.115

• Indien de cliënt wenst over te gaan tot het uitvoeren van een verrichting voor 

een bedrag van 10.000 euro of meer, ongeacht of het gebeurt via één of 

meerdere transacties, of zelfs voor een bedrag lager dan 10.000 euro in het 

geval er een vermoeden is van witwassen van geld.

 Hier moet het onderscheid gemaakt worden met de 

‘occasionele klanten’, welke in de regel niet dienen geïdentificeerd te worden. 

Een persoon wordt omschreven als een occasionele cliënt als hij eenmalig 

een transactie doet met een bank, en daarna nooit meer bij deze bank gaat. In 

de huidige praktijk, werd me duidelijk gemaakt dat ook deze personen 

geïdentificeerd worden. De hypothese waar een persoon een bank 

binnenstapt en geld stort op iemand zijn rekening zonder daarbij zelf genoemd 

te worden, bestaat niet meer. De controle is weliswaar iets minder strikt en er 

komt ook geen opvolging, maar zijn identiteit wordt wel geïdentificeerd. Voor 

deze persoon wordt in de regel een klantentransactie-rekening geopend, bij 

dewelke er opnieuw een identificatie komt. Situaties die zich soms nog 

voordoen in sommige banken, zijn enerzijds de wissels van zeer beperkte 

bedragen, bijvoorbeeld toeristen die 1000 dollar in euro komen wisselen 

(intern in de banken worden maximabedragen opgesteld, in zoverre de 

instellingen dit al toelaten). Een tweede situatie betreft de grootouder die geld 

stort op het rekening van het kleinkind, en tot slot het storten van gelden op de 

rekening van de echtgenoot en in deze laatste 2 gevallen gaat het enkel om 

een cash storting. Voor alle andere situaties, zelfs al is het maar eenmalig, 

wordt de persoon geïdentificeerd en/of wordt een transactierekening geopend. 

116 De FATF vermeld in 

zijn aanbeveling dat een identificatie verplicht dient te gebeuren wanneer men 

te maken heeft met een occasionele transactie van minimum 15.000 dollar.117

                                                            
115 Art 4, §1, 1° van de wet van 11 januari 1993. 
116 Art 4, §1, 2° van de wet van 11 januari 1993. 
117 Art. 6  van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 

 

Onze wetgeving gaat dus klaarblijkelijk veel verder dan wat de FATF 
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voorstelde, daar er in België quasi geen occasionele cliënten meer bestaan, 

en men gekozen heeft voor een lagere drempel. In het nieuwe Belgische 

voorontwerp, wordt wel opnieuw verwezen naar de ‘occasionele relatie’, wat 

eventueel een meerwaarde kan hebben voor de ondernemingen die niet 

onder het toezicht staan van de CBFA. Dit betrof namelijk één van de 

commentaren in het verslag van 2005, omdat de regelingen die opgenomen 

waren in het reglement en circulaire van de CBFA niet van toepassing waren 

op de leasingondernemingen, noch op de ondernemingen die 

consumentenkrediet verschaffen.118

• Telkenmale getwijfeld wordt aan de waarachtigheid of de juistheid van de 

identificatiegegevens van de cliënt.

 Op deze wijze zijn al deze elementen ook 

rechtstreeks van toepassing op deze ondernemingen. Daarenboven heeft de 

circulaire ook geen wettelijke waarde, een punt dat meermaals bekritiseerd 

werd door de FATF. Bij de introductie van de nieuwe wet, verkrijgen deze 

regelingen ook een wettelijke grondslag. 

119 Met betrekking tot deze regel, heeft de 

CBFA in art. 7 van het reglement een verder uitwijding gegeven. 120

Stel dat zich een situatie voordoet waarbij een persoon dergelijke transacties wil 

doorvoeren, zonder zich te willen identificeren, dan zal artikel 4, §3 van de wet van 1993 

toepassing vinden, dat zegt dat het verboden is voor de financiële instellingen om een 

relatie aan te gaan met desbetreffende klanten. Indien de instellingen het nodig achten, 

zal ook een melding moeten gemaakt worden aan de CFI.

 Zo dient 

een cliënt opnieuw geïdentificeerd te worden indien na het aanknopen van de 

zakenrelatie vermoedens rijzen over de juistheid ervan, of de persoon die de 

verrichting wil doen wel degelijk diegene is die voorheen werd geïdentificeerd.  

121

                                                            
118 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., 

 

2.3 Inhoud en omvang van de CDD-regelen 

De FATF stelt vervolgens een aantal regels op die zeggen hoe aan de ‘Customer 

Due Dilligence’ regels dient voldaan te worden: 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
119 Art 4, §1, 3° van de wet van 11 januari 1993. 
120 Art. 7  van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
121 Art. 4, §3 van de wet van 11 januari 1993. 
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• Wanneer we te maken hebben met natuurlijke personen, dient de identiteit 

van de cliënten vastgesteld te worden aan de hand van betrouwbare en 

onafhankelijke gegevens en documenten. In België vinden we deze 

verplichting terug in artikel 4, §1, lid 2 van de wet van 11 januari 1993. De 

gegevens die financiële instellingen dienen te vragen en te controleren zijn de 

naam, voornaam en het adres. Dit artikel dient samen gelezen te worden met 

artikel 5, §1 van de wet van 1993 welke de ondernemingen verplicht alle 

redelijke maatregelen te nemen om de identiteit te controleren. In geval van 

twijfel over bepaalde gegevens dienen bijkomende vragen gesteld te worden 

door de instellingen. Deze gegevens dienen daarenboven ter beschikking 

gesteld te worden aan de hand van een document, waarvan een kopie dient 

genomen te worden. Opnieuw wordt op deze verplichting dieper ingegaan in 

het reglement en de circulaire van de CBFA. Artikel 8 van het reglement zegt 

namelijk dat deze gegevens dienen gecontroleerd te worden aan de hand van 

de identiteitskaart, of aan de hand van het paspoort indien het gaat om een 

persoon met woonplaats in het buitenland.122 Het is aan de financiële 

instellingen om ervoor te zorgen dat ze over de passende toestellen 

beschikken om de kaartgegevens te kunnen lezen. Gaat het om buitenlanders 

die in België wonen, dan zal een bewijs van de inschrijving in het 

vreemdelingenregister vereist zijn.123 Het voorheen vermelde betrof de face-

to-face identificatie. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een relatie af 

te sluiten met een onderneming op afstand. Dit brengt weliswaar een aantal 

risico’s met zich mee. Dit is een situatie waaraan de FATF een aparte 

aanbeveling heeft gewijd en welke ik verder zal bespreken.124

• Wanneer men te maken heeft met een rechtspersoon, dienen de instellingen 

extra gegevens te controleren. Zo moet elke persoon die optreedt voor de 

rechtspersoon geïdentificeerd worden, en dienen ook maatregelen genomen 

te worden om de begunstigden te identificeren, zodat de financiële instelling 

weet aan wie de gelden toekomen. Dit is cruciaal in de optiek van de 

financiering van terrorisme. Denk maar aan de kleine vzw die gelden inzamelt 

van burgers en deze dan doorsluist naar een terroristische groepering. De 

 

                                                            
122 Art. 8, §1  van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
123 Art. 8, §2  van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
124 Zie infra: aanbeveling 8. 
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financiële onderneming dient dus een diepgaande analyse te maken over wie 

de eigenaar is van de rechtspersoon en wie het beheer in handen heeft. In lid 

2 van artikel 4, §1 van de wet van 1993 worden deze principes 

geïntroduceerd.125 Meerbepaald dient informatie verzameld te worden over de 

naam en zetel van de rechtspersoon, de bestuurders en wie bevoegd is 

verbintenissen aan te gaan voor de rechtspersoon. In het nieuwe voorontwerp 

wordt hieraan niets toegevoegd. Opnieuw wordt op deze gegevens dieper 

ingegaan in het reglement.126

Een belangrijke anekdote welke ik nog wil toevoegen, betreft het intern beleid 

binnenin de banken wat betreft de economisch rechthebbenden van de 

onderneming. 

 Zo moet ondermeer gevraagd worden naar de 

statuten, benoemingen,… En wederom moeten van deze gegevens 

bewijsstukken voorgelegd worden en dient hiervan een kopie gemaakt te 

worden.  

127 In alle bevraagde banken werd me medegedeeld dat elke 

economisch rechthebbende, die mogelijkerwijs het beleid van de onderneming 

zou kunnen beïnvloeden, door de desbetreffende financiële instelling 

geïdentificeerd dient te worden. Dit werd ook opgenomen in de wet128, en 

wederom verder uitgewerkt in het reglement129. Kunnen deze gegevens niet 

gecontroleerd worden, dan heeft de bank in de regel een 

onthoudingsverplichting. Weliswaar gaat het om een middelenverbintenis, dus 

heeft de financiële instelling nog altijd het laatste woord of ze de verkregen 

gegevens accepteert of niet. De identificatie dient op dezelfde wijze te 

gebeuren als voor natuurlijke personen.130 Wat betreft de kleinere 

aandeelhouders, rust er op de bank geen verplichting tot diepgaande controle. 

Gaat het om aandeelhouders van een beursgenoteerde vennootschap, dan is 

er sowieso geen verplichting tot controle131

                                                            
125 Art. 4, §1, lid 2 van de wet van 11 januari 1993. 
126 Zie art. 9 en art. 10 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
127 Voor een lijst van wie verstaat wordt onder economisch rechthebbende kan ik verwijzen naar de artikelen 
16 t.e.m. 19 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
128 Art. 5, §1, lid 1 van de wet van 11 januari 1993. 
129 Art. 15 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
130 Zie supra pag. 27 en 28 
131 Art. 5, §1 lid 3 van de wet van 11 januari 1993. 

, omdat dit geregeld wordt door de 
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wet op de beursvennootschappen.132 Natuurlijk dragen de bestuurders wel 

een zekere verantwoordelijkheid in de acceptatie van de aandeelhouders. Wat 

betreft de handtekeningbevoegdheid van de bestuurders, zullen enkel 

diegenen die daadwerkelijk face-to-face geïdentificeerd zijn door de bank de 

bevoegdheid hebben om voor de onderneming op te treden. Dit betekent dat 

telkenmale er een nieuwe bestuurder wordt aangesteld, hij zich zal moeten 

laten identificeren. Dit zijn de lasthebbers van de onderneming. Conform 

artikel 4, §1 van de wet van 1993 en artikel 14 van het reglement moet het 

bewijs geleverd worden dat deze personen de bevoegdheid hebben om voor 

de onderneming op te treden. Ze moeten op dezelfde wijze geïdentificeerd 

worden als de cliënt zelf.133

• Verder dient ook steeds nagegaan te worden wat het doel en de reden is van 

de zakenrelatie. Zo werd me in de bezochte financiële instellingen het 

voorbeeld gegeven van bedrijven, die geen enkele band hadden met België, 

maar toch een rekening wilden openen bij een bank, zonder enige valide 

reden. In onze huidige wet is hiervan niets opgenomen, maar dit werd wel 

vermeld in het reglement en de circulaire. Artikel 12 van het reglement zegt 

dat de financiële instelling alle relevante informatie moet vergaren om zo een 

inzicht te krijgen in het doel en het oogmerk van de zakenrelatie. Dit geldt 

zowel voor de natuurlijke, als de rechtspersonen. In het nieuwe voorontwerp 

wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

 

134

• Tot slot verplicht de FAFT de financiële instellingen om de professionele 

relatie die ze aangaat nauwgezet op te volgen, om erop toe te zien dat de 

transacties die plaatsvinden in overeenstemming zijn met het risicoprofiel en 

het doel van de cliënt. Een rechtspersoon die plots een miljoen euro meer 

transfereert via zijn rekeningen en hiervoor geen verklaring kan opbrengen, 

zal hoogstwaarschijnlijk gerapporteerd worden. Wederom geldt deze 

aanbeveling voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. Dit betreft de 

 

                                                            
132 Wet van 10 augustus 1998 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut 
van en het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, B.S., 15 oktober 
1998, blz. 34267. 
133 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
134 Nieuw art. 7 van het Wetsontwerp tot wijziging  van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
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waakzaamheidsplicht. Artikel 4, §2 van de wet zegt dat financiële instellingen 

een bestendige waakzaamheid aan de dag moeten leggen om er op toe te 

zien dat de verrichtingen stroken met de kennis die ze hebben van de cliënt, 

zijn risicoprofiel en de met de herkomst van de fondsen.135 Het is dus in de 

eerste plaats aan de bank,… om bij het aangaan van de zakenrelatie de 

nodige informatie in te winnen, zoals daar zijn, het beroep, de bedrijfstak, de 

herkomst van de gelden,… Kan deze informatie niet verkregen worden en kan 

niet voldaan worden aan de waakzaamheidsverplichting, dan is het verboden 

een zakenrelatie aan te gaan. En indien nodig, beslissen de instellingen om 

het voorval te melden aan de Cel.136

Met betrekking tot deze eerste set van regels van aanbeveling 5, kan besloten 

worden dat België in zijn regelgeving voldoende voorzorgen heeft genomen om ervoor te 

zorgen dat men in overeenstemming is. Het enige punt van commentaar dat kan gegeven 

worden is dat in sommige gevallen de regels enkel in het reglement of de circulaire 

verwoord worden, en niet in de wet, maar zoals aangegeven, werden initiatieven 

genomen om deze in het nieuwe voorontwerp op te nemen zodat er nu ook voor deze 

maatregelen een stevige wettelijke basis bestaat. 

2.4 Cliëntacceptatiebeleid: Identiteitsverificatie en risicoclassificatie  

 

De FATF legt de instellingen uitdrukkelijk de verplichting op de identiteit te verifiëren 

voor de relatie tot stand komt, of ten laatste op het moment van het aangaan van de 

relatie. In bepaalde uitzonderlijke gevallen mag de verificatie na het sluiten van de 

overeenkomst gebeuren, op voorwaarde dat hieraan geen risico’s verbonden zijn en 

anders de normale gang van zaken verstoord zou worden. Volgens de circulaire moet de 

identificatie gebeuren ten laatste op het moment van het aangaan van de relaties.137 Er 

zijn natuurlijk altijd situaties denkbaar waarbij een volledige controle niet kan uitgevoerd 

worden op het moment van aangaan van de overeenkomst, maar in dit geval wordt de 

uitvoering uitgesteld tot het moment dat alle informatie verkregen is.138

                                                            
135 Art. 4, §2 van de wet van 11 januari 1993. 
136 Art. 4, §3 van de wet van 11 januari 1993. 

 

137 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
138 Dit heb ik kunnen afleiden uit de gesprekken met de verschillende Compliance officers en Hoofden van de 
interne Anti-witwascellen bij de bezochte financiële instellingen. 
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Vervolgens verduidelijkt de FATF dat elke lidstaat de hierboven vermelde regels moet 

toepassen, maar dat ze wel vrij zijn de regels toe te passen afhankelijk van het 

risicoprofiel, het type van klant en de zakenrelatie. De regels die in de financiële 

instellingen worden toegepast moeten weliswaar in overeenstemming zijn met de 

principes opgelegd door de nationale instanties. Valt een persoon onder een hogere 

risicoklasse, dan moet er sprake zijn van een verscherpte ‘Customer Due Dilligence’-

controle. Kan men daarentegen gecategoriseerd worden als een persoon die een laag 

risico inhoudt, dan mag gebruik gemaakt worden van verminderde of versoepelde regels. 

Hoewel hieromtrent regels zijn opgesteld in de wetgeving en het reglement, valt de 

verantwoordelijkheid vooral bij de financiële instellingen. Uit mijn afgenomen interviews is 

duidelijk gebleken dat alle bevraagde financiële instellingen zelf over een intern 

acceptatiebeleid beschikken en er daarenboven regels bestaan om hun cliënteel te 

categoriseren op basis van hun risicofactor. Dit alles betekent dat het identificeren van 

een potentiële klant niet voldoende is, men moet ook nagaan of hij voldoet aan de 

vereisten om aanvaard te worden als klant. De acceptatiepolitiek verschilt van klant tot 

klant. Als wijze van voorbeeld zal ik een aantal van deze objectieve criteria opsommen, 

welke me werden medegedeeld tijdens mijn interviews139

• Het geografische criterium: niet bij alle banken, maar vooral bij de kleinere, 

staat men afzijdig tegenover het accepteren van klanten die geen woonplaats 

hebben in België en die voor de rest ook geen relatie hebben met België. 

Accepteert men ze wel, dan nog zal dit aanleiding geven tot een hogere 

risicograad. Zo zal een inwoner van een Afrikaans land onder een hogere 

risicoklasse vallen dan een inwoner van Frankrijk. Dit kan eveneens een puur 

nationale situatie zijn: als een inwoner van Oostende speciaal naar een filiaal 

in Wallonië gaat, zal dit ook vragen doen rijzen. 

: 

• Het economisch criterium: Men zal, vooral bij bedrijven, steeds navragen 

welke economische verrichting men uitoefent. In bepaalde gevallen zal zo 

geen relatie aangegaan worden omdat men bijvoorbeeld een activiteit 

uitoefent welke vatbaar is voor het witwassen van gelden. 

• Een ander element kan zijn dat de potentiële klant gewoon niet past in de 

doelgroep van de financiële instelling. Bij een kleinere lokale bank is het 

                                                            
139 De informatie die ik hier weergeef, zijn grotendeels afgeleid uit mijn gesprekken die ik had bij de bevraagde 
Belgische Financiële instellingen, zijnde: AXA bank, Dexia, KBC, Delta Lloyd, Citigroup en de Bank van de Post. 
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bijvoorbeeld begrijpelijk dat men geen cliënten aanneemt die geen residentie 

hebben in België. 

De CBFA neemt deze verplichting ook op in zijn reglement, en verplicht zo de 

financiële instellingen om objectieve criteria vast te leggen op basis waarvan het cliënteel 

onderverdeeld wordt.140 In zijn circulaire geeft ze een lijst weer van risicocriteria welke 

minstens in aanmerking dienen genomen te worden door de ondernemingen.141 Verder 

mogen personen, welke mogelijks een specifiek risico inhouden pas aanvaard worden als 

cliënt als er een grondig onderzoek gebeurd is en de beslissing tot aanvaarding door een 

hiërarchische meerdere werd genomen.142 Voorbeelden hiervan zijn ondermeer: de 

opening van een genummerde rekening, cliënten afkomstig van de zogenaamde 

‘witwasparadijzen’, natuurlijke personen die een relatie op afstand afsluiten, de politiek 

prominente personen143,… Afhankelijk van de activiteiten die hij verricht kan hij in een 

hogere of een lagere klasse geplaatst worden gedurende de relatie. Verder worden alle 

personen die een relatie aangaan met een financiële instelling gescreend om te kijken of 

ze op bepaalde lijsten staan. Deze lijsten bevatten alle personen die gelinkt worden met 

terroristische organisaties, die in het verleden al gelinkt werden met witwasaffaires,…144

De FAFT maakt in zijn aanbeveling 5 duidelijk dat, als niet kan voldaan worden aan 

de bovenstaande verplichtingen, er geen relatie mag aangegaan worden met de cliënten 

of, als ten tijde van het bestaan van de overeenkomst zou blijken dat niet voldaan is aan 

de verplichtingen, de relatie onmiddellijk dient afgesloten te worden. Ontstaat er hierdoor 

een verdenking bij de financiële onderneming, dan dient een melding gemaakt te worden 

 

De instellingen zijn dus verplicht om, in het geval er een vermoeden van witwassen 

bestaat, of er meerdere risico’s aanwezig zijn, een versterkte controle door te voeren. Bij 

de door mij bevraagde financiële instellingen heeft men geanticipeerd op deze verplichting 

en zijn dus verzwaarde onderzoeksverplichtingen geïmplementeerd.  

                                                            
140 Art. 30 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
141 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
142 Art. 32 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
143 Zie infra: aanbeveling 6 
144 Bij de bevraagde instellingen werd me verwezen naar ondermeer de ‘Worldcheck’-lijsten die dagelijks 
geüpdate worden. 
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bij de CFI. Dit alles is opgenomen in artikel 4, §3 van de wet en dit artikel zegt ook 

duidelijk dat de onderneming zelf beslist om over te gaan tot melding of niet.145

Tot slot bepaalt de FATF in deze aanbeveling dat de hierboven vermelde ‘Customer 

Due Dilligence’-regelen moeten toegepast worden op alle nieuwe klanten die een relatie 

aangaan met een financiële instelling. Daarenboven moet al deze informatie ook 

opgevraagd worden van de reeds bestaande klanten. Dit heeft er in 2003 toe geleid dat 

de financiële instellingen in België gestart zijn met de verificatie van de gegevens van hun 

reeds bestaande klanten. De aanzet voor de controle en verificatie werd gegeven door de 

CBFA na de wetswijziging in 2004

  

2.5 Periodieke controle en verificatie van de gegevens 

146, wat aanleiding gaf tot tal van controles door de 

Commissie om na te gaan of de financiële ondernemingen aan de opgelegde 

verplichtingen tegemoetkomen. Deze informatie werd mij medegedeeld in de door mij 

bezochte instellingen, waaruit ik heb kunnen afleiden dat deze controles een algemene 

tendens waren.147

Het FATF heeft in zijn ‘2005-verslag’ geconcludeerd dat België voor het overgrote 

gedeelte voldeed aan de aanbevelingen. Opnieuw waren er een aantal kleine kritieken. 

Allereerst vond men het een probleem dat de leasingondernemingen en instellingen voor 

consumentenkrediet niet onderworpen waren aan het reglement van de CBFA, en dit 

vooral met betrekking tot de identificatieverplichtingen.

 

2.6 Conclusie 

148 Zoals ik hierboven al heb 

aangeduid zijn er initiatieven genomen om deze regels te incorporeren in het nieuwe 

wetsontwerp.149 Bij de introductie van deze nieuwe wet zal worden tegemoetgekomen aan 

deze kritiek. Een tweede kritiek die de FATF opwierp betrof de moeilijkheden die 

financiële instellingen in de praktijk hadden om de begunstigden te identificeren van de 

naamloze vennootschappen die effecten aan toonder uitgaven.150

                                                            
145 Art. 4, §3 van de Wet van 11 januari 1993 
146 Art. 24 van de Wet van 11 januari 1993. 
147 Ik verwijs hiervoor naar de door mij vergaarde informatie tijdens mijn gesprekken bij ondermeer AXA bank, 
de Bank van de Post en Delta Lloyd. 

 Zoals hierboven 

148 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
149 Nieuw art. 7 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
150 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
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vermeld151, hebben de financiële instellingen de verplichting om na te gaan wie de 

controlerende aandeelhouders zijn. Hier rees een groot probleem in het geval er aandelen 

aan toonder werden uitgegeven, welke ten allen tijde konden doorgegeven worden van 

persoon tot persoon. Op deze wijze bestond er geen enkele manier meer voor een bank 

om na te gaan wie recht had op de gelden en had men daarenboven geen zicht meer 

waarvoor de gelden werden aangewend. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk dat de 

aandelen doorverkocht werden aan een persoon die gelden in zijn bezit had voortkomend 

uit een criminele activiteit. Deze persoon kon dan, zonder nader geïdentificeerd te worden 

door de financiële instelling, gelden investeren in de desbetreffende onderneming en zo 

zijn ‘zwart geld’ witwassen. Aan dit probleem is men tegemoet gekomen door de 

introductie van de wet welke de effecten aan toonder definitief moet afschaffen.152 Hoewel 

er een overgangsperiode is voor het inleveren van de aandelen aan toonder, mogen sinds 

1 januari 2008 dergelijke effecten niet meer uitgegeven worden.153 Tegen 1 januari 2013 

moeten alle effecten aan toonder omgezet worden in gedematerialiseerde effecten.154

3. Aanbeveling 6: Politiek Prominente Personen

 Op 

deze wijze wordt het in de toekomst onmogelijk om gelden of aandelen te verkrijgen 

zonder nader geïdentificeerd te worden en is België onmiddellijk tegemoetgekomen aan 

de kritiek van de FATF. 

 

155

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Aanbeveling 6 richt zich specifiek tot de zogenaamde ‘Politiek Prominente Personen 

(PEP’s)’. Naast de normale ‘due diligence’ regelen, zoals verwoord in aanbeveling 5, 

moeten versterkte maatregelen genomen worden. Zo moeten de financiële instellingen 

ervoor zorgen dat ze over de middelen beschikken om na te gaan of een persoon al dan 

niet kan bestempeld worden als een PEP. De goedkeuring om een PEP als klant te 

aanvaarden moet uitgaan van een hiërarchische meerdere. Verder moet een versterkte 

controle doorgevoerd worden om de afkomst van de gelden na te gaan en moet er ook 

een verzwaarde opvolging zijn. 
                                                            
151 Zie supra pag. 29 
152 Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, B.S., 23 december 2005, blz. 
55488. 
153 Art. 3 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, B.S., 23 
december 2005, blz. 55488. 
154 Art 13 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, B.S., 23 
december 2005, blz. 55488. 
155 Aanbeveling 6 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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- Toepassing in België 

België heeft deze problematiek in zijn wet van 1993 niet opgenomen. De regeling is 

daarentegen geïmplementeerd in het reglement en de circulaire. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de FATF opmerkte dat deze regels niet toepasbaar zijn op de 

leasingondernemingen en de ondernemingen voor consumentenkrediet, aangezien deze 

niet onder de controle vallen van de CBFA.156

Wie komt eigenlijk in aanmerking om bestempeld te worden als een PEP? Artikel 31 

van het reglement geeft een verduidelijking. Het gaat om personen die, zowel in België als 

in het buitenland, een belangrijk openbaar ambt uitoefenen of hebben uitgeoefend, zoals 

daar zijn: staatshoofden, regeringsleden, parlementsleden, hoge politieke 

gezagsdragers,…

  

157

De huidige Belgische regeling gaat verder dan wat werd voorgesteld door de FATF, 

aangezien ze ook van toepassing is op zuiver nationale onderdanen. Een ander element 

betreft de periode van het PEP zijn. Onder de huidige regelgeving is men PEP voor het 

leven, eens men als een politiek prominent persoon gecatalogeerd wordt. Dit betreft een 

punt waarop veel kritiek is gekomen. De door mij bevraagde financiële instellingen waren 

allen dezelfde mening toegedaan, namelijk dat de regeling te ver gaat. Hoewel het in het 

reglement is opgenomen, werden de Belgische PEP’s zelden als een risico gezien. Om 

na te gaan of iemand een politiek prominent persoon is of niet, maken de meeste banken 

gebruik van de ‘Worldcheck’-lijsten, welke, naar eigen zeggen, alle politiek prominente 

personen op de wereld bevatten. De meeste banken die ik bevraagd heb, hebben hier 

weliswaar zware twijfels over, maar niettemin gebruiken ze deze lijsten om na te gaan of 

iemand een PEP is of niet. Nagaan of iemand een politiek prominent persoon is, blijkt dus 

niet altijd even simpel te zijn. Maar de meeste financiële instellingen trachten een zo 

grondig mogelijk onderzoek uit te voeren om te bepalen of iemand onder de definitie van 

artikel 31 van het reglement valt of niet. De controles gebeuren wel degelijk op periodieke 

 Maar men gaat nog verder in dit artikel, door te zeggen dat ook de 

echtgenoten, rechtstreekse ascendenten en descendenten van de PEP’s en de nauw met 

de PEP verbonden vennootschappen ook als politiek prominente personen moeten 

behandeld worden. Het betreft een erg ruime definitie. De regeling opgesteld in artikel 31 

van het reglement voldoet verder compleet aan de vereisten van aanbeveling 6.  

                                                            
156 Zie supra pag. 26. 
157 Voor de volledige opsomming verwijs ik naar art. 31 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot 
goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende 
de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 
77023-77036. 
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tijdstippen; zo werd me bij AXA bank meegedeeld dat de transacties en de activiteit van 

de PEP’s maandelijks gecontroleerd worden.158

Een heikel punt bij de banken blijft, zoals gezegd, de zwaarte van de PEP-regeling. 

Uit al mijn gesprekken is duidelijk geworden dat de risico’s vooral bij de buitenlandse 

PEP’s liggen, bijvoorbeeld deze uit Afrikaanse landen, omdat zich daar veel corruptie 

voordoet.

 

159 Ook hebben de meeste financiële instellingen een probleem met de duur van 

het PEP zijn. Een levenslange bestempeling gaat namelijk te ver. Hieraan is tegemoet 

gekomen in de nieuwe AML-Richtlijn en ook in het nieuwe voorontwerp van de Belgische 

anti-witwaswet. Artikel 13, punt 4 van de 3de AML-RL neemt de aanbevelingen van het 

FATF over, maar zegt weliswaar niets nieuws over de tijdsduur.160 Weliswaar wordt een 

toelichting gegeven in het voorwoord. Hier verwijst men uitdrukkelijk naar de PEP’s 

afkomstig uit landen waar corruptie een dagelijks fenomeen is. In het nieuwe artikel 12, §3 

van het voorontwerp van de Belgische anti-witwaswetgeving, wordt op een zeer 

gedetailleerde wijze de PEP-regeling uitgewerkt.161 Op deze wijze wordt onmiddellijk 

tegemoet gekomen aan de opmerking dat de huidige regeling geen toepassing vindt op 

de instellingen niet onderworpen aan de CBFA-controle.162 In artikel 12, §3 worden de 

door het FATF opgelegde principes overgenomen, alsook de in het reglement opgesomde 

vereisten. Allereerst doelt men enkel op de buitenlandse prominente functionarissen.163 

Maar belangrijker is artikel 12, §3, lid 3 van het wetsontwerp, dat zegt dat personen die 

een functie uitoefenen van middelbaar of ondergeschikt niveau nooit als PEP moeten 

beschouwd worden en daarenboven moeten personen, die gedurende één jaar hun 

politiek prominente functie hebben beëindigd, niet meer beschouwd worden als PEP.164

                                                            
158 Gesprek met Compliance Officer Yves Metsers op 19 september 2008 te Antwerpen. 
159 Gesprekken met de Compliance Officers en Hoofden van de Anti-witwascellen bij ondermeer Delta Lloyd, 
AXA bank, KBC en Dexia. 
160 Art. 13, punt 4 van de 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, P.B., 25 november 2005, afl. 309, pag. 15-36. 
161 Nieuw art. 12, §3 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 

 

Op deze manier komt men tegemoet aan de commentaren die de financiële instellingen 

opwierpen. De financiële instellingen blijven natuurlijk wel vrij om zelf nog verder te gaan 

162 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
163 Zie art. 12, §3, lid 1 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
164 Zie art. 12, §3, lid 3 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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in hun intern acceptatiebeleid. Zo deelde de AML-officer bij Dexia mij mede dat Dexia de 

intentie heeft om een levenslange opvolging te blijven doen.165

Een tweede kleinere opmerking dat de FATF had, betrof het feit dat de PEP-controle 

zich niet uitstrekte tot de begunstigden van ondernemingen. Banken moesten dus de 

versterkte PEP-regelingen niet toepassen op aandeelhouders en begunstigden. Ook 

hieraan is tegemoet gekomen in het nieuwe voorontwerp. Artikel 12, §3 verwijst namelijk 

uitdrukkelijk naar het nieuwe artikel 8, welke de financiële instelling verplicht om de 

uiteindelijke begunstigden te identificeren.

 

166

4. Aanbeveling 7: Internationale correspondentie tussen de financiële 

instellingen

 Blijkt het om een politiek prominent individu 

te gaan, dan zullen daarenboven de verplichtingen uit het nieuwe artikel 12, §3 moeten 

toegepast worden. 

 

167

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Aanbeveling 7 heeft betrekking op de internationale correspondentie met 

buitenlandse financiële instellingen. Naast de normale ‘due diligence’-regelen, dient de 

financiële instelling voldoende informatie te vergaren over de buitenlandse correspondent, 

waaronder diens reputatie en de kwaliteit van toezicht. Zo ook dient nagegaan te worden 

of de instelling het onderwerp is/was van een onderzoek naar witwassen van gelden of 

financiering van terrorisme. Verder dient gecontroleerd te worden of in het desbetreffende 

land een anti-witwaswetgeving voorhanden is. De goedkeuring om een nieuwe 

correspondentierelatie aan te gaan met een buitenlandse financiële instelling dient 

daarenboven gegeven te worden door een hiërarchische overste. Tot slot wijst de FATF 

er ook op dat de corresponderende instelling zelf voldoende maatregelen moet nemen tot 

verificatie van de klant wanneer er sprake is van ‘doorgeefrekeningen’. Deze instelling 

moet al de bovenstaande informatie kunnen verlenen wanneer hierover geïnformeerd 

wordt door de vragende instelling. 

 

                                                            
165 Ik verwijs hiermee naar het gesprek dat ik met Mevr. Ingrid Janssens had op 23 september te Brussel. 
166 Zie art. 8 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van 
Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
167 Aanbeveling 7 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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- Toepassing in België 

Artikel 6 van de wet van 1993 wijst erop dat deze verplichtingen niet vereist zijn van 

corresponderende instellingen in zoverre ze zich in een land bevinden dat lid is van de 

FATF, of het gaat om een Europese kredietinstelling of Europese financiële instelling in de 

zin van Richtlijn 91/308/EEG.168 In dit geval mag men er van uitgaan dat er voldoende 

garanties zijn dat aan de voorwaarden voldaan is, en dat er een uitgewerkt anti-

witwasbeleid is.169 Voor deze geldt een vrijstelling. Opnieuw wordt dieper ingegaan op 

deze regels in het reglement.170

Hoewel de FATF besloot dat België in perfecte overeenstemming was met deze 

regeling, kan ik toch de opmerking maken dat de regels in het reglement geen toepassing 

vinden op de leasingondernemingen en de instellingen voor consumentenkrediet. 

Opnieuw komt België aan dit probleem tegemoet door de introductie van deze principes in 

zijn nieuw wetsvoorstel.

 De CBFA neemt de principes van de FATF quasi identiek 

over door aan te geven welke informatie moet medegedeeld worden, in welke gevallen 

geen relatie mag aangeknoopt worden en dat de beslissing dient genomen te worden op 

hiërarchisch niveau. Kan men aan deze eisen niet voldoen, dan is het verboden een 

verbintenis aan te gaan met de buitenlandse instelling.  

171

In deze optiek lijkt het mij interessant melding te maken van de zogenaamde ‘zwart 

lijsten’. Verschillende internationale instellingen, waaronder de FATF

 

172, hebben lijsten 

uitgevaardigd waarin landen zijn opgenomen die moeten beschouwd worden als 

risicolanden.173 Ook de Belgische banken beschikken intern zelf over lijsten waar landen 

een risicograad krijgen toegewezen.174

                                                            
168 Art 1 van Richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld, PB, 28 juni 1991, blz. 161-177. 
169 Art. 6 van de wet van 11 januari 1993. 
170 Art. 33 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
171 Nieuw art. 12, §4 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
172 Dit betrof de ‘Non Cooperative Countries and Territories’-lijst, maar sedert 13 oktober 2006 bevat deze lijst 
geen enkel land meer. In 2000 en 2001 stonden hier 23 jurisdicties op, meerbepaald: Bahamas, Cayman 
Islands, Cook Islands, Dominica, Egypt, Grenada, Guatemala, Hungary, Indonesia, Israel, Lebanon, 
Liechtenstein, Marshall Islands, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Panama, Philippines, Russia, St. Kitts & Nevis, 
St. Vincent & the Grenadines en Ukraine. Al deze landen hebben voldoende initiatieven genomen om in 
overeenstemming te zijn met de aanbevelingen van de FATF. 
173 Een veel gebruikte lijst binnen kredietinstellingen is de OESO-lijst met betrekking tot de fiscale paradijzen.  

 Het genoteerd staan op deze lijsten betekent niet 

174 Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de interne ‘country watch list’ die men bij Dexia heeft, waar landen 
bestempeld worden als Low, Medium of High Risk Countries. Afhankelijk van de risicograad gaat er een 
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dat er geen transacties worden gesloten met deze buitenlandse instellingen, maar 

verplicht onze nationale kredietinstellingen te handelen met een verhoogde graad van 

waakzaamheid. Weliswaar heeft de FATF op 25 februari 2009 haar leden gevraagd hun 

financiële instellingen op te roepen bijzonder waakzaam te zijn voor verrichtingen in 

relatie tot de volgende landen/gebieden: Iran, Oezbekistan, Pakistan, Turkmenistan, Sao 

Tomé en Principe.175 Hoewel al deze landen reeds stappen hebben ondernomen tot 

implementatie van de FATF-aanbevelingen, zijn deze onvoldoende. De FATF vraagt de 

landen daarenboven om doeltreffende tegenmaatregelen te nemen tegen de risico’s op 

witwassen en financiering van terrorisme uitgaande van Iran. Zo moet een diepgaand 

onderzoek ingesteld worden wanneer Iraanse financiële instellingen een bijkantoor of 

dochteronderneming willen openen in het rechtsgebied van één van de lidstaten.176 

Moneyval, de regionale zusterbeweging van de FATF die de naleving van de FATF-

aanbevelingen onderzoekt binnen de lidstaten van de Europese Unie, heeft in december 

2008 de Europese lidstaten ook verplicht om bijzondere aandacht te besteden aan alle 

verrichtingen met natuurlijke en rechtspersonen uit of in Azerbeidzjan, omdat hun anti-

witwaswetgeving te wensen overlaat.177

5. Aanbeveling 8: Overeenkomsten op afstand

 

 

178

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De Financial Action Task Force waarschuwt de financiële instellingen ervoor dat ze 

op hun hoede moeten zijn voor witwasdreigingen die kunnen voortvloeien uit nieuwe 

technologieën, vooral deze die de anonimiteit bewerkstelligen. De instellingen dienen te 

beschikken over voldoende voorzorgsmaatregelen om tegemoet te komen aan de 

hiermee verbonden risico’s. 

                                                                                                                                                                                          
strengere controle doorgevoerd worden. Ook de andere door mij bezochte kredietinstellingen hebben eigen 
lijsten opgesteld waar meer aandacht wordt aan besteed. AXA bank beschikt bijvoorbeeld over de ‘Risky 
Countries’-lijst welke zeer uitgebreid is, en tal van Europese Landen behelst. Delta Lloyd heeft zelfs Luxemburg 
en Zwitserland op zijn lijst staan, omdat daar nog steeds een stikt bankgeheim geldt. 
175 FATF Statement van 16 oktober 2008, te vinden op de volgende webstek: http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/intorg_fatf/FATF%20Statement%2025%20February%202009.pdf.  
176 FATF Statement van 16 oktober 2008, te vinden op de volgende webstek: http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/intorg_fatf/FATF%20Statement%2025%20February%202009.pdf.  
177 Public Statement under Step VI of Moneyval’s Compliance Enhancing Procedures in respect of Azerbaijan, 
12 december 2008, te vinden op de volgende webstek: http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/intorg_conc_eur/MONEYVALstatement-AZ_en.pdf.  
178 Aanbeveling 8 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/intorg_fatf/FATF%20Statement%2025%20February%202009.pdf�
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/intorg_fatf/FATF%20Statement%2025%20February%202009.pdf�
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- Toepassing in België 

De FATF doelde hier voornamelijk op de overeenkomsten die gesloten worden op 

afstand. Artikel 6bis in de wet van 1993 anticipeert op deze situatie en legt specifieke 

verplichtingen op, juist omdat er een groter risico tot witwassen aan verbonden is. De 

CBFA heeft daarenboven in 2000 een aparte circulaire aangenomen welke de prudentiële 

vereisten bevat voor het aanbieden van financiële diensten over het internet.179 Wat de 

identificatie en verificatie van deze cliënten betreft, werd een verregaande regeling 

uitgewerkt in zijn reglement (artikel 8, §2). Het reglement somt drie types van documenten 

op hoe de identiteit kan nagegaan worden: namelijk via de elektronische identiteitskaart, 

een gekwalificeerd certificaat180

In de praktijk staan de meeste banken hier sceptisch tegenover. Het is mij meermaals 

meegedeeld tijdens de interviews dat dergelijke systemen in de meeste banken niet 

toegepast worden, juist tengevolge van de risico’s.

 of een kopie van een bewijsstuk. Het nieuwe artikel 12, 

§2 van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1993 neemt de huidige regeling van 

art. 6bis over.  

181

6. Aanbeveling 9: tussenpersonen en derde zaakaanbrengers

 Ofwel vereist men dat er toch 

eenmaal een face-to-face contact gebeurt, ofwel beperkt men de mogelijkheden die de 

cliënt heeft. Zo zou een cliënt bijvoorbeeld enkel een zicht- en spaarrekening kunnen 

beheren, maar geen kredieten afsluiten. In het geval het toch zou toegepast worden zou 

deze relatie sowieso bestempeld worden als hoger risico en zou er een strengere controle 

toegepast worden. 

 

182

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Lidstaten van de FATF hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van 

tussenpersonen of derde zaakaanbrengers om een onderzoek in te stellen naar de 

‘Customer Due Dilligence’-verplichtingen van klanten of voor de introductie van nieuwe 

                                                            
179 CBFA, Financiële diensten via het internet: prudentiële vereisten, 5 mei 2000, 16 p., 
http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/d1_2000_2.pdf .  
180 Op basis van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch 
kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, B.S., 29 september 2001, blz. 33070. 
181 Bij de door mij bevraagde kredietinstellingen biedt enkel Citigroup deze mogelijkheid aan, maar hieraan zijn 
tal van restricties verbonden. Wil men meer kunnen doen, dan zal men zich in persoon moeten aanmelden bij 
één van de Citigroup-filialen.  
182 Aanbeveling 9 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/d1_2000_2.pdf�
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cliënten. Weliswaar dient de uiteindelijke beslissing tot aanvaarding uit te gaan van de 

financiële instelling. De FATF verbindt hieraan wel een aantal voorwaarden. Zo moet alle 

informatie betreffende de potentiële cliënten doorgestuurd worden aan de vragende 

financiële instellingen zodat deze zelf een gegronde beslissing kunnen nemen, en 

daarenboven moeten deze ondernemingen erop toezien dat de door hen gebruikte 

tussenpersonen voldoen aan de voor hen opgestelde wettelijke regulering.  

- Toepassing in België 

Het principe van de derde zaakaanbrenger wordt in artikel 4 van de wet van 1993 

geïntroduceerd183, maar er wordt duidelijk meegegeven dat vastgoedmakelaars, 

bewakingsondernemingen en diamantenhandelaars geen gebruik mogen maken van 

deze mogelijkheid. De wet voegt ook een verdere beperking in; zo kan een derde 

zaakaanbrenger enkel een financiële instelling zijn in de zin van artikel 1 van richtlijn 

91/308/EEG184

Het reglement van de CBFA besteedt veel aandacht aan de ‘derde zaakaanbrenger’-

kwestie en gaat dieper in op de verplichtingen die door de wet en de aanbeveling zijn 

gegeven.

, die onderworpen is aan gelijksoortige waakzaamheidsverplichtingen in 

zijn land van herkomst. De wet introduceert ook het vermoeden dat de landen die lid zijn 

van de FATF geacht worden te voldoen aan deze verplichting. Wil men een derde 

zaakaanbrenger gebruiken uit een ander land, dan zal het advies van de CFI vereist zijn. 

Dit betekent dus dat er in de regel geen controle komt of na te gaan of voldaan is aan de 

waakzaamheidsverplichtingen, voor de financiële instellingen die zich bevinden in de 

Europese Unie en in de lidstaten van de FATF.  

185

                                                            
183 Art. 4, §4 van de Wet van 11 januari 1993. 
184 Richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 
voor het witwassen van geld, PB, 28 juni 1991, 161-177. 
185 Art. 24 t.e.m. art. 28 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 

 Een derde zaakaanbrenger mag niet verward worden met een lasthebber of 

agent die optreedt voor de financiële instelling. In tegenstelling tot de agent/lasthebber 

dient de derde aanbrenger namelijk te voldoen aan vergaande identificatieverplichtingen. 

Daarenboven stelt deze aanbrenger zelf zijn procedures op om een persoon te 

identificeren. Ook wordt in artikel 27 van het reglement uitdrukkelijk gezegd dat alle 

documenten die een buitenlandse aanbrenger gebruikt om een persoon te identificeren en 

te controleren, als bewijsstukken dienen in de zin van artikel 4, §1 van de wet van 1993. 
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Alle verkregen documentatie moet daarenboven onverwijld doorgezonden worden naar de 

vragende instelling.186

Een cruciale verplichting wordt opgelegd in artikel 28 van het reglement. De CBFA 

zegt namelijk dat ‘een beroep doen op een derde zaakaanbrenger’ geen afbreuk doet aan 

de verantwoordelijkheid van de onderneming om te verifiëren dat de aanbrenger de 

identificatie en controle van de cliënt en diens economisch rechthebbenden volledig en 

correct heeft uitgevoerd.

  

187

Het nieuwe voorontwerp neemt tal van de informatie, dat zich in het huidige CBFA-

reglement bevindt, over in de wet.

 Dit betekent dus, dat als er ook maar enige twijfel bestaat over 

de kwaliteit of juistheid van het onderzoek, de Belgische instelling toch zelf een onderzoek 

zal moeten instellen naar de identiteit van de onderneming/natuurlijke persoon, en dit op 

basis van onze interne Belgische wettelijke regels. 

188

Ook hier besloot de FATF reeds in 2005 dat België volledig in overeenstemming was 

met zijn aanbeveling. Zoals aangegeven heeft België besloten om strikter te werk te gaan 

dan wat de FAFT voorstelt. Aanbeveling 9 bepaalt namelijk nergens dat een derde 

zaakaanbrenger enkel een krediet/financiële instelling dient te zijn. Dit punt kan mijns 

inziens enkel aangeprezen worden. Het feit dat men Belgische ondernemingen enkel 

toelaat financiële instellingen te kiezen als derde zaakaanbrenger, voorkomt mogelijke 

problemen. We mogen namelijk niet vergeten dat deze instellingen in de meerderheid van 

de gevallen veel strenger gereguleerd en gecontroleerd worden. Daarenboven dienen 

 De definitie van een derde zaakaanbrenger wordt 

wel uitgebreid. Enkel kredietinstellingen, bedrijfsrevisoren, accountants, 

belastingsadviseurs, notarissen en andere onafhankelijke beoefenaars van juridische 

beroepen zullen de taak op zich kunnen nemen van het aanbrengen van potentieel 

cliënteel. In de daaropvolgende paragrafen worden nagenoeg alle regels uit het huidige 

reglement overgenomen. 

                                                            
186 Art. 25, 2° van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
187 Art. 28 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
188 Nieuw art. 10 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
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deze instellingen er ook op toe te zien dat ze voldoen aan de aanbevelingen van de FATF 

met betrekking tot de preventie van witwassen.189

Tot slot kan ik ook nog melden dat sommige kredietinstellingen hier sceptisch 

tegenover staan. Opnieuw hebben we te maken met een risico. Een kredietinstelling kan 

nooit met honderd procent zekerheid weten of de informatie, verkregen van de derde, 

correct en volledig is. Daarom dat de meeste instellingen vereisen dat rechtstreekse 

contacten worden opgestart tussen de kandidaat-cliënt en de desbetreffende financiële 

instelling. Binnen de financiële groep daarentegen, maakt men wel gebruik van de in art. 

4, §4 van de wet van 1993 vermelde mogelijkheid.

  

190

7. Aanbeveling 10: gegevensbewaring

 

 

191

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze aanbeveling heeft betrekking op het bijhouden van informatie. Financiële 

instellingen zijn verplicht om gedurende een periode van minimum vijf jaar, alle nationale 

en internationale documenten bij te houden omtrent de gegevens en transacties van hun 

cliënten. Op deze manier kunnen de instellingen vlug tegemoet komen aan 

informatieaanvragen van hiërarchische overheden (zoals daar in België zijn de CBFA, de 

CFI en de gerechtelijke overheden). Op basis van deze gegevens moet ondermeer de 

mogelijkheid bestaan tot reconstructie van individuele of gelinkte transacties, welke 

mogelijks kunnen aangewend worden als bewijsmateriaal in strafprocedures. Verder legt 

de FATF ook de verplichting op aan de financiële ondernemingen, om voor een periode 

van minimum vijf jaar, alle gegevens die betrekking hebben op het ‘due diligence’-

onderzoek, de rekeninginformatie en onderlinge correspondentie aan te houden nadat de 

zakenrelatie is beëindigd. 

- Toepassing in België 

Deze aanbeveling wordt overgenomen in artikel 6 van de wet van 1993. Lid 3 zegt 

dat voor een periode van minimum vijf jaar, vanaf de uitvoering van de verrichtingen, een 
                                                            
189 Aanbeveling 5 tem 25 van FATF, Special Recommendations on Terrorist Financing, 22 oktober 2004, 4 p., 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf. 
190 Zo werd me door Dhr. Yannick Raemackers (hoofd van de Cel Witwassen bij KBC) gewezen op de de derde 
zaakaanbrenger-relatie tussen KBC-bank en KBC-verzekeringen enerzijds en tussen KBC-bank en zijn 
buitenlandse entiteiten. 
191 Aanbeveling 10 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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kopie moet aangehouden worden van de registraties, borderellen en stukken van de 

verrichtingen, met het oog op de reconstructie.192 Het nieuwe wetsontwerp voegt hier 

niets nieuws aan toe.193

Art. 7, lid 1 van de wet van 1993 heeft betrekking op het bijhouden van de informatie 

na het beëindigen van de zakenrelatie. Zo dienen alle financiële instellingen een afschrift 

van het bewijsstuk dat voor identificatie heeft gediend bij te houden. Verder wordt er niets 

meer gezegd. Hoewel het FATF-verslag besloot dat België volledig conform was met 

deze aanbeveling, heb ik twijfels, aangezien er geen melding wordt gemaakt van het 

bijhouden van transactiegegevens na het afsluiten van de relatie. De wet richt zich enkel 

tot de identificatiegegevens.

 

194 De hypothese zou zich kunnen voordoen dat een persoon 

een relatie heeft met zijn bank voor 10 jaar, en er zich feiten voordoen in het voorlaatste 

jaar, welke maar vervolgd worden in het vijfde jaar na het afsluiten van diens relatie. Is er 

dan nog zekerheid dat de instelling over de transactiegegevens gaat beschikken? Ook in 

het nieuwe voorontwerp richt men zich enkel tot documentatie betreffende de 

identificatie.195 De CBFA maakt hiervan ook geen melding in zijn circulaire. Mijns inziens, 

zou het veiliger zijn om via een strikte wettelijke basis de financiële instellingen te 

verplichten deze gegevens ook aan te houden voor de opvolgingsperiode na het 

beëindigen van de relatie. Het is wel zo dat de banken deze leemte zelf trachten in te 

vullen in hun interne beleidsregelen. Zo werd me meegedeeld tijdens mijn interviews dat 

de instellingen alle gegevens aanhouden voor een periode van minimum vijf jaar na het 

beëindigen van de zakenrelatie.196

                                                            
192 Art. 7, lid 3 van de wet van 1993. 
193 Nieuw art. 15 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
194 Art. 7, lid 1 van de wet van 1993 
195 Nieuw art. 13 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
196 De informatie die ik verkreeg, kwam voort uit mijn gesprekken die ik had bij de bevraagde Belgische 
Financiële instellingen, zijnde: AXA-bank, Dexia, KBC, Delta Lloyd, Citigroup en de Bank van de Post. 

 Niettemin neemt dit niet weg dat een zuiver wettelijke 

grondslag ontbreekt. 
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8. Aanbeveling 11: ongewone en verdachte transacties197

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Financiële instellingen hebben de taak om speciale aandacht te besteden aan 

complexe, ongewone en grote transacties, welke niet in verband staan met het profiel en 

kennis van de cliënt. De reden en doeleinden van deze transacties dienen, in de mate van 

het mogelijke, onderzocht te worden. Enige bevindingen moeten naderhand ter 

beschikking gesteld worden aan de bevoegde autoriteiten. 

- Toepassing in België 

Artikel 8 van de wet van 1993 heeft betrekking op deze transacties. De financiële 

ondernemingen moeten bijzondere aandacht besteden aan elke verrichting die ze, uit de 

aard of het ongebruikelijke karakter, of de cliënt zijn activiteiten, bijzonder vatbaar achten 

voor het witwassen van gelden.198 Van dit onderzoek moet verplicht een schriftelijk 

verslag opgesteld worden (dat ook 5 jaar dient bijgehouden te worden). Het nieuwe artikel 

14 van het voorontwerp voegt niets nieuws toe aan deze verplichting.199

De kredietinstellingen zijn verplicht een eerste- en tweedelijnstoezicht te 

implementeren in hun instelling. Eerstelijnstoezicht betreft het face-to-face contact tussen 

de cliënt en de bankbediende.

 Indien zich zulke 

transacties voordoen, en ze worden opgemerkt door de instelling, dan zal deze verplicht 

zijn tot melding aan de CFI. 

200

                                                            
197 Aanbeveling 11 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
198 Art. 8, lid 1 van de wet van 1993. 
199 Nieuw art. 14, lid 2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
200 Dit is opgenomen in art. 36 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement 
van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 

 Een persoon die een rekening opent, of een verrichting 

wil doen, komt in contact te staan met een werknemer van de bank, welke, indien nodig, 

een aantal vragen zal stellen. In de hypothese dat een persoon een atypische verrichting 

wil stellen, en er geen plausibele verklaring kan worden gegeven om deze transactie te 

rechtvaardigen, dan zal dit doorgemeld worden aan de verantwoordelijke voor witwassen 

binnen de bank, die een onderzoek zal instellen. Maar dergelijk toezicht is niet voldoende. 

Heden ten dage worden veel transacties afgehandeld via het internet, waardoor er geen 

gesprek meer komt. Anderzijds kan een persoon ook liegen over het doel van de 

transactie. Om dit probleem op te vangen dient men verplicht een tweedelijnstoezicht te 
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implementeren.201 Het gaat om een geautomatiseerd systeem dat er specifiek op gericht 

is, die verrichtingen op te sporen die niet konden opgemerkt worden tijdens het 

eerstelijnstoezicht, of aan de waakzaamheid ontsnapt zijn. Alle transacties van de dag 

worden gescreend aan de hand van dit systeem. Op basis van de gegevens die bij de 

cliënten werden ingevoerd (risicoprofiel, activiteit,…) checkt het systeem of er 

inconsistenties zijn. Dit systeem zal dan, op basis van de in het systeem ingegeven 

‘triggers’202 een aantal transacties als risicovol bestempelen. Hier wordt gewerkt met een 

gradatiesysteem. Sommige van deze ‘hits’ zullen een lager risico inhouden dan andere. 

Dit alles genereert een lijst met mogelijke ‘gevaarlijke’ transacties. Deze lijst komt dan in 

de regel bij de dienst witwassen terecht binnenin de bank, die een onderzoek zal instellen 

om de reden van de transactie na te gaan.203

De FATF had in 2005 besloten dat de Belgische situatie in overeenstemming was 

met de aanbeveling. Het eerste- en tweedelijnssyteem zijn zeer goede technieken om 

dergelijke atypische verrichtingen op te sporen. Wat over het hoofd gezien wordt tijdens 

een eerste controle, gaat zeker opgemerkt worden door het geautomatiseerde systeem. 

Zo gaat het systeem bijvoorbeeld ook de transacties over een bepaalde periode na. 

Iemand die alle dagen een relatief klein bedrag verscheept, zal niet opgemerkt worden op 

het eerstelijns vlak, hoewel de som van deze transacties in aanmerking zou komen om 

 Dit kan gepaard gaan met het contacteren 

van de desbetreffende klant. Weigert de cliënt een antwoord te geven, of strookt het niet 

met de realiteit, dan zal dit in de regel aanleiding geven tot doormelding aan de CFI.  

Het hier bovenstaande proces is me zeer gedetailleerd uitgelegd tijdens mijn 

interviews. Ik heb hier de grote lijnen weergegeven, omdat me informatie werd 

meegedeeld die niet vatbaar was voor reproductie. Het belangrijkste aan heel deze 

procedure, betreft de rol van de kredietinstellingen zelf. Het hele beleid wordt aan hen 

overgelaten. Het CBFA-reglement geeft enkel de basis weer van wat verwacht wordt. 

Voor de eerste lijn is het belangrijk dat de onderneming voorziet in adequate opleidingen 

zodat het bankpersoneel over de kundigheid beschikt om ongebruikelijke transacties op te 

merken. Het tweedelijnssysteem zal daarenboven steeds up to date gehouden moeten 

worden om ervoor te zorgen dat alle ‘triggers’ in het systeem zijn opgenomen.  

                                                            
201 Art. 37 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
202 Elke financiële onderneming heeft de taak om zelf deze ‘trigger’-lijst op te stellen. De verrichtingen moeten 
ingedeeld worden op basis van de mogelijke risico’s die ze inhouden. Art. 37 van het reglement heeft ook een 
aantal criteria opgesomd die moeten aanzien worden als hoog risico. Een ander middel dat gebruikt wordt om 
risicocriteria te definiëren, zijn de typologieën van de CFI en de FATF. 
203 Bij Delta Lloyd worden de ‘hits’ doorgestuurd naar de lokale kantoren en is het de taak van de 
kantoordirecteur om een verklaring voor deze ‘ongebruikelijke’ transacties te geven. 
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bestempeld te worden als een atypische verrichting. De tweedelijn zal dit daarentegen wel 

bemerken, aangezien de transacties over een bepaalde periode ook worden 

gecontroleerd. Het totaalbedrag van dagelijkse stortingen/transacties kan voldoende zijn 

om een trigger te genereren na een week. 

 

9. Aanbeveling 12: Due Dilligence voor niet-financiële instellingen 204

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze aanbeveling is gericht op de door de aanbeveling aangewezen niet-financiële 

ondernemingen en beroepen. De ‘Due Dilligence’-verplichtingen, zoals verwoord in 

aanbevelingen 5, 6, 8, 9, 10 en 11 moeten door de hieronder vernoemde instellingen 

opgevolgd worden in enkele specifieke situaties: 

a. Casino’s: in het geval klanten financiële transacties aangaan welke hoger 

zijn dan de normaal aangewezen drempels. Deze drempels zijn € 3000 en 

€ 15000. Er wordt ook op gewezen dat dit niet noodzakelijk in één enkele 

transactie dient te gebeuren. Verschillende transacties, die met elkaar 

kunnen gelinkt worden, vallen ook onder deze verplichting, indien ze de 

drempels overschrijden. 

b. Vastgoedmakelaars: wanneer ze betrokken zijn bij de transacties van hun 

cliënt met betrekking tot de aan- of verkoop van vastgoed. 

c. Handelaars in edelmetalen en edelstenen: in het geval er een 

cashtransactie plaatsvindt met een klant voor een bedrag groter of gelijk 

aan € 15000. 

d. Advocaten, notarissen, accountants en andere onafhankelijke wettelijke 

beroepen: in de gevallen dat zij transacties moeten uitoefenen voor een 

klant welke betrekking hebben op: 

i. De aan- en verkoop van vastgoed; 

ii. Het beheer van de cliënt zijn geld of aandelen; 

iii. Het beheer van diens bank-, spaar- en effectenrekening; 

iv. De inzameling van gelden voor de oprichting of werking van 

bedrijven; 

v. De creatie of het management van rechtspersonen. 

                                                            
204 Aanbeveling 12 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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e. Vervolgens is er nog een speciale regel welke betrekking heeft op trusts, 

maar deze ga ik niet bespreken aangezien deze rechtsvorm niet gekend is 

in het Belgische recht, en de financiële instellingen hiermee zelden in 

contact komen.  

- Toepassing in België 

De Belgische wetgever heeft in de wet van 1993 een lijst opgenomen welke niet-

financiële beroepen onderworpen zijn aan de regels waaronder de belangrijkste zijn: art. 

2, 17° (vastgoedmakelaars), 18° (bewakingsondernemingen) en 21° (handelaars in 

diamant), art. 2bis, 1° (notarissen), 2° (gerechtsdeurwaarders), 3° (bedrijfsrevisoren), 4° 

(externe accountants) en 5° (casino’s) en art. 2ter (advocaten). Al deze categorieën zijn 

eveneens terug te vinden in het nieuwe wetsontwerp.205

9.1 Aanbeveling 5 (Customer Due Dilligence)

 

Om te komen tot een overzichtelijk geheel, ga ik de door deze aanbeveling 

geviseerde recommandaties één voor één overlopen en kijken of de Belgische wetgeving 

de nodige maatregelen heeft genomen om de ‘Customer Due Dilligence’ principes 

toepassing te doen vinden op deze niet-financiële beroepen. 

206

Volgens art. 4, §2 van de wet moeten de niet-financiële actoren (met uitzondering van 

de casino’s) evenzeer aandachtig de verrichtingen onderzoeken en nagaan of deze 

stroken met hun profiel en indien nodig de herkomst van de gelden nagaan.

  

207 Artikel 24 

van de wet legde deze instellingen/personen ook de verplichting op alle gegevens van 

reeds bestaande klanten te controleren en te verifiëren.208

De handelaars in diamant ondervonden in het verleden problemen door de introductie 

van deze aanbeveling, omdat het meestal om vertrouwensrelaties ging en de actoren 

elkaar kenden.

  

 9.1.1 Handelaars in diamant 

209

                                                            
205 Nieuw art. 2 en 2bis van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
206 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 22 
207 Art. 4, §2 van de wet van 1993. 
208 Art. 24 van de wet van 1993. 

 Het was dan ook niet verwonderlijk dat bepaalde klanten weigerden hun 

persoonlijke informatie mede te delen. Dit heeft er, volgens het verslag van de FATF, toe 

209 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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geleid dat er relaties ontstonden met buitenlandse handelaars, welke niet onderworpen 

waren aan deze wettelijke verplichtingen. Volgens de FATF diende er een sensibilisering 

te komen van de diamanthandelaars, opdat deze zich zouden onderwerpen aan de 

verplichtingen opgelegd in de wet. Deze sensibiliseringspogingen gingen uit van het 

Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken omdat 

beiden optreden als toezichthoudende overheden en als tuchtorgaan bij niet naleving van 

de wettelijke verplichtingen in de wet van 1993.210 Een belangrijke verbetering kwam er 

met de introductie van het reglement voor handelaars in diamant in oktober 2006.211 De 

diamanthandelaars zijn namelijk verplicht hun volledige medewerking te verlenen aan de 

toepassing van de anti-witwaswet.212 Zo niet, kan hen een administratieve geldboete 

opgelegd worden op basis van artikel 22 van de wet van 1993. Dit reglement legt ook 

verregaande identificatie- en waakzaamheidsverplichtingen op aan de 

diamanthandelaars, waarmee nu op elk gebied tegemoet gekomen is aan de 

verplichtingen die de FATF oplegde in aanbeveling 5.213 Het reglement hield daarenboven 

ook rekening met de nieuwe principes van de derde AML-richtlijn.214 Een bijkomende 

opmerking die de FATF had, betrof het feit dat er geen wettelijke of reglementaire basis 

bestond tot de aanduiding van een verantwoordelijke voor de doormelding aan de CFI. 

Het reglement stelt dit nu uitdrukkelijk verplicht.215 Weliswaar blijft de vraag zich stellen of 

met deze verplichtingen een antwoord kwam op het ‘niet spontaan doormelden’ aan de 

CFI. Zo werd maar één melding bij de CFI geregistreerd, welke reeds dateert van het jaar 

2004.216

                                                            
210 Art. 22 van de wet van 1993 
211 Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet 
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van gel en de 
financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, 
§3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 58868. 
212 Art. 2, §2 van het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in 
uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van gel en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij 
toepassing van artikel 169, §3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 58868. 
213 Art. 3 t.e.m. art. 14 van het KB van 22 oktober 2006 hebben betrekking op de identificatie van gewone en 
occasionele klanten, personen op afstand, de economisch rechthebbenden en de PEP’s. Art. 15 van het KB 
heeft betrekking op de waakzaamheidverplichting. 
214 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, P.B., 25 
november 2005, afl. 309, 15-36. 
215 Art. 19, §1 van het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006. 

 Tot slot is het belangrijk om te zeggen dat deze identificatie niet beperkt is tot 

transacties boven €15000 (zoals opgegeven door de FATF), maar voor alle transacties. 

 

216 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
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9.1.2 Vastgoedmakelaars 

Ook de vastgoedmakelaars ondervonden tal van problemen door de introductie van 

deze verplichtingen. Zo bleek het voor hen zeer moeilijk te zijn om de koper van een 

onroerend goed te identificeren. Dit probleem deed zich vaak voor wanneer een 

rechtspersoon een goed aankocht, en men niet wist wie de uiteindelijke begunstigde was, 

en/of waar de gelden vandaan kwamen. Daarbovenop was er nog het probleem van de 

betaling met toondereffecten, waardoor de koper niet kon geïdentificeerd worden, noch de 

afkomst van de gelden kon nagegaan worden. Aan het probleem van de identificatie van 

de begunstigden wordt tegemoet gekomen in het nieuwe wetsvoorstel. De derde AML-

Richtlijn definieert in artikel 3 zeer duidelijk welke begunstigden moeten geïdentificeerd 

worden.217 Deze verplichting wordt overgenomen in artikel 8 van het voorontwerp.218 

Indien de persoon in kwestie niet wil geïdentificeerd worden, zal dit aanleiding geven tot 

een melding aan de CFI.219 Wat betreft de problematiek van de toondereffecten is men 

reeds tot een oplossing gekomen. De wet van 14 december schaft aandelen aan toonder 

namelijk af.220 De Belgische wetgever heeft in zijn verklaring uitdrukkelijk verwezen naar 

de problemen die de FATF had met aandelen aan toonder.221 Door de introductie van de 

gedematerialiseerde effecten dienen uitgevers, overdragers en houders geïdentificeerd te 

worden.222

De notarissen ondervonden veel van dezelfde problemen als de vastgoedmakelaar. 

Hun plicht bestaat er in de uiteindelijke koper en verkoper te identificeren op het moment 

van de ondertekening van de authentieke akte. De wetswijziging in 2004 van de 

witwaswetgeving heeft er voor gezorgd dat de notarissen meer verplichtingen kregen

  

 9.1.3 Notarissen 

223

                                                            
217 Art. 3, 6° van de 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, P.B., 25 november 2005, afl. 309, pag. 15-36. 
218 Nieuw art. 8, §1 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
219 Nieuw art. 8, §4 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
220 Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, B.S., 23 december 2005, blz. 
55488. 

, 

maar niettemin bleven toch problemen zichtbaar wat betreft de identificatie van de 

begunstigden in het geval een rechtspersoon een onroerend goed aankoopt. De 

221 Zie bijlage XI van XX: X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte 
anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
222 Voor de omzettingsregeling, zie supra: pag. 35. 
223 GRIJSEELS, C, “De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme” in Not. Fisc., 2006, 1, 1-18.  

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf�
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf�
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notarissen ondervonden dus dezelfde problemen als de vastgoedmakelaars. De 

implementatie van het nieuwe voorontwerp zal deze kwesties uit de weg ruimen.  

 9.1.4 Advocaten 

De identificatie van klanten van advocaten liep ook niet van een leien dakje, 

aangezien hiermee de vertrouwensrelatie tussen klant en advocaat in het gedrang kwam. 

Dit blijft nog steeds een heikel punt heden ten dage. De regeling is opgenomen in artikel 

2ter van de anti-witwaswetgeving, en legt de advocaten de verplichting op om waakzaam 

te zijn, en indien nodig te melden aan de stafhouder van de Orde224, wanneer ze hun 

cliënten bijstaan bij onder meer de aan- of verkoop van goederen, beheren van gelden en 

het optreden in naam en voor rekening van de cliënt (al de door aanbeveling 12 

opgesomde vereisten zijn overgenomen in de Belgische wetgeving).225 Weliswaar dienen 

ze niet te melden indien ze kennis krijgen van gevoelige informatie in het kader van de 

‘wettelijke verdediging’.226 Voor de wetswijziging van 2004 hadden advocaten geen enkele 

meldingsplicht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze regeling sterk bekritiseerd werd 

door de desbetreffende groep. Dit leidde zelfs tot een prejudiciële vraag aan het Europese 

Hof van Justitie, omdat men van mening was dat de Europese en Belgische anti-

witwaswetgeving in strijd was met ‘het recht op een eerlijk proces’. Het Hof van Justitie 

meende weliswaar dat er geen schending was.227 Wel heeft het Belgische Grondwettelijk 

Hof besloten dat de verplichting aan werknemers van advocaten om te melden (op basis 

van art. 18 van de wet), als de advocaat in kwestie het niet doet, een afbreuk doet aan het 

beroepsgeheim van de advocaten.228 De wetgeving wordt op dit punt (de verwijzing naar 

art. 2ter in art. 18, lid 2 van de Wet van 11 januari 1993) vernietigd.229

 

 Naast deze kleine 

wijziging, blijft de identificatie-, waakzaamheid- en meldingsplicht voor advocaten dus 

bestaan 

 

                                                            
224 Melding kan enkel gedaan worden aan de stafhouder van de Orde, niet rechtstreeks aan de CFI. Indien de 
CFI een onderzoek instelt, zal zij haar vragen ook dienen te richten tot de Stafhouder, die de benodigde 
informatie dan opvraagt bij de advocaat. Dit werd besloten in het arrest van 11 februari 2008 van het 
Grondwettelijk Hof. Art. 15, §1 van de wet dient namelijk samen gelezen te worden met art. 14bis, §3 van de 
wet welke in de tussenkomst van de stafhouder voorziet.  
225 Art. 2ter van de wet van 11 januari 1993. 
226 Art. 14 bis, §3 van de wet van 11 januari 1993. 
227 H.v.J. 26 juni 2007, nr. C-305/05, Fisc. Nr. 1077, pag. 11. 
228 GWH 11 februari 2008, nr. 10/2008. 
229 LECOCQ, A. & KIEBOOMS, S., “Bedienden van advocaten: meldingsplicht geschrapt”, Fiscoloog 2008, afl. 
1101, 6-8. 
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 9.1.5 Andere niet-financiële personen/ondernemingen 

Wat de andere actoren betreft besloot de FATF dat er voldoende initiatieven 

genomen werden tot identificatie van de klanten, hoewel in sommige gevallen bepaalde 

elementen niet gemeld werden omdat men de vertrouwensrelatie zou schaden. Het 

nieuwe voorontwerp is hierin duidelijk wanneer het zegt dat een vertrouwensrelatie geen 

aanleiding mag geven tot een niet-mededeling aan de CFI.230

Wat de casino’s tenslotte betreft, dient gekeken te worden naar artikel 5bis van de 

wet, dat hen verplicht hun klanten te identificeren, en dit op dezelfde wijze als de 

financiële instellingen. Deze regeling is weliswaar enkel van toepassing in het geval de 

klant een financiële transactie uitoefent in relatie met het ‘spel’, zoals ‘het aankopen van 

speelfiches’ en ‘het inwisselen van de gewonnen fiches’. Er dient wel op gewezen worden 

dat dit niet de registratie betreft bij het betreden van het casino, maar ten tijde van het 

uitvoeren van de transactie. De bedragen die de casino’s in aanmerking moeten nemen, 

zijn opgesomd in een apart Koninklijk Besluit. Er wordt een lijst opgesomd met 

verschillende bedragen in verschillende omstandigheden. Eenmaal men zich in één van 

deze situaties bevindt, moet het casino de persoon identificeren en een melding maken 

aan de CFI.

 

 9.1.6 Casino’s 

231

9.2 Aanbeveling 6 (Politiek Prominente Personen)

 

232

In onze huidige wetgeving wordt de problematiek van de politiek prominente enkel 

aangekaart in het CBFA-reglement. De anti-witwaswet gaat er niet op in. Aangezien de 

niet-financiële beroepen niet onder de controle van de CBFA vallen, zijn deze PEP-regels 

niet van toepassing op hen. Hierin zal wederom verandering komen met de introductie 

van de nieuwe wet. Het nieuwe artikel 12, §3 verwijst duidelijk naar de nieuwe artikelen 3 

en 4, welke de niet-financiële ondernemingen betreffen.

 

233

                                                            
230 Nieuw art. 7 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
231 Koninklijk Besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld., B.S., 01 juni 1999, 
blz. 19567. 
232 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 35 
233 Nieuw art. 12, §3 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 

 Op deze wijze zouden zowel 

de financiële als niet-financiële instellingen aan dezelfde regels onderworpen zijn wat 

betreft de PEP’s. Voor de inhoud van de nieuwe PEP-regeling en de verplichtingen die de 
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instellingen hebben verwijs ik naar de bovenstaande uitwijding van aanbeveling 6234

Wat betreft de diamanthandelaars kan ik nog vermelden dat een specifieke regeling 

is ingevoerd in het nieuwe reglement betreffende ‘Politiek Prominente Personen’, die 

eigenlijk de regels van de wet overneemt.

, 

omdat deze regels toch identiek toepasbaar zijn op niet financiële ondernemingen.  

235

9.3 Aanbeveling 8 (Overeenkomsten op Afstand)

 

236

De FATF kwam tot de conclusie dat er geen regeling bestond die de niet-financiële 

beroepen behoedde voor de gevaren die gepaard gaan met het sluiten van een relatie op 

afstand, waarbij de desbetreffende cliënt dus niet fysiek aanwezig is. De CBFA nam een 

specifieke regeling aan wat betreft de financiële beroepen, en in de anti-witwaswet wordt 

enkel gezegd dat passende maatregelen dienen genomen te worden. Deze regel is 

volledig overgenomen in het nieuwe voorontwerp.

 

237 Het is dus aan de niet-financiële 

ondernemingen zelf, om een beleid uit te werken om tegemoet te komen aan het hogere 

risico dat verbonden is aan het sluiten van een overeenkomst op afstand. Er wordt dus 

niet tegemoet gekomen aan het commentaar van de FATF welke zegt dat het in wettelijke 

regels zou moeten gegoten worden.238

In het reglement voor de diamanthandelaars is een apart artikel opgenomen dat 

betrekking heeft op het afsluiten van transacties zonder de fysische aanwezigheid van de 

cliënt.

  

239 Deze regel is in grote lijnen een herhaling van de ‘identificatie op afstand’-

regeling opgenomen in het CBFA-reglement. Zo ook worden de verschillende 

identificatietechnieken uitgewerkt.240

                                                            
234 Zie supra: pag. 35 
235Art. 14 van het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in 
uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van gelden en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn 
bij toepassing van artikel 169, §3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 
58868. 
236 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 40 
237 Nieuw art. 12, §2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 

 Natuurlijk voldoen de diamanthandelaars op deze 

wijze aan de verplichtingen die de FATF oplegt.  

238 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
239 Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in 
uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van gel en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij 
toepassing van artikel 169, §3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 58868. 
240 Zijnde de elektronische identiteitskaart, het gekwalificeerd certificaat of een kopie van een bewijsstuk. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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De Belgische overheid zegt in het opvolgingsverslag dat de identificatie op afstand bij 

niet-financiële ondernemingen eerder de uitzondering op de regel is, maar persoonlijk 

vind ik dit een zwak argument.241

9.5 Aanbeveling 9 (tussenpersonen en derde zaakaanbrengers)

 Zoals ik reeds aangaf, zijn de regelingen, aangenomen 

voor de financiële ondernemingen en deze voor de diamanthandelaars, identiek; zou het 

dan niet mogelijk zijn om deze regeling in een wet te gieten en te veralgemenen naar alle 

situaties waarbij een identificatie op afstand nodig is?  

242

Deze aanbeveling vindt momenteel geen toepassing op de niet-financiële beroepen. 

Onze Belgische wetgever heeft de mogelijkheid tot het laten aanbrengen van potentiële 

cliënten door een tussenpersoon of een derde zaakaanbrenger, enkel voorbehouden aan 

de financiële instellingen.

 

243

Weliswaar opent het nieuwe voorontwerp deze mogelijkheid wel. Het nieuwe artikel 

10 zegt dat ook niet-financiële ondernemingen gebruik mogen maken van een derde 

zaakaanbrenger, in zoverre dit een krediet- of financiële instelling is, of een 

bedrijfsrevisor, accountant of notaris.

  

244 Onze huidige wetgeving, gericht op de financiële 

instellingen, vernoemt deze categorieën niet, maar verwees enkel naar de mogelijkheid 

van een tussenpersoon. Het CBFA-reglement gaat dieper in op wie hiervoor kon 

aangesproken worden.245 De instellingen in het voorontwerp daarentegen, kunnen in de 

regel aanzien worden als solide en veilige aanbrengers, die zelf onderworpen zijn aan de 

anti-witwaswetgeving en dus in de regel dezelfde waakzaamheid aan de dag brengen. 

Artikel 10 van het voorontwerp werkt de regeling strikt uit, en vernoemt verder welke 

informaties en vereisten nodig zijn. Ook hier kan ik verwijzen naar mijn bovenstaande 

analyse van aanbeveling 9, omdat de toekomstige regeling geen verschillen bevat tussen 

de financiële en niet-financiële instellingen.246

Deze regel vindt momenteel nog geen toepassing. Technisch gezien is het dus nog 

steeds onmogelijk voor niet-financiële ondernemingen om gebruik te maken van de 

diensten van een tussenpersoon of derde zaakaanbrenger.  

  

                                                            
241 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
242 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 39. 
243 Art. 4, §4 van de Wet van 11 januari 1993. 
244 Nieuw art. 10 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
245 Art. 24 t.e.m. art. 28 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
246 Zie supra: pag.39 t.e.m. 42. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf�
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9.5 Aanbeveling 10 (Gegevensbewaring)247

9.6 Aanbeveling 11 (Verdachte transacties)

 

De FATF besloot dat aan de aanbevelingen betreffende het bijhouden van de 

informatie voldaan was. De in artikelen 6 en 7 van de wet van 11 januari 1993 opgelegde 

regelingen tot bewaring van gegevens tijdens en na de zakenrelatie, zijn namelijk ook van 

toepassing op de niet-financiële instellingen. Zo zijn ze onderworpen aan de verplichting 

om de gegevens voor een periode van minimum vijf jaar bij te houden na het aangaan 

van de zakenrelatie, alsook om de gegevens aan te houden voor minimum vijf jaar, na 

elke transactie.  

248

Ook de niet-financiële ondernemingen hebben de verplichting tot het aandachtig 

onderzoeken van elke verdachte of ongebruikelijke verrichting, gezien de activiteiten van 

de cliënt of de begeleidende omstandigheden.

 

249 Deze ondernemingen kunnen weliswaar 

geen gebruik maken van een eerste- en tweedelijnstoezicht. Daarom wordt in de regel 

gekeken naar de indicatoren en typologieën door de CFI opgesteld. Zo heeft de CFI 

aparte lijsten opgesteld voor ondermeer notarissen250 en vastgoedmakelaars251

Om tegemoet te komen aan dit probleem, werd het bewuste artikel uitgebreid in het 

nieuwe voorontwerp. Vanaf de inwerkingtreding, zullen alle niet-financiële instellingen de 

. 

Volgens artikel 8, lid 2 moeten de vastgoedmakelaars, bewakingsondernemingen, 

diamanthandelaars en casino’s een schriftelijk verslag opstellen van de onderzoeken die 

ze plegen en dit dient doorgestuurd te worden aan de verantwoordelijke personen, die het 

eventueel doormelden aan de CFI. De FATF had hieromtrent een probleem omdat de 

andere niet-financiële instellingen, zoals de advocaten, notarissen en revisors, dit niet 

hoefden te doen. Het is namelijk zo dat aan de hand van geschreven stukken, de 

verantwoordelijke instanties bewuster een besluit kunnen trekken, en eventuele linken 

gelegd kunnen worden met vroegere twijfelgevallen.  

                                                            
247 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 44 
248 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 45 
249 Art. 8, lid 1 van de Wet van 11 januari 1993. 
250 CFI, Notarissen en witwasbestrijding, april 2006, 7 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/typo_ctif_cfi/NL1237bnl.pdf 
251 CFI, Thematische typologische analyse van investeringen in onroerende goederen, november 2007, 9 p., 
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/typo_ctif_cfi/typologische_analyse.pdf. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/typo_ctif_cfi/NL1237bnl.pdf�
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verplichting hebben om een schriftelijk rapport op te stellen en dit door te melden aan de 

verantwoordelijke instanties.252

b. Melding van verdachte transacties (R13-R16) 

 

 

1. Aanbeveling 13: Meldingsplicht253

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Wanneer een financiële instelling vermoedt dat gelden voortvloeien uit een criminele 

activiteit, of gerelateerd zouden zijn aan terrorismefinanciering, dan moet deze door een 

wet of regulering verplicht gesteld worden om zo vlug mogelijk de ‘Financial Intelligence 

Unit’ op de hoogte brengen.  

- Toepassing in België 

Allereerst is het belangrijk na te gaan over welke criminele activiteiten het gaat. De 

wet van 11 januari 1993 geeft zelf een lijst weer in welke gevallen de herkomst van gelden 

illegaal is.254 Het betreft een uitgebreide lijst, welke behouden bleef in het nieuwe 

wetsontwerp.255 Niettemin werd reeds door de FATF gezegd dat instellingen zich niet 

zozeer mogen laten leiden door deze lijst. Ook andere misdrijven kunnen aan de basis 

liggen van het witwassen, en ook in deze gevallen moet een melding gemaakt worden.256

Het principe van de onmiddellijke meldingsplicht werd overgenomen in artikel 12 van 

de Wet van 11 januari 1993. Wanneer een onderneming/instelling weet, of een 

vermoeden heeft dat er sprake is van witwassen of financiering van terrorisme, dient zij dit 

onverwijld ter kennis te brengen van de CFI.

  

257

                                                            
252 Nieuw art. 14, §2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
253 Aanbeveling 13 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
254 Art. 3, §2 van de Wet van 11 januari 1993. 
255 Nieuw art. 5, §3 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 

 In de praktijk is het meestal een bediende 

van een financiële instelling die een vermoeden heeft. Deze zal dit doormelden aan de 

‘compliance dienst’, of de interne witwasdienst. Pas na een onderzoek van deze dienst, 

zal een melding gemaakt worden aan de CFI. Wanneer het gaat om een ernstige 

dreiging, dan kan de Cel zich verzetten tegen de uitvoering van de transactie, en dit voor 

256 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
257 Art. 12 van de Wet van 11 januari 1993. 
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maximaal twee dagen. Heeft ze geen verzet aangetekend, dan gaat de transactie gewoon 

door, maar dit wil niet zeggen dat geen onderzoek kan ingesteld worden. Wil de CFI 

ervoor zorgen dat de transactie verhinderd wordt en dat de rekeningen eventueel 

geblokkeerd worden, dan zal er een bevel moeten komen van de Procureur des Konings. 

De reden voor deze korte termijn kan gelieerd worden aan de aansprakelijkheidskwestie. 

Als een transactie te lang uitgesteld wordt, zal de witwasser een vermoeden krijgen, en 

zal hij ook vermoeden dat er een melding is gebeurd. Nu zou deze bepaalde 

bewijsstukken kunnen laten verdwijnen. Omgekeerd is het mogelijk dat geen misdrijf 

gepleegd werd, maar dat er enkel een vermoeden was. Opnieuw, als de transactie te lang 

uitgesteld wordt, zou de rekeninghouder een vordering kunnen instellen tegen de 

financiële instelling, die in dit geval niet beschermd zou zijn. Een belangrijk element dat 

me medegedeeld werd tijdens bepaalde van mijn interviews, betreft het bestaan van een 

automatische ‘a priori’ controle wanneer men een buitenlandse transactie wil doorvoeren. 

Hier wordt de uitvoering van de gelden automatisch met een aantal dagen uitgesteld 

zodat de desbetreffende transactie eerst grondig gecontroleerd kan worden.258

De wet maakt melding van een ‘onverwijlde’ kennisgeving, maar in sommige gevallen 

is dit onmogelijk. Daarom werd artikel 13 ingevoerd. In de gevallen dat het onmogelijk is 

een verrichting uit te stellen, of uitstel er zou kunnen toe leiden dat de persoon in kwestie 

een vermoeden krijgt waardoor een mogelijke vervolging verloren gaat, dient de melding 

gemaakt te worden onmiddellijk na het uitvoeren van de verrichting.

 

259

Deze beide principes zijn overgenomen in het nieuwe wetsontwerp.

 In de hypothese 

waar een persoon een zeer grote som cashgeld komt storten, is het aangeraden om het 

geld te ontvangen en naderhand de CFI in te lichten, liever dan de persoon wandelen te 

sturen en mogelijkerwijs zwarte gelden definitief verloren te zien gaan.  

260 Er is wel één 

kleine verandering, namelijk de weglating van de mogelijkheid om telefonisch de Cel te 

informeren. Mijns inziens ligt de reden hiervoor in de nieuwe mogelijkheid tot online 

melding. Het online meldingsysteem ging van start in september 2006, en laat de 

financiële instellingen toe om hun interne systemen hierop af te stellen.261

Wat betreft de wetgeving kunnen geen commentaren gegeven worden. België is op 

wetgevend vlak volledig conform met de aanbeveling. De FATF had weliswaar zijn twijfels 

 

                                                            
258 Dit principe werd me ondermeer medegedeeld door de bevraagde personen bij AXA-bank en de Bank van 
de Post. 
259 Art. 13 van de Wet van 11 januari 1993. 
260 Nieuw art. 23 en 24 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
261 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
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over de uitwerking van deze artikelen. Men bemerkte namelijk dat bepaalde financiële 

ondernemingen (waaronder de ondernemingen voor levensverzekeringen) zeer weinig 

meldingen maakten. Een reden die werd opgegeven betrof het minder vatbaar zijn voor 

witwassen.262 De FATF had ook schrik dat de gelden mogelijks voortkwamen uit andere 

misdrijven dan deze opgesomd in de wet en dat daarom geen melding werd gemaakt. 

Daarom vond men het essentieel dat er een sensibilisering kwam van bepaalde sectoren, 

alsook een versterkte controle om zeker te zijn dat ze alle feiten meldden. De CFI heeft 

getracht hieraan tegemoet te komen door ondermeer werkvergaderingen in te stellen met 

de witwasverantwoordelijken van de instellingen, betere informatieverspreiding, het 

gerichter verspreiden van typologieën.263 Bij het analyseren van het meldingen per jaar en 

per sector, is weliswaar weinig verschil te merken tussen 2004 en 2007.264

2. Aanbeveling 14: Vrijstelling van aansprakelijkheid

 Bij bepaalde 

financiële instellingen (andere dan kredietinstellingen) was wel een toename te bemerken, 

net na de publicatie van het verslag. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het 

commentaar van de FATF en de doorvoering van controles. Zo was er een enorme 

stijging te zien bij de beursvennootschappen en de levensverzekeringsondernemingen. 

De cijfers van 2007 zijn dan weer vergelijkbaar met het jaar 2004. Een plausibele 

verklaring voor deze terugval lijkt mij te zijn dat er in 2005 meer niet-gegronde meldingen 

werden gedaan om tegemoet te komen aan de commentaren. 

 

265

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De financiële instellingen, hun directeurs en bedienden dienen door de wet 

beschermd te worden tegen de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

die ze mogelijks kunnen oplopen, wegens het melden van ‘vertrouwelijke’ informatie die 

bestaat tussen de instelling en de klant, op voorwaarde dat ze hun vermoedens ‘te goeder 

trouw’ melden aan de FIU, zelfs al hebben ze geen besef van het onderliggende misdrijf, 

ongeacht of er zich werkelijk een illegaal feit voordeed. Verder is het deze instellingen en 

hun personeel ook verboden om het feit dat ze een verdachte transactie gemeld hebben 
                                                            
262 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
263 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
264 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
265 Aanbeveling 14 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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of ze informatie aan de FIU hebben verschaft, openbaar te maken. Een strikte zwijgplicht 

dient opgelegd te worden. 

- Toepassing in België 

Onze Belgische wetgever heeft deze aanbeveling quasi identiek overgenomen in 

artikel 20 van de anti-witwaswetgeving.266 Elke onderneming/instelling/persoon waarop 

deze wet gericht is, kan niet aansprakelijk gesteld worden als men te goeder trouw een 

melding doet. Artikel 20 vindt dus niet enkel toepassing op de financiële instellingen, maar 

ook op de niet-financiële. We hebben hier dus strikt gezien te maken met een 

verklikkingssysteem. De persoon die klikt, kan naderhand niet meer aansprakelijk gesteld 

worden. De reden dat men dit in een wettelijke vorm heeft gegoten, betrof de mogelijke 

tegenstrijdigheid met een geheimhoudingsplicht. Deze bevrijding van aansprakelijkheid 

geldt telkenmale men informatie verschaft, ongeacht of het spontaan is, of op verzoek van 

de Cel.267

De zwijgplicht is opgenomen in artikel 19 van de wet. Het is verboden om de 

betrokken cliënt in te lichten dat informatie werd doorgemeld aan de CFI, of dat een 

opsporingsonderzoek aan de gang is.

 

268

Even belangrijk als deze twee regels, zijn de inspanningen die de CFI levert voor het 

geheim houden van de identiteit van de melder. Dit wordt in de regel bewerkstelligd door 

de strikte geheimhoudingsplicht waaraan de CFI onderworpen is.

 Ook dit artikel is gericht tot zowel de financiële, 

als de niet-financiële ondernemingen. 

269

Een vernieuwing in het voorontwerp betreft de mogelijkheid tot mededelingen tussen 

verschillende krediet/financiële instellingen, zelfs buiten de nationale grenzen.

 Zo ook is het de CFI 

verboden om ook maar enige informatie, die ze in de loop van haar onderzoeken 

ontvangt, door te melden aan de desbetreffende melders. De CFI garandeert dan ook 

complete geheimhouding wie de informatie gemeld heeft aan haar. 

270

                                                            
266 Art. 20 van de Wet van 11 januari 1993. 
267 STESSENS, G., ‘De Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’, OHRF, 29 mei 2006, afl. 23, blz 291-293. 
268 Art. 19 van de Wet van 11 januari 1993. 
269 Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S., 2 september 1993, blz. 19292. 
270Nieuw art. 30, §3 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 

 De enige 

voorwaarde is dat er soortgelijke verplichtingen moeten bestaan in de wetgeving van de 

landen, tenzij ze gevestigd zijn in lidstaten van de EER, omdat deze allen onderworpen 

zijn aan de derde AML-Richtlijn. Dit is belangrijk in het geval de verschillende financiële 
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ondernemingen tot dezelfde groep behoren, of ze beiden optreden in verband met 

eenzelfde cliënt of verrichting. Deze nieuwe regeling betreft een uitzondering op de 

zwijgplicht waaraan de instelling onderworpen is, maar behoedt andere financiële 

instellingen ervan het slachtoffer te worden van witwasmisdrijven.  

 

3. Aanbeveling 15: Interne procedures, beleiden en opleidingen271

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De FATF legt financiële instellingen de verplichting op om programma’s te 

ontwikkelen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Zo dient ondermeer 

een intern beleid opgesteld te worden waarin procedures en controlemechanismen 

worden bepaald. Deze procedures omvatten ondermeer de ‘Customer Due Dilligence’, het 

bijhouden van gegevens, de meldingsplicht,… 

Verder moeten screening procedures uitgewerkt worden om nieuwe werknemers aan 

te werven (om erop toe te zien dat ze aan de vereiste standaarden voldoen) en moeten 

de financiële instellingen voorzien in regelmatige opleidingssessies voor het personeel.  

Tot slot moeten de instellingen er ook op toezien dat de door hen opgestelde 

procedures en beleiden de gewenste resultaten opleveren door regelmatig audits uit te 

voeren om het hele systeem te testen. 

- Toepassing in België 

Al de bovenstaande aanbevelingen dienen geïmplementeerd te worden door de 

financiële instellingen zelf. Zo dient elke kredietinstelling zelf een intern beleid op te 

stellen in overeenstemming met de recommandaties. Niettemin moet de Belgische 

wetgever er ook op toezien dat deze verplichtingen een wettelijke basis hebben. Ook de 

CBFA heeft in zijn circulaire bepaalde normen opgenomen om te garanderen dat alle 

instellingen voldoen aan deze minimumnormen.272

                                                            
271 Aanbeveling 15 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

 De instellingen mogen in hun 

beleidsregels wel verder gaan dan wat de wetgever en de CBFA hebben opgelegd. 

272 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
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Artikel 10 van onze anti-witwaswetgeving verplicht de financiële instellingen één of 

meerdere personen aan te duiden die verantwoordelijk zijn om erop toe te zien dat de 

door de wet opgelegde verplichtingen daadwerkelijk worden toegepast. Het zijn deze 

personen die als taak hebben de procedures voor interne controle op te stellen. 

Daarnaast dienen ze de verrichtingen die verband houden met witwassen te voorkomen, 

op te sporen en te verhinderen.273 Deze verantwoordelijken gaan, indien nodig, over tot 

het melden aan de CFI.274 Hun taken worden verder uitgewerkt in het reglement van de 

CBFA.275

De financiële instellingen hebben allen autonoom een beleidsstrategie aangenomen. 

De door mij bevraagde banken hebben me hierop gewezen, maar verklaarden dat de 

basis voor dit beleid de wetgeving, het reglement en de circulaire van de CBFA zijn.

 In de praktijk zijn het de Compliance Officers, of, in het geval van grotere 

instellingen, interne Anti-witwascellen, die deze taken op zich nemen. 

276

Wat betreft de interne controle wil ik de aandacht vestigen op de interne audits. Elke 

dienst binnen de instelling, alsook elke nieuwe regel, wordt onderworpen aan een strikte 

controle. Elke kredietinstelling wordt ook onderworpen aan jaarlijkse controles om na te 

gaan of de gewenste resultaten verkregen worden met het huidige beleid. Verder is het 

aan de witwasverantwoordelijke om minstens jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen. 

Aan de hand van dit verslag moet het orgaan zich een oordeel kunnen vormen over de 

opsporingen, de organisatie en de interne controle.

 

277

De wet besteedt ook aandacht aan de opleidingen van werknemers. Artikel 9 

verplicht de ondernemingen om hun werknemers vertrouwd te maken met de bepalingen 

van de wet. Speciale opleidingsprogramma’s dienen het personeel vertrouwd te maken 

met de verrichtingen en feiten die verband houden met het witwassen van gelden, en 

moeten hen aanleren hoe te handelen in deze situaties.

  

278

                                                                                                                                                                                          
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., 

 Opnieuw besteed de CBFA 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
273 Art.10 van de Wet van 11 januari 1993. 
274 Art.18 van de Wet van 11 januari 1993. 
275 Art. 39 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
276 De informatie die ik verkreeg, kwam voort uit mijn gesprekken die ik had bij de bevraagde Belgische 
Financiële instellingen, zijnde: AXA-bank, Dexia, KBC, Delta Lloyd, Citigroup en de Bank van de Post. 
277 Art. 39, §3 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
278 Art. 9 van de Wet van 11 januari 1993. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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hieraan verdere aandacht in zijn reglement.279

• De personeelsleden een besef doen krijgen van de witwasproblematiek en 

van de wettelijke en reglementaire initiatieven die genomen worden om dit 

probleem te bestrijden; 

 De opleidingen moeten, samengevat, de 

volgende elementen bijbrengen bij het personeel: 

• De interne organisatie en procedures die heersen binnen de instelling, opdat 

men op een passende wijze kan reageren wanneer zich dergelijke situaties 

voordoen (onder meer aan de hand van typologieën en een beschrijving van 

de risicofactoren). 

• Het ontwikkelen van een kritische geest om atypische verrichtingen te kunnen 

opsporen; 

Tijdens mijn interviews werd het me duidelijk dat de financiële instellingen hieraan 

zeer veel aandacht besteden. Er wordt namelijk gewerkt met gradaties. Afhankelijk van de 

positie, en de mogelijkheid dat men met ‘witwassen’ in contact kan komen, worden 

verschillende opleidingen gegeven. Zo krijgen de agenten bij Dexia-bank een specifieke 

vorming, en krijgen bepaalde afdelingen binnen Dexia gespecialiseerde opleidingen.280 Bij 

AXA-bank worden alle werknemers periodiek aan een test onderworpen en wordt 

voorzien in optionele opleidingssessies.281 Deze opleidingen moeten natuurlijk ook gelinkt 

worden aan het eerstelijnstoezicht. Wanneer een persoon aan het loket een atypische 

transactie wil verrichten moet de bediende weten hoe hiermee om te gaan en in de eerste 

plaats het besef hebben dat hij te maken heeft met een atypische verrichting.282

Wat de aanwerving van nieuwe personeelsleden betreft, is het aan de financiële 

instellingen zelf om adequate controles op punt te zetten. Men dient na te gaan of de 

potentiële werknemers over de vereiste vaardigheden en professionele 

betrouwbaarheid beschikken. Aan dit laatste element wordt veel aandacht besteed in 

de circulaire van de CBFA.

 

283

                                                            
279 Art. 40 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
280 Gesprek met AML Officer Ingrid Janssens bij Dexia Bank op 23 september 2008. 
281 Gesprek met Compliance officer Yves metsers bij AXA-Bank op 19 september 2008. 
282 Zie supra: pag. 46. 

 De professionele betrouwbaarheid is namelijk vereist 

om erop toe te zien dat de persoon zijn functie met de nodige integriteit kan 

283 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
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uitoefenen. Met integriteit wordt gedoeld op de zwijgplicht. Het is namelijk niet de 

bedoeling dat een personeelslid van een bank aan de wereld verkondigd hoe de 

opsporingsprocedures werken en/of wie onderworpen is aan een onderzoek. 

De FATF had opnieuw maar één opmerking, namelijk het ontbreken van een 

wettelijke grond voor bepaalde regels.284 Hoewel de grote lijnen inderdaad zijn 

opgenomen in de wet, zijn vele details in het reglement en de circulaire van de CBFA 

uitgewerkt. Aangezien deze documenten enkel gericht zijn ten aanzien van de 

kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, vinden deze regels geen toepassing 

op andere financiële instellingen.285 De Belgische wetgever heeft getracht aan deze 

opmerking tegemoet te komen en heeft een aantal nieuwe elementen opgenomen in het 

wetsontwerp. Zo wordt nu duidelijk gezegd dat de instellingen, bij het aannemen van 

nieuw personeel, rekening dienen te houden met de passende betrouwbaarheid, in functie 

van de risico’s.286

4. Aanbeveling 16: Melding door niet-financiële instellingen

 

 

287

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Aanbeveling 16 dient het best samen gelezen te worden met aanbeveling 12. Het 

heeft betrekking op de niet-financiële diensten. De FATF meent opnieuw dat de vereisten 

opgesteld in de aanbevelingen 13 tot en met 15 ook van toepassing moeten zijn op alle 

niet-financiële instellingen: 

• Advocaten, notarissen en accountants zijn verplicht verdachte transacties 

te melden wanneer ze, in naam van, of voor een cliënt een verrichting 

uitvoeren. Hoewel de verplichting zich enkel uitstrekt tot deze instanties, 

raadt de FATF zijn leden aan dit ook door te voeren voor de andere 

geviseerde niet-financiële actoren. De FATF wijst er wel op dat deze 

personen niet verplicht moeten worden een melding te plaatsen, wanneer 

                                                            
284 Men doelde hier ondermeer op de aandachtspunten voor het aanwerven van nieuw cliënteel, zoals 
verwoordt in de vorige paragraaf. 
285 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
286 Nieuw art. 17, lid 2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
287 Aanbeveling 16 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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de informatie verkregen is tijdens omstandigheden waar voor hen een 

geheimhoudingsplicht geldt.  

• Handelaars van edelmetalen zijn ook verplicht om een melding te maken 

aan de FIU wanneer ze te maken hebben met cash transacties boven de 

vooropgestelde grenzen (zijnde €15000). 

• Casino’s en vastgoedmakelaars dienen eveneens te melden aan de CFI in 

het geval ze een vermoeden hebben dat de gelden voortvloeien uit 

criminele activiteiten. 

• Vervolgens is er nog een aanbeveling welke betrekking heeft op de trusts, 

maar waarop ik niet dieper inga omdat de trust als rechtspersoon in België 

niet gekend is, en men er dus weinig mee in contact komt. 

- Toepassing in België 

Opnieuw zal ik de 3 aanbevelingen naar welke verwezen wordt in aanbeveling 16 

individueel behandelen. Voor een lijst van de niet-financiële instellingen welke onze 

Belgische wet viseert, verwijs ik naar het voorgaande.288

4.1 Aanbeveling 13 (meldingsplicht)

 

289

Ik kan er nu reeds op wijzen dat het merendeel van deze regels identiek zijn aan de 

verplichtingen die de wetgever oplegt aan de financiële instellingen. Deze regels worden 

met name doorgetrokken. Daarom zal ik hier vooral melding maken van eventuele 

verschillen. Zoals de financiële ondernemingen dienen alle beoogde instellingen 

onmiddellijk een melding te maken aan de CFI. Opnieuw dient dit te gebeuren via een 

aangeduide verantwoordelijke. De advocaten dienen een melding te maken aan de 

Stafhouder van de Orde, die het dan zal doorzenden aan de CFI.

 

290

Artikel 10bis introduceert een belangrijke regel voor de vastgoedmakelaars en 

notarissen. Deze regel, ingevoerd door de wetswijziging in 2004

 

4.1.1 Vastgoedmakelaars en notarissen 

291

                                                            
288 Zie supra: pag. 47 
289 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 57 
290 Art. 14 bis, §3 van de Wet van 11 januari 1993. 
291 Wet van 12 januari 2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht 
op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 23 januari 2004, blz 04352. 

, stelt dat de verkoop 

van een onroerend goed enkel mag vereffend worden door een overschrijving of een 
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cheque, met uitzondering van een bedrag tot 10% van de verkoopprijs, en voor zover dat 

bedrag niet hoger ligt dan €15000.292

Wat de vastgoedmakelaars en diamanthandelaars betreffen, dienen we ook te kijken 

naar de artikelen 12, 13 en 14 van de anti-witwaswet omdat deze artikelen betrekking 

hebben op alle actoren van artikel 2, waaronder deze categorieën. Deze artikelen hebben 

betrekking op de meldingsplicht en legt hen, zoals bij de financiële instellingen, de 

verplichting op onmiddellijk de Cel op de hoogte te brengen, en dit in de gevallen anders 

dan artikel 10bis. Voor de inhoud van deze artikelen verwijs ik naar het voorgaande, 

aangezien dezelfde regels ook toepassing vonden bij de financiële instellingen. Voor de 

diamanthandelaars moeten we ook nog rekening houden met het reglement, opgesteld in 

2006, waar de meldingsverplichtingen verder worden uitgewerkt.

 Wil een koper zijn nieuwe aanwinst financieren met 

cash geld, boven de opgelegde limiet, dan zal de vastgoedmakelaar/notaris verplicht zijn 

dit te melden. Het CFI-rapport wees uit dat de aankoop van onroerende goederen vroeger 

een vaak gebruikt middel was om gelden wit te wassen. Huizen werden cash betaald met 

‘zwart’ geld, en er werd geen onderzoek ingesteld naar de herkomst van het geld. Nu zijn 

de kopers verplicht een kredietinstelling in te schakelen om de gelden te storten, 

waardoor onmiddellijk kan nagegaan worden waar de gelden vandaan komen, en 

waarvoor ze aangewend worden.  

 4.1.2 Vastgoedmakelaars en diamanthandelaars 

293 Niettemin is er 

nergens een regel die zegt dat ze moeten melden indien men een bedrag >€15000 wil 

cash betalen. Maar in dit geval zal men wel kunnen terugvallen op artikel 10ter van de 

anti-witwaswet, dat een verbod oplegt om meer dan €15000 cash te ontvangen.294 Indien 

een persoon toch aandringt tot een cashbetaling, zal dit moeten gemeld worden. Een 

verbetering zal worden aangebracht met de introductie van het nieuwe wetsontwerp. De 

wet zal rekening houden met totaalverrichtingen.295

 

 Zo kan een persoon meerdere 

verrichtingen doen, die met elkaar in verband staan. Ook deze verrichtingen samen 

mogen niet leiden tot een cashtransactie van meer dan €15000. 

 

                                                            
292 Art. 10bis van de Wet van 11 januari 1993 
293 Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet 
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van gel en de 
financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, 
§3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 58868. 
294 Art. 10 ter van de Wet van 11 januari 1993. 
295 Nieuw art. 21 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
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4.1.3 Andere niet-financiële instellingen  

Wat de andere niet-financiële instellingen betreft, dienen we artikel 14bis van de Wet 

van 11 januari 1993 in aanmerking te nemen. Wanneer ze bij de uitoefening van hun 

beroep een vermoeden hebben dat er sprake kan zijn van witwassen van gelden, dan zijn 

ze verplicht dit te melden.296 De tweede paragraaf van artikel 14bis, richt zich uitsluitend 

tot de casino’s.297 Naast de verplichting tot melding aan de Cel in geval van een 

vermoeden, moeten ze de Cel ook op de hoogte brengen van de verrichtingen die 

voldoen aan de lijst die door de Koning werd opgesteld.298 De laatste paragraaf van artikel 

14bis is van toepassing op de advocaten. Deze beroepscategorie moet onmiddellijk de 

Stafhouder van de Orde op de hoogte brengen, die het dan doormeldt aan de CFI. Ze zijn 

daarentegen niet verplicht tot melding wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, 

bijvoorbeeld als de advocaat zijn cliënt in rechte verdedigt.299 Deze optie bestaat 

momenteel enkel voor de advocaat, maar hierin zal verandering komen. Het wetsontwerp 

houdt rekening met de woorden van de FATF en breidt deze regel ook uit naar andere 

niet-financiële instellingen. Accountants en revisoren zullen geen melding moeten maken 

aan de CFI wanneer ze dergelijke informatie ontvangen bij het bepalen van de 

rechtspositie van de klant.300

Hoewel de FATF geen problemen zag in de omzetting van de aanbevelingen in wet, 

stelde het zich enkele vragen bij de uitwerking van de regels. De FATF meent dat het 

belangrijk is om deze beroepsgroepen voldoende te sensibiliseren, om te verduidelijken 

wat de verplichtingen in de wet juist inhouden en waarom het belangrijk is de verdachte 

transacties te meldden. Het was inderdaad zo, ten tijde van de opstelling van het verslag 

in 2005, dat sommige instellingen/personen quasi nooit een feit meldden. Zo was er over 

een periode van vijf jaar één melding van een vastgoedmakelaar, terwijl er 83 waren door 

notarissen.

  

4.1.4 Conclusie 

301

                                                            
296 Art. 14 bis van de Wet van 11 januari 1993. 
297 Art. 14 bis, §2 van de Wet van 11 januari 1993. 
298 Koninklijk Besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld., B.S., 01 juni 1999, 
blz. 19567. 
299 Art. 14 bis, §3 van de Wet van 11 januari 1993. 
300 Nieuw art. 26, §1, lid 2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 

 Aangezien hun taken met betrekking tot de onroerende sector grotendeels 

elkaar overlappen, leek het zeer moeilijk een verklaring te vinden voor dit verschil. Dit 

heeft geleid tot een sensibiliseringscampagne door de CFI. Zo heeft de Cel ook tal van 

301 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
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toelichtingnota’s opgesteld gericht aan ondermeer de vastgoedmakelaars en 

notarissen.302 In deze nota’s worden hun verantwoordelijkheden aangekaart, alsook 

dieper ingegaan op hoe de wet moet geïnterpreteerd en toegepast worden door de 

desbetreffende instanties. Verder organiseert de Cel ook nog werkvergaderingen met 

deze instanties om hun beleid te analyseren en eventueel bij te sturen.303 Maar zoals ik 

reeds boven heb aangegeven, is niet zo een spectaculaire stijging te zien in de 

statistieken.304 Hoewel na de publicatie van het verslag, en het commentaar van de FATF 

een lichte stijging te bemerken was, stabiliseerden de cijfers de daaropvolgende jaren 

weer.305

4.2 Aanbeveling 14 (Vrijstelling van aansprakelijkheid)

 

306

Wat aanbeveling 14 betreft, verwijs ik wederom naar het bovenstaande, aangezien 

de artikelen van toepassing op de financiële instellingen, dezelfde zijn voor de niet-

financiële ondernemingen.

 

307 Artikel 19, met betrekking tot de zwijgplicht verbiedt de niet-

financiële actoren informatie mee te delen aan hun klanten, dat ze verkregen hebben van 

de Cel, bijvoorbeeld dat er een onderzoek lopende is, of dat hen gevraagd werd 

bijkomende informatie te verschaffen over een desbetreffende klant.308 En ook de niet-

financiële instellingen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als ze te goeder trouw 

informatie meedelen aan de Cel.309

Een belangrijke aanvulling in het nieuwe voorontwerp betreft de mogelijk om een 

cliënt te ontraden deel te nemen aan een illegale activiteit. Doet men dit, en gaat de 

persoon wel degelijk niet over tot deelname aan deze activiteit, dan bestaat er geen 

verplichting tot melding aan de CFI.

  

310

                                                            
302 CFI, Toelichtingnota: verstrekken van informatie aan de cel voor financiële informatieverstrekking, 3 
november 2005, 11 p., 

 Op deze wijze krijgt de niet-financiële instelling een 

preventieve en ontradende rol toebedeeld. Deze mogelijkheid staat weliswaar niet open 

voor de gerechtsdeurwaarders en de financiële ondernemingen. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/toelicht/vastgoed/031105vastgmak.pdf en CFI, 
Toelichtingnota: verstrekken van informatie aan de cel voor financiële informatieverstrekking, 3 november 
2005, 8 p., http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/toelicht/notaris/031105notaris.pdf. 
303 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
304 Zie supra: pag. 57. 
305 Voor een volledige lijst van de meldingen tussen 2003 en 2007, verwijs ik naar pag. 40 van het 14e 
activiteitenverslag van de CFI, te vinden op hun webstek, op de volgende pagina: http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf . 
306 Zie supra: pag. 57.  
307 Zie supra: pag. 57-59 
308 Art. 19 van de Wet van 11 januari 1993 
309 Art. 20 van de Wet van 11 januari 1993. 
310 Nieuw art. 30, §1, lid 2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/toelicht/vastgoed/031105vastgmak.pdf�
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/toelicht/notaris/031105notaris.pdf�
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf�
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf�


Peter De Bou  Academiejaar 2008-2009 

66 
 

4.3 Aanbeveling 15 (Procedures, beleiden en opleidingen)311

Zoals hierboven aangeduid is artikel 10 van de Wet van 11 januari 1993 van 

toepassing op de financiële instellingen wat betreft het aanduiden van een persoon 

verantwoordelijk voor de toepassing van de wet binnen de onderneming.

 

312 Verder zijn 

het deze personen die de procedures en het beleid opstellen om witwassen van gelden 

tegen te gaan. Artikel 10 richt zich tot de in art 2 en 2bis, 5° bedoelde ondernemingen en 

personen. Hieronder vallen dus ook de vastgoedmakelaars, bewakingsagenten, 

diamanthandelaars en de casino’s. Maar, en de FATF wees hierop, de andere niet-

financiële ondernemingen krijgen deze verplichting tot aanduiding van een 

witwasverantwoordelijke niet opgelegd.313 Het nieuwe wetsontwerp komt aan dit probleem 

tegemoet, door alle niet-financiële instellingen de verplichting op te leggen passende 

interne maatregelen en controleprocedures in te stellen om erop toe te zien dat de, in de 

witwaswet opgelegde verplichtingen, kunnen worden nageleefd.314 Maar het nieuwe 

ontwerp verplicht hen als zodanig niet om een verantwoordelijke aan te stellen. Het 

nieuwe artikel 18 laat hen daarentegen de keuze. Enkel in het geval het verantwoord is 

stellen ze een dergelijke persoon aan.315

De verplichting in de anti-witwaswet tot het instellen van opleidingsprogramma’s om 

het personeel te sensibiliseren en hen te onderrichten hoe in bepaalde gevallen te 

reageren, is tot alle, aan de wet onderworpen actoren gericht.

 Er zal dus een afweging moeten gebeuren 

naargelang de activiteiten die men uitoefent, en het risico dat men ondervindt om het 

slachtoffer te worden van witwaspraktijken. Voor een zelfstandige notaris zal het 

bijvoorbeeld niet nuttig zijn om dergelijke persoon aan te wijzen. Gaat het om een kantoor 

van notarissen, kan het wel aangewezen zijn om één persoon aan te stellen die een 

beleid opstelt en die bepaalde zaken verifieert.  

316 Het betreft hier natuurlijk 

een zeer algemene regel. Ook het nieuwe ontwerp laat de instellingen vrij om zelf een 

passend opleidingsbeleid uit te werken. Weliswaar wordt een nieuw element toegevoegd, 

wat een zekere meerwaarde heeft, namelijk dat bij de aanwerving van nieuw personeel er 

een blijk moet zijn van een passende betrouwbaarheid.317

                                                            
311 Voor de inhoud van deze aanbeveling, zie supra: pag. 59 
312 Zie supra: pag. 59. 

 Door deze nieuwe wettelijke 

regel, zijn personen/ondernemingen verplicht om met een verhoogde waakzaamheid op 

313 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
314 Nieuw art. 16 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
315 Nieuw art. 18 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
316 Art. 9 van de Wet van 11 januari 1993. 
317 Nieuw art. 17 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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te treden wanneer personen worden aangeworven. Deze regel kan mijns inziens ook 

doorgetrokken worden tot de huidige werknemers, aangezien deze ook over de vereiste 

betrouwbaarheid moeten beschikken.  

 

c. Andere maatregelen om witwassen van gelden en financiering van 

terrorisme af te schrikken [R17-R20] 

1. Aanbeveling 17: sancties318

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Het is de taak van de FATF-leden om te voorzien in effectieve en proportionele 

strafrechtelijke, burgerrechtelijke of administratieve sancties om de, onder de nationale 

witwaswetgeving onderworpen natuurlijke en rechtspersonen te bestraffen als deze niet 

gehoorzamen aan de verplichtingen opgelegd in de anti-witwaswetgeving. Verder zegt de 

FATF ook dat er best voorzien wordt in verschillende sancties, om zo op een gepaste en 

proportionele manier te reageren op de tekortkomingen. 

- Toepassing in België 

In artikel 22 van de anti- witwaswet worden de sancties besproken aan welke de 

instellingen en personen kunnen onderworpen worden als ze de wet niet naleven.319 Dit 

artikel heeft betrekking op alle, aan de wet, onderworpen actoren. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt naargelang het gaat om een financiële instelling of niet. De 

wetgever heeft gekozen voor de optie van een administratieve geldboete, met een 

minimum ven € 250 en een maximum van € 1.250.000, na de ondernemingen/personen 

de mogelijkheid te hebben gegeven een verweer in te stellen. Deze sanctie wordt 

uitgesproken door de controle- of toezichthoudende overheid. Deze toezichthouders 

kunnen er ook voor kiezen deze beslissingen openbaar te maken. Voor de instellingen 

zelf zal deze mogelijke sanctie het zwaarste doorwegen, omdat het bekend maken van de 

niet-naleving van wetgeving een impact zal hebben op de reputatie. Het nieuwe 

wetsontwerp behoudt deze sancties.320

De wet bevat verder een apart sanctieregime als een instelling meer dan € 15.000 in 

contanten ontvangt bij de verkoop van een goed. Hierop staat een geldboete van € 250 

  

                                                            
318 Aanbeveling 17 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
319 Art. 22 van de Wet van 11 januari 1993. 
320 Nieuw art. 39 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993. 
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tot € 225.000.Die boete mag weliswaar nooit hoger zijn dan 10% van de ten onrechte in 

contanten betaalde sommen.321

Naast deze sancties kunnen bepaalde van de instellingen ook bestraft worden op 

basis van andere wetgeving. Bij wijze van voorbeeld kan ik verwijzen naar de Bankwet 

van 1993. Artikel 57 van deze wet geeft de CBFA de mogelijkheid om bepaalde 

bijzondere sanctiemechanismen in werking te laten treden als zij ziet dat de 

kredietinstelling niet werkt overeenkomstig de bepalingen van de Bankwet en de ermee in 

verband staande wetgeving.

  

322 Zo kan ondermeer een commissaris worden aangesteld, 

of kunnen bepaalde bestuurders worden afgezet. In de regel krijgen de banken eerst een 

termijn opgelegd om tegemoet te komen aan de tekortkomingen. Indien binnen die termijn 

nog niet voldaan is aan de verplichtingen kan hen een dwangsom worden opgelegd, van 

maximum € 50.000 per dag vertraging, of een boete tot € 2.500.000 per overtreding.323 

Een ander voorbeeld is terug te vinden in het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van het 

reglement voor diamanthandelaars. Artikel 26 geeft de Minister van Economie de 

bevoegdheid een administratieve geldboete op te leggen wanneer niet voldaan is aan de 

verplichtingen van het reglement door de handelaars in diamant.324

Mijns inziens is de sanctielijst in onze anti-witwaswetgeving te beperkt. De FATF 

geeft in zijn aanbeveling een opsomming weer van mogelijke sancties zoals daar zijn: 

waarschuwingen, schorsing, ontslag, intrekken van de licenties,… De FATF wenste 

daarenboven een uitgebreid en gediversifieerd sanctiemechanisme. Het is wel zo dat 

andere sancties zijn opgenomen in de Bankwet van 1993, maar deze zijn enkel van 

toepassing op de kredietinstellingen, en niet op bijvoorbeeld een diamanthandelaar. Een 

nieuw sanctieregime zou moeten uitgewerkt worden en opgenomen worden in de wet zelf, 

opdat de verschillende sancties toepassing vinden op alle onderworpen 

instellingen/personen. Daarenboven is er een te grote verscheidenheid wat betreft de 

toezichtorganen. Sommige vallen bijvoorbeeld onder de bevoegdheid van het Ministerie 

van Economische Zaken, terwijl andere onder de bevoegdheid van de CBFA vallen. Dit 

alles maakt het nog moeilijker om te komen tot een gelijke toepassing van de 

sanctieregels, tengevolge van het verschil in controle-instellingen. 

 

                                                            
321 Art. 23 van de Wet van 11 januari 1993. 
322 Art. 57 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S., 19 
april 1993, pag. 08650. 
323 Art. 103, §1, lid 2 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, B.S., 19 april 1993, pag. 08650. 
324 Art. 26 van het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in 
uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van gelden en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn 
bij toepassing van artikel 169, §3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 
58868. 
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2. Aanbeveling 18: Shell Banks325

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze aanbeveling heeft betrekking op de zogenaamde ‘Shell Banks’. Landen moeten 

ervoor zorgen dat dergelijke instellingen niet gevestigd wordt binnen hun jurisdictie en 

moeten erop toezien dat geen relaties met andere bestaande ‘Shell Banks’ worden 

aangegaan of behouden blijven. Verder dient ook gecontroleerd te worden dat een 

binnenlandse financiële instelling geen relatie aangaat met een buitenlandse instelling die 

wel relaties heeft met een ‘Shell Bank’. 

- Toepassing in België 

Eerst wil ik de aandacht vestigen op wat juist onder een ‘Shell Bank’ verstaan wordt. 

Het gaat om “een kredietinstelling opgericht in een rechtsgebied waar zij geen fysieke 

aanwezigheid heeft, en die niet verbonden is met een onder toezicht staande financiële 

groep”.326 Het gaat dus om een fictieve bank. In België is het onmogelijk om dergelijke 

instellingen op te richten, aangezien elke kredietinstelling moet beschikken over een 

vergunning die wordt afgeleverd door de CBFA. De Bankwet van 1993 geeft weer welke 

informatie dient verkregen en gecontroleerd te worden vooraleer de vergunning wordt 

uitgegeven.327 Indien een instelling een vergunning in België wil krijgen terwijl het gaat om 

een dochteronderneming van bijvoorbeeld een in een andere lidstaat gevestigde 

kredietinstelling, dan zal de CBFA eerst de nationale overheden van die lidstaat moeten 

contacteren en nagaan of daar wel degelijk een vergunning is verkregen.328 Werd een 

vergunning uitgevaardigd, en blijkt naderhand dat men toch niet voldoet aan de wettelijke 

vereisten, dan kan de CBFA overgaan tot intrekking van de vergunning.329

De CBFA introduceert in zijn reglement ook nog een specifieke regel die betrekking 

heeft op deze situatie. Het is verboden voor een nationale kredietinstelling om een 

zakenrelatie aan te gaan, of een occasionele verrichting uit te voeren wanneer de 

 

                                                            
325 Aanbeveling 18 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
326 EUROPEES PARLEMENT, Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van 
terrorismefinanciering, 03 mei 2005, 163 p., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0137+0+DOC+PDF+V0//NL  
327 Art. 7 t.e.m. 22 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, 
B.S., 19 april 1993, pag. 08650. 
328 Art. 9, lid 1 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S., 
19 april 1993, pag. 08650. 
329 Art. 57 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S., 19 
april 1993, pag. 08650. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0137+0+DOC+PDF+V0//NL�
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desbetreffende buitenlandse instelling geen effectieve vestiging heeft in het land waar ze 

haar statutaire zetel heeft, en ze daarenboven niet behoort tot een financiële groep die 

voldoet aan de FATF-aanbevelingen.330 Daarenboven verbiedt het reglement de 

kredietinstellingen relaties aan te knopen met buitenlandse instellingen, die mogelijks wel 

onderworpen zijn aan de FATF-normen, en die wel op legitieme wijze zijn opgericht, maar 

waarvan men een vermoeden heeft dat deze instellingen een zakenrelatie hebben met, of 

verrichtingen uitvoeren voor fictieve banken.331

De FATF zag geen problemen in de door België opgestelde regels.

 Het is dus de taak van de Belgische 

kredietinstellingen om telkenmale te verifiëren dat hun buitenlandse correspondentbanken 

zelf geen rekeningen openen voor ‘Shell Banks’. Met deze verplichting ziet België er op 

toe dat altijd een controle wordt uitgevoerd, want het feit dat een land lid is van de 

Europese Unie, of rekening houdt met de FATF-aanbevelingen, wil niet zeggen dat 

daarom automatisch geen banden worden aangehouden met fictieve banken. 

332

3. Aanbeveling 19: registratie valutatransacties

 Niettemin blijft 

dit een heikel punt, dat mijns inziens vooral dient bestreden te worden op internationaal 

vlak. In de hypothese dat een bank in land A rekeningen aanhoudt voor een fictieve bank, 

en een bank in land B niet beschikt over onze strikte regels, dan lijkt het mij waarschijnlijk 

dat wanneer een Belgische bank een relatie aangaat met de bank in land B, ze geen weet 

zal hebben dat deze bank relaties heeft met banken die geaffilieerd zijn met fictieve 

banken. Het gaat hier dan wel om een dubbel doorgeefluik, maar gelden kunnen zo wel 

versluisd worden. België heeft de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de 

aanbeveling, maar nu is het aan internationale organisaties om deze materie een 

wettelijke grondslag te geven. 

 

333

- Inhoud van de aanbeveling 

 

                                                            
330 Art. 33, §1, 1° van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
331 Art. 33, §1, 2° van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
332 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
333 Aanbeveling 19 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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Deze aanbeveling dient gezien te worden als een aansporing. Het legt de leden niet 

zozeer een verplichting op, maar zegt hen het volgende in overweging te nemen: landen 

dienen te overwegen een systeem op punt te zetten waarbij financiële en niet-financiële 

instellingen en personen de verplichting hebben alle nationale en internationale 

valutatransacties boven een bepaald bedrag te melden, en dit in een database op te 

nemen, toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten in het kader van witwaszaken of 

financiering van terrorisme. 

- Toepassing in België 

België heeft niet gekozen voor een dergelijk geautomatiseerd systeem. België was 

namelijk niet overtuigd dat een dergelijk systeem de gewenste werking zou hebben. De 

hypothese dat een grote winkelketen met de kerstperiode een bedrag komt storten boven 

de vooropgestelde limieten, is niet onwaarschijnlijk. Deze instellingen zouden gemeld 

worden door hun kredietinstelling, waardoor deze in het bestand zouden terechtkomen. 

Niettemin heeft men daarentegen geopteerd voor een aantal regels welke het hierboven 

beschreven doel nastreven, maar waarbij een melding wordt gemaakt aan de CFI. Artikel 

10ter van de anti-witwaswetgeving legt een verbod op aan handelaren om een verkoop te 

vereffenen in cash als het goed meer dan € 15.000 kost.334 De circulaire van de CBFA 

meent weliswaar dat dit artikel niet van toepassing is op financiële instellingen.335 Volgens 

hen moet de term ‘goederen’ in zijn eigenlijke betekenis aanzien worden, zoals wagens, 

juwelen, kunst,… Financiële instellingen verhandelen dit soort van goederen niet, maar 

handelen enkel in financiële instrumenten. Niettemin mogen we de verplichtingen die op 

de kredietinstellingen rusten niet uit het oog verliezen. Zij hebben namelijk de verplichting, 

om telkenmale er een verdachte transactie plaatsvindt, of ze een vermoeden hebben dat 

een verrichting een risico inhoudt, dit te melden.336 De circulaire wijst er daarenboven ook 

op dat een bijzondere aandacht dient besteed te worden aan eventuele stortingen van 

grote sommen contanten door de ‘handelaren in goederen van grote waarde’, waarop 

artikel 10ter van de wet van toepassing is.337

                                                            
334 Art. 10ter van de Wet van 11 januari 1993. 

 Al deze verplichtingen dienen gekaderd te 

worden binnen het eerstelijnstoezicht, en veel zal dus afhangen van de opleidingen en 

335 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
336 Art. 12 van de Wet van 11 januari 1993. 
337 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
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sensibilisering van het bankpersoneel om dit soort transacties te herkennen. Verder 

verbiedt de wet ook nog dat notarissen en vastgoedmakelaars een bedrag in cash zouden 

ontvangen voor de verkoop van een onroerend goed van meer dan 10% van de 

verkoopsom, met een maximum van € 15.000.338

Ik wil in het kader van deze aanbeveling ook nog de aandacht vestigen op een 

Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 dat betrekking heeft op het grensoverschrijdend 

verkeer van liquide middelen.

 Betaalt de cliënt meer, of wil hij absoluut 

meer in contanten vereffenen, dan zullen ze een melding moeten plaatsen bij de CFI. 

339 Dit KB is er gekomen in navolging van een Europese 

verordening.340 Deze beide instrumenten verplichten personen om, vooraleer de nationale 

grenzen te overschrijden, een melding te maken aan de douaneautoriteiten in het geval 

ze liquide middelen ter waarde van €10.000 of meer de grens overbrengen.341 Indien de 

douanebeambten vermoeden dat de gelden afkomstig zijn uit illegale activiteiten, dan 

mogen ze de liquide middelen in bewaring nemen.342 Ze stellen een Proces-verbaal op en 

melden dit door aan het parket en de CFI.343

4. Aanbeveling 20: Uitbreiding van de aanbeveling naar andere niet-financiële 

instellingen

 Op deze manier wordt opnieuw een controle 

doorgevoerd. Ik ga op deze instrumenten dieper in bij de bespreken van ‘Speciale 

aanbeveling 9 met betrekking tot de financiering van terrorisme’. 

 

344

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De FATF-leden worden aangespoord om de reeds beschreven aanbevelingen ook+ 

toe te passen op andere niet-financiële instellingen en personen, dan deze vernoemd 

door de FATF, welke mogelijks een risico van witwassen en/of financiering van terrorisme 

met zich meebrengen. 
                                                            
338 Art. 10bis van de Wet van 11 januari 1993. 
339 Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend 
verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
340 Verordening 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad, 26 oktober 2005 betreffende de controle 
van liquide middelen die de gemeenschap binnenkomen of verlaten, Publicatieblad van de Europese Unie, 25 
november 2005, afl. 309, 9-12. 
341 Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
342 Art. 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
343 Art. 10 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
344 Aanbeveling 20 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 



Peter De Bou  Academiejaar 2008-2009 

73 
 

- Toepassing in België 

België heeft met deze aanbeveling rekening gehouden. Naast de door de 

aanbevelingen geviseerde instellingen/personen heeft onze wetgever ook nog andere 

instellingen onderworpen aan de regels, met name de bewakingsondernemingen, de 

gerechtsdeurwaarders en de externe fiscale accountants. Voor de toepassing van de 

aanbevelingen en de Belgische wet op deze personen, verwijs ik naar mijn bespreking 

van aanbevelingen 12 en 16.345

Ik kan hier wederom een melding maken van artikel 10ter van de anti-

witwaswetgeving.

  

346 Zoals reeds vernoemd, legt dit artikel een verbod op om meer dan € 

15.000 in contanten te ontvangen bij de verkoop van goederen. Dit artikel is gericht op 

handelaars, zonder dat een verdere specificatie werd gedaan in de wet. Uit de CBFA-

circulaire is af te leiden dat deze regel primair gericht is op de ‘handelaars in goederen 

van grote waarde’, een categorie die nergens anders in de wet vermeld wordt, maar 

waarop wel verplichtingen rusten met betrekking tot de bestrijding van witwassen.347

d. Te nemen maatregelen ten aanzien van landen die de FATF-

aanbevelingen niet of onvoldoende naleven (R21-R22) 

 Dit 

toont opnieuw het initiatief dat door de Belgische wetgever genomen is om ruimer te gaan 

dan wat de FATF aanbeveelt.  

 

1. Aanbeveling 21: met instellingen in niet-conformerende landen  348

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Financiële instellingen hebben de verplichting om bijzondere aandacht te besteden 

aan zakenrelaties en transacties die ze aangaan met personen en instellingen (inclusief 

financiële instellingen) die zich bevinden in landen die niet of onvoldoende tegemoet 

komen aan de FATF-aanbevelingen. In de gevallen waar een transactie geen duidelijk 

economisch of rechtmatig doel lijkt te hebben, dient alles in het werk gesteld te worden 

                                                            
345 Zie supra: pag. 46 en pag. 62.  
346 Art. 10 ter van de Wet van 11 januari 1993. 
347 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
348 Aanbeveling 21 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�


Peter De Bou  Academiejaar 2008-2009 

74 
 

om na te gaan wat de achtergrond en doel is van de transactie. De bevindingen dienen 

schriftelijk vastgelegd te worden en moeten ter beschikking gehouden worden van de 

toezichthoudende instanties. In het geval dat de desbetreffende landen blijven weigeren 

de FATF-aanbevelingen toe te passen, moeten de FATF-leden in staat zijn passende 

tegenmaatregelen te treffen.  

- Toepassing in België 

We dienen voor deze aanbeveling rekening te houden met de landen die niet voldoen 

aan de FATF-aanbevelingen. In het verleden had de FATF zelf een lijst waarin de landen 

opgenomen waren die niet de nodige maatregelen namen. Sinds kort bevat deze lijst 

weliswaar geen enkel land meer.349 Weliswaar heeft de FATF op 25 februari 2009 een 

document vrijgegeven waar ze haar leden vraagt bijzonder waakzaam te zijn wat betreft 

verrichtingen komende van en naar Iran, Oezbekistan, Pakistan, Turkmenistan, Sao 

Tomé en Principe. Hoewel deze landen maatregelen hebben genomen om conform te zijn 

met de aanbevelingen, zijn er nog tal van problemen, vandaar de vraag tot 

waakzaamheid.350 Hiernaast zijn ook nog andere lijsten terug te vinden waarvan financiële 

instellingen gebruik maken.351 Ook de kredietinstellingen hebben zelf interne lijsten 

ontwikkeld met landen waar een verhoogde waakzaamheid moet toegepast worden.352

Artikel 14ter van onze wet geeft de Koning de bevoegdheid om de plicht tot 

kennisgeving van verrichtingen en feiten aan de CFI uit te breiden in het geval natuurlijke 

of rechtspersonen betrokken zijn die zich bevinden, of opereren vanuit een land waar de 

wetgeving als ontoereikend wordt beschouwd door een internationale instantie, of waar op 

een lakse manier witwassen wordt bestreden.

 

353

                                                            
349 Dit betrof de ‘Non Cooperative Countries and Territories’-lijst, maar sedert 13 oktober 2006 bevat deze lijst 
geen enkel land meer. In 2000 en 2001 stonden hier 23 jurisdicties op, meerbepaald: Bahamas, Cayman 
Islands, Cook Islands, Dominica, Egypt, Grenada, Guatemala, Hungary, Indonesia, Israel, Lebanon, 
Liechtenstein, Marshall Islands, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Panama, Philippines, Russia, St. Kitts & Nevis, 
St. Vincent & the Grenadines en Ukraine. Al deze landen hebben voldoende initiatieven genomen om in 
overeenstemming te zijn met de aanbevelingen van de FATF. 
350 Zie supra: pag. 38 
351 Een veel gebruikte lijst binnen kredietinstellingen is de OESO-lijst met betrekking tot de fiscale paradijzen. 
352 Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de interne ‘country watch list’ die men bij Dexia heeft, waar landen 
bestempeld worden als Low, Medium of High Risk Countries. Afhankelijk van de risicograad gaat er een 
strengere controle doorgevoerd worden. Ook de andere door mij bezochte kredietinstellingen hebben eigen 
lijsten opgesteld waar meer aandacht wordt aan besteed. AXA-bank beschikt bijvoorbeeld over de ‘Risky 
Countries’-lijst welke zeer uitgebreid is, en tal van Europese Landen behelst. Delta Lloyd heeft zelfs Luxemburg 
en Zwitserland op zijn lijst staan, omdat daar nog steeds een stikt bankgeheim geldt. 
353 Art. 14ter van de wet van 11 januari 1993. 
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artikel integraal.354 De Koning heeft van deze bevoegdheid in het verleden reeds gebruikt 

gemaakt ten aanzien van ondermeer Nauru355 en Myanmar356, beiden opgeheven in 

2005357. Al de lijsten waarvan de kredietinstelling gebruik maakt, worden ingevoerd in het 

geautomatiseerd tweedelijnstoezichtsysteem, welke elke transactie naast deze lijsten zal 

plaatsen.358

In het reglement van de CBFA wordt veel aandacht besteed aan het acceptatiebeleid, 

en worden financiële instellingen sowieso verplicht een grondig onderzoek uit te voeren 

als de potentiële klanten een mogelijk risico vormen.

 

359 In bepaalde gevallen wordt het 

hen zelfs verboden een relatie aan te gaan.360 Artikel 33, §1, 2° verplicht hen ook een 

gedetailleerd schriftelijk dossier op te stellen.361 Voor de volledige lijst van regels met 

betrekking tot de identificatie, acceptatie en waakzaamheid, verwijs ik naar de artikelen 32 

tot en met 37 van het CBFA-reglement.362

                                                            
354 Nieuw art. 27 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
355 Koninklijk Besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, B.S., 29 juni 2002, 
pag. 29458 
356 Koninklijk Besluit van 15 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot 
uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 
betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, B.S., 30 december 2003, pag. 62014. 
357 Koninklijk Besluit van 16 maart 2005 tot opheffing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 
tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 
betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 december 2003 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, 
B.S., 19 april 2005, pag. 17717. 
358 Zie supra: pag. 44. 
359 Art. 32 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
360 Zie supra: pag. 75. 
361 Art. 33, §1, 2° van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
362 Art. 32 t.e.m. 37 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
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2. Aanbeveling 22: Buitenlandse filialen en dochterondernemingen363

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Financiële instellingen dienen ervoor te zorgen dat de maatregelen die ze nemen in 

navolging van deze aanbevelingen, ook van toepassing zijn op hun in het buitenland 

gevestigde filialen en dochterondernemingen, en dit zeker indien de vestigingen zich 

bevinden in landen waar de FATF-aanbevelingen niet, of onvoldoende worden nageleefd. 

Laat de lokale wetgeving niet toe dat de buitenlandse reglementering wordt toegepast, 

dan dienen de moederondernemingen op de hoogte gebracht te worden van het feit dat 

hun dochters of filialen de FATF-regels niet kunnen toepassen. 

- Toepassing in België 

Om deze aanbeveling te analyseren, is het aangewezen om een onderscheid te 

maken tussen instellingen die zich bevinden in landen lid van de Europese Unie of van de 

FATF, en filialen of dochters die terug te vinden zijn in andere landen. 

Bevindt een filiaal zich in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, of 

houdt het land rekening met de recommandaties van de FATF, dan ondervindt men in de 

meerderheid van de gevallen geen problemen. De circulaire verduidelijkt dat de regels 

van de wet van 11 januari 1993364 en het reglement van de CBFA365 niet moeten worden 

toegepast door de bijkantoren en dochters van Belgische instellingen, wanneer ze zich 

bevinden in landen waar ze onderworpen zijn aan bepalingen gelijkwaardig aan de 

Belgische bepalingen.366 We mogen namelijk niet vergeten dat EU-landen onderhevig zijn 

aan de Europese regelgeving, waaronder de derde AML-richtlijn.367

                                                            
363 Aanbeveling 22 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
364 Wet van 12 januari 2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht 
op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 23 januari 2004, blz 04352. 
365 Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 

 Het is in deze optiek 

wel van cruciaal belang dat de moederondernemingen er zich van vergewissen dat hun 

366 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
367 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, P.B., 25 
november 2005, afl. 309, pag. 15-36. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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bijkantoren en dochterondernemingen wel degelijk overgaan tot het implementeren van 

deze buitenlandse regels.  

Bevindt het bijkantoor of de dochter zich in een land buiten de EER, en weigert dit 

land zich te confirmeren met de FATF-normen, dan is extra aandacht vereist. Opnieuw 

gaat de circulaire hier dieper op in. De instellingen zijn in de eerste plaats onderworpen 

aan de lokale wetgeving en regels, maar de Belgische ondernemingen moeten verplicht 

strengere maatregelen invoeren om er op toe te zien dat geen praktijken worden 

toegepast strijdig met de anti-witwasregels. In de praktijk wordt dit risico opgevangen door 

de implementatie van een gelijkwaardige preventieregeling als de Belgische regelgeving, 

binnen de instellingen, naast de lokale reglementering en wetgeving. In de hypothese dat 

de buitenlandse autoriteiten of wetgeving de filialen en dochterondernemingen het verbod 

opleggen om Belgische bepalingen te implementeren, dient de instelling de CBFA hiervan 

op de hoogte te brengen.368 De FATF becommentarieerde het feit dat deze regel niet in 

de wet of het reglement opgenomen was, maar enkel opgenomen was in de circulaire.369 

Omwille van deze reden heeft men een soortgelijke regel opgenomen in de het nieuwe 

wetsontwerp. Het nieuwe artikel 16 verplicht de kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen namelijk een gecoördineerd programma en procedures uit te 

werken waaraan de hele financiële groep onderworpen is, betreffende de verplichtingen 

inzake de voorkoming van witwassen van gelden en financiering van terrorisme.370

Onze wet heeft ook nog een aparte regel opgenomen gericht op vestigingen in 

landen waartegen tegenmaatregelen genomen zijn. Het betreft deze landen die door de 

Koning aangewezen worden op basis van artikel 14ter van onze huidige wetgeving. 

Momenteel zijn er geen landen meer waartegen de Koning maatregelen heeft 

genomen.

 

371

                                                            
368 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., 

 In het geval een dergelijke maatregel wordt genomen tegen een land, dan is 

het verboden voor een Belgische financiële instelling om een bijkantoor of 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
369 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
370 Nieuw art. 16, §2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
371 In het veleden werden dergelijke maatregelen genomen tegen Nauru en Myanmar, maar beide Koninklijke 
Besluiten zijn opgeheven in de loop van 2005. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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dochteronderneming te openen in dat land.372 Deze regel blijft ook behouden in het 

nieuwe wetsontwerp.373

Tot slot is het meldingswaardig dat de CBFA de kredietinstellingen aanbeveelt, in het 

geval ze bijkantoren openen op internationaal vlak, om op elkaar afgestemde normen te 

ontwikkelen die van toepassing zijn op de hele groep.

 

374 Door een algemeen intern beleid 

uit te werken ziet men erop toe dat geen te grote discrepanties ontstaan tussen de 

verschillende instellingen, maar dat allen op elkaar zijn afgestemd. Dit beleid moet 

betrekking hebben op de identificatie, acceptatie, waakzaamheid en toezicht. Zo is men 

ook zeker dat gelijksoortige feiten op dezelfde manier bestreden worden. Tijdens mijn 

interviews hebben de kredietinstellingen me gewezen op het bestaan van dergelijk 

algemeen reglement, toepasselijk op alle kantoren en filialen, verspreid over de hele 

wereld.375

e. Regulering en toezicht (R23-R25) 

 

 

1. Aanbeveling 23: regulering en toezicht van financiële instellingen376

- Inhoud van de aanbeveling 

 

FATF-lidstaten dienen er op toe te zien dat de financiële instellingen onderworpen 

worden aan adequate regels en toezicht, en dat de FATF-aanbevelingen wel degelijk 

worden nageleefd door hen. De bevoegde autoriteiten dienen de nodige maatregelen te 

treffen, al dan niet wettelijk, om criminelen ervan te weerhouden eigenaar, aandeelhouder 

of een bekleder van een managementfunctie te zijn van een financiële instelling. In het 

geval de financiële instellingen onderworpen zijn aan de principes van de Bazel-

                                                            
372 Art. 14quater van de Wet van 11 januari 1993. 
373 Nieuw art. 19 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
374 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
375 Ik kan hier ondermeer verwijzen naar het AXA-charter, waarop me gewezen is tijdens mijn gesprek met 
Compliance Officer Yves Metsers op 19 september 2008 te Antwerpen. Dit charter geldt wereldwijd voor alle 
leden van de AXA-groep, en bevat ondermeer de basisgegevens voor alle entiteiten 
376 Aanbeveling 23 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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akkoorden (de zogenaamde ‘Core Principles’ voor banken377

- Toepassing in België 

), moet men rekening houden 

met de prudentiële doelstellingen van deze akkoorden in het geval ze ook toepasselijk zijn 

op de anti-witwasdoelstellingen. De financiële instellingen die niet onderworpen zijn aan 

de Bazel-principes, dienen te beschikken over een vergunning of dienen geregistreerd te 

worden en dienen deugdelijk gereguleerd te worden. Natuurlijke- en rechtspersonen die 

diensten verlenen op het vlak van overmaken van geld of het wisselen van geld of valuta 

dienen ook over een vergunning te beschikken of geregistreerd te zijn en moeten 

onderworpen zijn aan doeltreffende waarborgsystemen teneinde witwassen en 

financiering van terrorisme te bestrijden. 

Zoals reeds uit het voorgaande is gebleken, neemt de CBFA de taak op zich om na 

te gaan of de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen tegemoet komen aan 

de verplichtingen opgelegd door de FATF. In zijn circulaire wijst de CBFA er op dat ze op 

zo een ruim mogelijke manier gebruik maakt van de toezichtbevoegdheid waarover ze 

beschikt.378 Verder heeft de CBFA de toezicht- en controlebevoegdheid gekregen over de 

wisselkantoren, de handelaren in derivaten, de levensverzekeringsondernemingen en de 

hypotheekkantoren. Al deze instellingen dienen ofwel over een vergunning te beschikken, 

of dienen zich te registreren. Elk van deze toestemmingen wordt gegeven door de CBFA. 

Het is dan ook de CBFA die er op toeziet dat elkeen van deze ondernemingen een interne 

politiek, procedures en adequate controles uitwerkt. Elke instelling krijgt daarenboven de 

verplichting opgelegd om een verantwoordelijke aan te duiden die de contacten met de 

CBFA onderhoudt.379

Wat de instellingen voor consumentenkrediet, de uitgevers van kredietkaarten 

(andere dan de kredietinstellingen) en de leasingondernemingen betreft, wordt controle 

uitgeoefend door de CFI. De eerste twee instellingen dienen toestemming te krijgen van 

het Ministerie van Economie om hun activiteiten uit te oefenen, terwijl de 

leasingondernemingen zich verplicht dienen te registreren bij hetzelfde Ministerie. 

Belangrijk in dit oogpunt is de controle die het Ministerie van Economische Zaken uitvoert 

 

                                                            
377 The Basel Committee, Core Principles for effective banking supervision, oktober 2006, 13 p., 
http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf. 
378 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
379 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
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naar de eerbaarheid van deze instellingen. Zo dienen certificaten van goed gedrag en 

zeden voorgelegd te worden, vooraleer de toestemming wordt gegeven.380

Wat betreft de diensten voor het overmaken en wisselen van geld/waarden/valuta, 

hebben slechts enkele Belgische instellingen deze bevoegdheid gekregen, namelijk de 

Nationale Bank, de Post, de wisselkantoren, de kredietinstellingen en de 

beleggingsondernemingen. De laatste drie van deze lijst zijn onderworpen aan de controle 

van de CBFA en dienen te beschikken over een vergunning of dienen zich te 

registreren.

 

381 De kantoren van de Post worden gecontroleerd door de interne audits die 

‘De Post’ instelt. Verder is het van cruciaal belang een onderscheid te maken tussen ‘De 

Post’ en ‘De Bank van de Post’. We hebben hier namelijk te maken met 2 aparte 

instellingen. De Post is onderworpen aan de controle van de CFI, terwijl de ‘Bank van de 

Post’ een kredietinstelling is welke verantwoording dient af te leggen aan de CBFA.382

Om criminelen ervan te weerhouden deel te nemen aan kredietinstellingen, zijn deze 

in de eerste plaats verplicht om de CBFA op de hoogte te brengen indien een persoon 

over vijf procent aandelen beschikt in de kredietinstelling. Deze persoon moet vervolgens 

geïdentificeerd en goedgekeurd worden door de CBFA.

  

383 Heeft de CBFA twijfels over 

deze personen, dan kunnen zij weigeren hen te aanvaarden als aandeelhouder. Wat 

betreft het beheer en bestuur van de financiële instelling, moet gekozen worden voor 

personen die beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en de nodige 

ervaring.384

Hoewel deze punten allen de initiatieven van de Belgische wetgever weergeven, 

becommentarieerde de FATF dat teveel van de regels gericht waren op de 

kredietinstellingen. Het is natuurlijk zo dat deze financiële instellingen het meest vatbaar 

zijn voor misbruik, maar ook de andere financiële ondernemingen dienen behoed te 

worden voor de gevaren. De FATF wees op het feit, dat de instellingen die niet onder het 

 De wet somt onmiddellijk ook de gevallen op waarin het verboden is om 

bestuurder te worden van een kredietinstelling. Maar opnieuw is het de CBFA die kan 

weigeren een kandidaat te aanvaarden.  

                                                            
380 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
381 Ik kan hier ondermeer verwijzen naar de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, B.S., 19 april 1993, pag. 08650. 
382 Hiervoor verwijs ik naar mijn gesprek met Dhr. Hugo Cornelissen, hoofd van de anti-witwascel van de ‘Bank 
van de Post’, die me ondermeer gewezen heeft op de verschillen tussen de Post en de Bank van de Post. 
383 Art. 24 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S., 19 
april 1993, pag. 08650. 
384 Art. 18 van de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, B.S., 19 
april 1993, pag. 08650. 
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toezicht vielen van de CBFA, niet onderworpen waren aan de anti-witwasmaatregelen van 

de CBFA. Zo ook zijn deze niet onderhevig aan de preventieve controles die de CBFA 

uitvoert, zoals de controle van de identiteit van de aandeelhouders en de verificatie van 

de voorwaarden voor de uitgifte van een vergunning.  

De FATF doelde hier op de instellingen voor consumentenkrediet, de 

leasingondernemingen en de uitgevers van kredietkaarten, andere dan kredietinstellingen. 

De Belgische wetgever heeft nu een aantal maatregelen genomen om aan deze kritiek 

tegemoet te komen, door de introductie van een nieuw artikel in het wetsontwerp. Het 

nieuwe artikel 37 verplicht alle toezichthoudende overheden, welke de erkenning of 

inschrijving geven, een reglement op te stellen dat de toepassingsmodaliteiten van de in 

de wet voorziene verplichtingen uitwerkt.385 Deze regel is weliswaar reeds terug te vinden 

in onze huidige wetgeving, maar is niet van toepassing op de drie geviseerde 

ondernemingen.386 Dit alles betekent dat in de toekomst het Ministerie van Economische 

Zaken een reglement zal moeten opstellen voor de instellingen die onder haar 

bevoegdheid vallen. Volgens het nieuwe artikel 38 mogen de controle- en/of 

toezichthoudende overheden doeltreffende mechanismen instellen ter controle van de 

naleving door de ondernemingen/instellingen van de hen opgelegde verplichtingen in de 

wet en de reglementen.387

Voor het overige was de Belgische regeling in overeenstemming met de aanbeveling. 

Ik wil wel nog even de aandacht vestigen op de vermelding van de Bazel-akkoorden in de 

recommandatie. De ‘Core Principles’ worden wel degelijk geïmplementeerd in België. 

Deze vinden in België toepassing op de kredietinstellingen en de 

beleggingsondernemingen. Naar aanleiding van het Bazel II-akkoord, heeft de CBFA een 

besluit uitgevaardigd, dat de principes uitlegt en de toepassing ervan op de Belgische 

instellingen verduidelijkt.

 Een extra element dat nog wordt toegevoegd, en een zekere 

meerwaarde heeft, is dat de overheden die toezicht uitoefenen over de financiële 

ondernemingen (en de casino’s) het recht hebben om inspecties ter plaatse uit te voeren. 

Hoewel de CBFA dit bijvoorbeeld al kon, werd dit nooit zo expliciet in de wet opgenomen. 

388

                                                            
385Nieuw art. 37 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
386 Art. 21bis van de wet van 11 januari 1993. 
387 Nieuw art. 38 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
388 Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 17 oktober 2006 over het 
reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, , goedgekeurd 
bij ministerieel besluit van 27 december 2006, B.S., 3 januari 2007, pag. 00084. 

 De FATF wees erop, dat als de Bazel-akkoorden niet van 



Peter De Bou  Academiejaar 2008-2009 

82 
 

toepassing zijn op bepaalde instellingen, men moet voorzien in registratie of 

vergunningen, wat opgevolgd werd door België. 

 

2. Aanbeveling 24: regulering en toezicht voor niet-financiële instellingen389

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze aanbeveling streeft dezelfde principes na als de voorgaande aanbeveling, maar 

richt zich nu tot de niet-financiële instellingen: 

a. Casino’s dienen onderhevig te zijn aan een uitgebreid regime van regelgeving 

en toezicht. Verder dienen casino’s te beschikken over een vergunning en 

moeten de bevoegde overheden alle maatregelen nemen, wettelijk of 

reglementair, om criminelen ervan te weerhouden eigenaar te worden van of 

een significant belang te krijgen in een casino.  

b. Op de andere niet-financiële instellingen moeten doeltreffende 

toezichtsystemen uitgewerkt worden, welke voldoen aan de vereisten teneinde 

witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden. Het toezicht mag 

overgelaten worden aan een overheidsinstantie, of een zelfregulerende 

instantie, in zoverre voldoende waarborgen kunnen gegarandeerd worden dat 

witwassen en financiering van terrorisme wordt tegengegaan. 

- Toepassing in België 

2.1 Casino’s 

De casino’s zijn in België aan een zeer strikte regelgeving onderworpen. Aan de 

basis ligt de wet van 1999.390 Deze wet introduceert de ‘Kansspelcommissie’, welke 

optreedt als advies-, beslissings- en controleorgaan.391 Artikel 20 zegt ook duidelijk dat 

het de spelcommissie is die de verantwoordelijkheid draagt op het vlak van de toepassing 

van de anti-witwaswet.392

                                                            
389 Aanbeveling 24 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
390 Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, B.S., 30 
december 1999, pag. 50040. 
391 Art. 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de 
spelers, B.S., 30 december 1999, pag. 50040. 
392 Art. 20, lid 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van 
de spelers, B.S., 30 december 1999, pag. 50040. 

 Dit orgaan beslist autonoom of een vergunning wordt toegekend 
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aan een potentieel casino, of niet. Er worden tal van regels opgesteld om een vergunning 

te verkrijgen en deze te behouden.393

• De vastgoedmakelaars zijn onderworpen aan het toezicht van het 

‘Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars’.

 Deze regels zijn mijns inziens grotendeels 

vergelijkbaar met de registratie of vergunningsregels die de CBFA uitgevaardigd heeft 

voor de financiële instellingen. Aan de hand van deze principes worden voldoende 

controles doorgevoerd door de commissie, die ervoor zorgen dat criminelen geen controle 

of aandelen kunnen verkrijgen in de casino’s. De aanbeveling is ook gericht op de 

‘internetcasino’s’, maar België had in het verleden reeds besloten om de uitbating van dit 

type van casino’s niet toe te staan. Wat de casino’s betreft, zijn voldoende initiatieven 

ondernomen om volledig in overeenstemming te zijn met de aanbeveling. 

2.2 Andere niet-financiële instellingen 

Wat de andere niet-financiële instellingen betreft, dienen ook toezichtmechanismen in 

werking gesteld te worden die erop toezien dat de nodige maatregelen genomen worden 

om witwassen tegen te gaan en dat de personen zelf geen daden stellen in strijd met de 

witwaswetgeving: 

394

• De handelaars in diamant dienen over een vergunning te beschikken die hen 

wordt toegewezen door de ‘Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie’. Zij hebben ook de taak toezicht uit te oefenen.

 Dit instituut gaat na of de 

makelaar voldoet aan de vereisten van professionalisme voor het uitoefenen 

van zijn functie. 

395 

Een reglement is er gekomen na de publicatie (en commentaar) van de FATF. 

In dit reglement worden alle elementen aangeraakt die van belang zijn om 

witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.396

                                                            
393 Art. 31 en 32 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van 
de spelers, B.S., 30 december 1999, pag. 50040. 
394 Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het 
beroep van vastgoedmakelaar, B.S., 13 oktober 1993, pag. 22447. 
395 Art. 169, §1 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 29 augustus 2008, pag. 38408. 
396 Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet 
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van gel en de 
financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, 
§3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 58868. 

 Niettemin is het de 

CFI die de taak op zich neemt om controles uit te voeren bij de desbetreffende 

handelaars. Ik wil ook nog de aandacht vestigen op een Koninklijk Besluit van 

maart 2004 waarin maatregelen opgenomen zijn met betrekking tot het 
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toezicht op de diamantsector.397

• De leasingondernemingen vallen onder de bevoegdheid van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, maar worden, zoals de diamanthandelaars, 

gecontroleerd door de Cel. 

 Dit besluit richt zich vooral op de identificatie 

en de in- en uitvoer van diamanten. 

• De notarissen staan onder het toezicht van de Nationale en Provinciale 

Kamers van Notarissen.398 Zij hebben de taak om na te gaan of notarissen 

rekening houden met de verplichtingen opgelegd door de anti-witwaswet. 

Volgens artikel 21 van deze wet399 en artikel 37 van het nieuwe wetsontwerp400 

heeft deze controlerende instantie de verplichting om een reglement op te 

stellen. Weliswaar is dit nog steeds niet gebeurd.401

• Gerechtsdeurwaarders dienen verantwoording af te leggen aan de 

Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders.

 

402 Op nationaal vlak 

hebben we de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Het is de taak van 

deze laatste kamer om algemene nationale regels op te stellen naar alle 

gerechtsdeurwaarders toe, alsook te voorzien in een adequaat 

controlereglement en in sancties in het geval een deurwaarder een niet 

toegelaten actie onderneemt. Opnieuw is het duidelijk dat er een 

toezichtorgaan voorhanden is, maar ontbreekt nog steeds een algemene 

regeling. Zo ook hebben ze geen geschreven deontologische code.403

• Bedrijfsrevisoren staan onder het toezicht van het Instituut voor 

Bedrijfsrevisoren welke een disciplinaire controlebevoegdheid heeft.

 

404 Het 

rapport van 2005 maakt melding van het feit dat het Instituut iedere vijf jaar 

een versterkte controle doorvoert tegenover zijn leden om na te gaan of ze 

optreden in overeenstemming met de anti-witwaswetgeving.405

• Advocaten dienen zich aan te sluiten aan een balie. Deze ordes, zoals daar 

voor de Vlaamse advocaten de ‘Vlaamse Orde van Advocaten’ is, beschikken 

 

                                                            
397 Koninklijk Besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, 
B.S., 13 mei 2004, pag. 38382. 
398 Wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt. 
399 Art. 21 van de Wet van 11 januari 1993. 
400 Nieuw art. 37 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
401 GRIJSEELS, C, “De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme” in Not. Fisc., 2006, 1, pag. 1-18. 
402 Art. 535 van het Gerechtelijk Wetboek. 
403 Hand. Senaat 2004-05, 24 februari 2005, 3-98. 
404 Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, B.S., 02 september 1953. 
405 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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over een disciplinaire bevoegdheid, en kunnen hun leden beteugelen in het 

geval ze activiteiten stellen welke strijdig zijn met de wet, ongeacht of het de 

anti-witwaswetgeving is.  

2.3 Conclusie 

Het is duidelijk dat deze niet-financiële instellingen allen beschikken over een eigen 

toezichthoudende instantie, maar dat ze niet allen beschikken over daadwerkelijke 

mechanismen om na te gaan of hun leden getrouw de regels van de wet van 11 januari 

1993 opvolgen. Hoewel sommigen beschikken over een disciplinaire 

sanctioneringsbevoegdheid, hebben ze niet altijd een systeem op punt gezet om controles 

door te voeren. Enkel het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en de Kansspelcommissie 

namen het initiatief om te onderzoeken of hun leden daadwerkelijk rekening hielden met 

de witwasregels. In het geval de mogelijkheid tot controle werd voorzien, werden meestal 

geen periodieke controletijdstippen bepaald. Opnieuw is hierin voorzien bij de 

bedrijfsrevisoren en de casino’s, maar niet bij de andere niet-financiële instellingen. Dit is 

nochtans van cruciaal belang, want wat is het nut van regels als niet op periodieke 

tijdstippen wordt nagegaan of eraan voldaan wordt.  

Het nieuwe artikel 37 van het wetsontwerp, gericht op de niet-financiële instellingen, 

verplicht elke toezichthoudende overheid een reglement op te stellen dat moet tegemoet 

komen aan de verplichtingen voorzien in de anti-witwaswet.406 Dit artikel stelt ook, dat als 

de desbetreffende overheid nalaat een reglement op te stellen, de Koning zelf een 

reglement kan aannemen.407 Het nieuwe reglement dat opgesteld is voor de 

diamanthandelaars bevat tal van regels, waaronder het opstellen van een jaarlijks rapport 

waarin de activiteiten moeten vermeld worden, die genomen werden met het oog op de 

strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.408

Dit toont aan dat initiatieven genomen werden na de publicatie van het verslag, maar 

mijns inziens wordt hieraan toch te weinig aandacht besteed, aangezien, naast het 

reglement voor de diamanthandelaars, geen andere acties genomen werden door de 

  

                                                            
406 Nieuw art. 37 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
407 Nieuw art. 37, §1, lid 2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
408 Art. 19, §7 van het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2006 tot goedkeuring van het reglement genomen in 
uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van gel en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij 
toepassing van artikel 169, §3 van de programmawet van 2 augustus 2002, B.S., 6 november 2006, blz. 58868. 
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geviseerde niet-financiële instellingen. Ook de controle blijft een uiterst heikel punt. Het 

nieuwe wetsontwerp legt de instellingen wel de verplichting op een reglement op te 

stellen, waarmee controles ongetwijfeld gepaard gaan, maar aangezien het nog niet 

geïmplementeerd is, zijn ook nog geen initiatieven gekomen vanuit de instellingen wat 

betreft de controle. 

 

3. Aanbeveling 25: richtlijnen voor het interpreteren en toepassen van de 

aanbevelingen409

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De bevoegde autoriteiten, waaronder de FIU’s, dienen richtlijnen vast te stellen, 

alsook feedback te geven, hoe de financiële en niet-financiële ondernemingen de 

opgestelde maatregelen dienen te interpreteren en toe te passen.  

- Toepassing in België 

Cruciaal voor de implementatie en uitwerking van wettelijke en reglementaire regels, 

is de notie wat de regels precies inhouden. Voldoende initiatieven zijn ondernomen in 

België om de verschillende ondernemingen/personen hierover te informeren. Bij wijze van 

voorbeeld kan ik verwijzen naar de vele typologieën die jaarlijks worden uitgegeven door 

de CFI, zodat alle geviseerde instellingen weten voor welke types van transacties en 

handelingen ze zich moeten behoeden.410

De mededeling van deze informatie heeft ook een wettelijke basis in de wet van 

1993. De CFI dient namelijk minstens eenmaal per jaar een verslag op te stellen van haar 

werkzaamheden.

 

411

                                                            
409 Aanbeveling 25 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

 Deze activiteitenverslagen bevatten een rijkdom aan informatie voor 

de instellingen. Naast de bovengenoemde typologieën, bevatten ze ook een overzicht van 

de nieuwe initiatieven, uitleg van bepaalde regels en allerhande statistieken. Naast de 

publicatie van dit rapport, wordt een algemene informatiesessie georganiseerd waar 

410 Zie ondermeer “CTIF-CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: CFI, Cel voor Financiële 
Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. voor de typologieën vooral bedoeld voor de financiële instellingen en 
“GRIJSEELS, C, “De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme” in Not. Fisc., 2006, 1, 1-18.” voor de typologieën voor de notarissen. 
411 Art. 11, §4 van de Wet van 11 januari 1993. 
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verdere uitleg wordt gegeven aan de witwasverantwoordelijken van de verscheidene 

instellingen.  

Het bovenstaande heeft betrekking op algemene informatie. Meer specifieke 

informatie wordt niet verspreid. We mogen namelijk niet uit het oog verliezen dat de CFI 

onderworpen is aan een strikte geheimhoudingsplicht412, en dus een financiële instelling 

niet mag inlichten dat één van diens klanten, die aan een onderzoek onderworpen is door 

de Cel, mogelijks een witwasser is. De financiële instellingen worden wel systematisch op 

de hoogte gebracht van de dossiers die geklasseerd werden door de CFI, zijnde de 

meldingen die niet onderzocht worden of geen witwasgevaar inhouden.413 Ook wordt hen 

op jaarbasis meegedeeld hoeveel dossiers doorgestuurd werden naar het parket, maar 

wegens de bescherming van het privéleven, worden geen namen medegedeeld. De CFI 

heeft in het verleden ook een aantal documenten opgesteld, gericht aan de verschillende 

personen/instellingen waarin informatie wordt medegedeeld hoe de witwasrisico’s te 

benaderen.414

Voor de financiële instellingen, onderworpen aan het toezicht van de CBFA, is het 

reglement en de circulaire ook van belang.

 In deze informatieve documenten worden ook witwasindicatoren 

opgenomen, zodat de instellingen weten waarop precies te letten. 

415

                                                            
412 Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S., 2 september 1993, blz. 19292. 

 Deze beide elementen hebben een 

significante meerwaarde voor de financiële instellingen. Bepaalde artikelen van de 

witwaswetgeving worden uitgelegd, en nieuwe regels worden hierin opgesteld, die de 

instellingen toelaten om op een correcte wijze tegemoet te komen aan haar verplichtingen 

opgelegd door de wet van 11 januari 1993. Ook de FATF benadrukte het gedetailleerde 

karakter van zowel het reglement als de circulaire en wees op het feit dat bepaalde regels 

verder gaan dan de wet. Opnieuw had ze maar één punt van kritiek, zoals bij een aantal 

van de voorgaande aanbevelingen, namelijk dat de circulaire geen wettelijke grondslag 

heeft, en dat het in de regel slechts een document is dat geen afdwingbaar karakter heeft. 

De regels, uitgewerkt in de circulaire, en niet in het reglement, kunnen geen aanleiding 

geven tot een sanctie in het geval de financiële instelling ze niet toepast. Naar de 

toekomst toe is het aangewezen om alle regels in te voegen in het reglement, en in de 

413 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
414 Ik kan hiervoor verwijzen naar de webstek van de CFI, waar een ‘leidraad voor benadering’ is opgesteld voor 
tal van de geviseerde personen/ondernemingen: http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=nl&page=rba  
415 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=nl&page=rba�
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circulaire louter deze regels uit te leggen. Daarnaast zijn er een aantal financiële 

instellingen, die niet onderworpen zijn aan het toezicht van de CBFA, en dus ook niet 

onderworpen zijn aan het reglement en de circulaire.416 Voor deze instellingen is geen 

enkel reglement uitgewerkt; wederom een gebrek. Natuurlijk zal het toekomstige artikel 37 

van het wetsontwerp hierin verandering brengen.417

De controle-instellingen van de niet-financiële beroepen trachten hun leden zoveel 

mogelijk te informeren. We mogen in deze optiek ook de rechtsliteratuur niet uit het oog 

verliezen. In tal van juridische tijdschriften werden artikelen opgenomen, waarin dieper 

wordt ingegaan op de taken van de instelling en waarin eveneens de wetsbepalingen 

worden geïnterpreteerd.

 

418 Ook worden de leden gesensibiliseerd door interne 

documenten van hun toezichthouders, en worden conferenties gehouden die zich fixeren 

op de witwasproblematiek.419

                                                            
416 Zie supra: pag. 82. 
417 Nieuw art. 37 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
418 Zie ondermeer: LECOCQ, A. & KIEBOOMS, S., “Bedienden van advocaten: meldingsplicht geschrapt”, 
Fiscoloog 2008, afl. 1101, 6-8; GRIJSEELS, C, “De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme” in Not. Fisc., 2006, 1, 1-18; Instituut van de Accountants 
en Belastingconsulenten, “Anti-witwasregeling: De rol van de accountant en de belastingconsulent. Recente 
belangrijke ontwikkelingen in de wetgeving.”, 19 oktober 2007. 
419 Zo kan ik verwijzen naar de studiedag voor accountants en belastingconsulenten, dat ingesteld werd op 19 
oktober 2007. 

 De FATF wees op het ontbreken van een eenduidige tekst, 

waarin alle modaliteiten en verschillende verplichtingen worden opgenomen, zoals het 

reglement en de circulaire bij de CBFA. Er is wel degelijk teveel spreiding. Elke niet-

financiële instelling krijgt zijn eigen uitleg over de wet en krijgt een eigen lijst van 

indicatoren van de CFI. Het is inderdaad aangewezen dat de controleoverheden naar de 

toekomst toe, een op elkaar afgestemd beleid ontwikkelen. 
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C. Institutionele en andere maatregelen die aanwezig dienen te zijn in 
systemen voor de bestrijding van witwassen en financiering van 
terrorisme.   

a. Bevoegde autoriteiten, hun bevoegdheden en hun middelen 

1. Aanbeveling 26: ‘Financial Intelligence Unit’420

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen zijn verplicht om een ‘Financial Intelligence Unit’ op te richten, welke als taak 

heeft informatie te ontvangen en te analyseren betreffende verdachte transacties. Deze 

FIU dient ook de geviseerde instellingen op de hoogte te brengen hoe ze moeten 

rapporteren. Belangrijk ook is dat deze ‘Unit’ rechtstreeks of onrechtstreeks toegang moet 

hebben tot de financiële, justitiële en politiële informatie die ze nodig acht voor het 

uitvoeren van haar taken (vooral met het oog op het analyseren van verdachte 

transacties). De FIU moet ook de mogelijkheid hebben tot het verkrijgen van bijkomende 

informatie van de meldingsplichtige instellingen en dient zelf over voldoende 

onafhankelijkheid en autonomie te beschikken. De aanbeveling wijst er ook op dat deze 

‘Unit’ op periodieke tijdstippen rapporten moet publiceren waarin statistieken, typologieën 

en activiteitenverslagen zijn opgenomen. 

- Toepassing in België 

Deze aanbeveling is op de oprichting en de taken van de CFI gericht. Alle, door de 

FATF beoogde elementen in deze aanbeveling, heb ik reeds besproken in het licht van 

vorige aanbevelingen421, alsook in mijn inleiding bij het bespreken van de belangrijkste 

instellingen422

a. Artikel 11, §1 van de wet van 11 januari 1993 stelt de “Cel voor Financiële 

Informatieverwerking” in en bepaalt dat het gaat om een administratieve 

overheid met rechtspersoonlijkheid.

. Ik zal op een summiere wijze de belangrijkste elementen nogmaals 

aanhalen: 

423

b. De Cel stelt elk jaar een activiteitenverslag op met daarin een bespreking van 

haar activiteiten, voornemens, statistieken en typologieën.

 

424

                                                            
420 Aanbeveling 26 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
421Zie supra: oa. Aanbeveling 4, 5, 13, 14, 23, 24. 
422 Zie supra: pag. 5. 
423 Art. 11, §1 van de Wet van 11 januari 1993. 
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c. De Cel kan gedurende een periode van 2 dagen een veto stellen tegen de 

uitvoering van een transactie, gedurende welke termijn ze beslist om te 

melden aan het parket of niet.425

d. De Cel heeft het recht informatie te vragen aan alle instellingen die onderhevig 

zijn aan de anti-witwasregeling, de politiediensten, de administratieve 

overheden en de gerechtelijke overheden.

 

426

e. De CFI is een volledig autonome instantie die onder de bevoegdheid staat van 

de Minister van Justitie en de Minister van Financiën, maar beiden hebben 

geen inspraak in de beslissingsbevoegdheid van de Cel. Er kunnen dus geen 

instructies of bevelen gegeven worden, wat van cruciaal belang is opdat de 

Cel onafhankelijk beslissingen zou kunnen nemen.

 

427

 Gezien het feit dat de Cel over alle bevoegdheden beschikt die haar in staat stellen 

op autonome en zelfstandige wijze alle informatie in te winnen en beslissingen te maken, 

is het niet verwonderlijk dat de FATF in 2005 besloot dat België integraal in 

overeenstemming is met zijn aanbevelingen wat betreft de oprichting en taken van de 

‘Financial Intelligence Unit’. 

 

 

2. Aanbeveling 27: onderzoekstechnieken ter bestrijding van witwassen428

- Inhoud van de aanbeveling 

  

Landen moeten ervoor zorgen dat de politiële en/of justitiële autoriteiten de nodige 

inspanningen leveren om witwasmisdrijven (en deze gelinkt aan financiering van 

terrorisme) op diepgaande wijze te onderzoeken. Landen worden aangemoedigd om 

speciale onderzoekstechnieken te implementeren om witwassen te bestrijden. Men doelt 

hier op de uitgestelde arrestaties, uitgestelde inbeslagnames, gecontroleerde 

afleveringen,…; dit alles om de ‘bron’ of de bestemmeling te vinden. De FATF moedigt 

hen tevens aan om eventueel speciale instanties aan te stellen, welke gespecialiseerd zijn 

in onderzoek naar vermogensbestanddelen. 

 
                                                                                                                                                                                          
424 Art. 11, §4 van de Wet van 11 januari 1993. 
425 Art. 12 van de Wet van 11 januari 1993. 
426 Art. 15 van de Wet van 11 januari 1993. 
427 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
428 Aanbeveling 27 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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- Toepassing in België 

De FATF moedigt haar leden met deze aanbeveling aan af te stappen van de 

conventionele opsporings- en onderzoekstechnieken, en te opteren voor specifieke 

methoden en technieken die zich zuiver richten op de bestrijding van witwassen en 

financiering van terrorisme. Op de eerste plaats kunnen we wederom melding maken van 

de CFI, aangezien deze over een onderzoeksbevoegdheid beschikt en kan beslissen om 

een transactie te blokkeren voor een korte periode. Weliswaar kan ze geen sancties 

instellen. Wanneer de Cel vermoedt dat er sprake is van witwassen of financiering van 

terrorisme, stuurt ze alle gegevens door naar het parket, die dan beslist om al of niet over 

te gaan tot een eigen onderzoek. In sommige gevallen zal reeds een justitieel onderzoek 

zijn opgestart, waardoor de nieuwe informatie verkregen van de CFI, een belangrijke 

aanvulling kan zijn om over te gaan tot een arrestatie.  

De bestrijding van witwassen gebeurt In België hoofdzakelijk op federaal vlak, vanuit 

de ‘Directie Economische en Financiële Criminaliteit’ van de Federale Gerechtelijke 

Politie, en specifieker, door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde 

Financiële en Economische Delinquentie (CDGEFID). 

België heeft in 2003 ook een nieuw orgaan opgericht, het ‘Centraal Orgaan voor 

Inbeslagneming en Verbeurdverklaring’, in navolging van aanbeveling 27.429 Dit orgaan 

verzamelt, beheert en verwerkt alle gegevens die betrekking hebben op de 

inbeslagneming, de verbeurdverklaring en de tenuitvoerlegging van de vonnissen en 

arresten.430 Deze instelling heeft dus als taak, het bewaren van alle gegevens, met 

betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme. De COIV krijgt ook een 

belangrijke taak weggelegd wat betreft de internationale rechtsbetrekkingen. Zij moeten 

relaties aanhouden met equivalente instellingen in het buitenland en zo nodig gezamenlijk 

afspraken maken.431

Op gerechtelijk vlak speelt het Federale Parket een belangrijke rol in de strijd tegen 

de economische, financiële en fiscale criminaliteit. Het is in het kader van deze 

 

                                                            
429 Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de 
Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen 
en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties, B.S., 02 mei 2003, pag. 23681. 
430 Art. 4 van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming 
en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen 
goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties, B.S., 02 mei 2003, pag. 23681. 
431 Art. 3, §2, 8° van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag 
genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties, B.S., 02 mei 2003, pag. 23681. 
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onderzoeken dat arrestaties, inbeslagnames,… kunnen uitgesteld worden. Artikel 40bis 

van het Wetboek van Strafvordering legt de bevoegdheid in de handen van de Procureur 

des Konings om het vatten van een vermoedelijke dader van een misdrijf, en de 

inbeslagname van vermogensvoordelen uit te stellen.432 Dit moet op een schriftelijke wijze 

gebeuren, maar kan ook mondeling gemachtigd worden in spoedeisende gevallen. Op 

basis van de wet van 6 januari 2003 krijgen de politiële instellingen de mogelijkheid tot het 

instellen van bijzondere opsporingsmethoden, zoals observatie, infiltratie,…433

3. Aanbeveling 28: terbeschikkingstelling documentatie en informatie

 Ook deze 

methoden kunnen aangewend worden door de onderzoeksinstanties om witwassers te 

vatten. 

Zoals aangetoond, werden tal van maatregelen door België genomen, alsook zagen 

tal van speciale instellingen het licht. Hoewel de speciale onderzoeksmethoden en –

technieken niet zozeer op de bestrijding van witwassen alleen gericht zijn, hebben ze 

zeker en vast een belangrijke meerwaarde. Het is in vele gevallen beter een aantal 

transacties op te volgen en zo informatie te verzamelen dan onmiddellijk bij het eerste 

vermoeden over te gaan tot actie. Met de oprichting van de COIV en de speciale 

onderzoekscellen binnenin de federale politie toonde België aan dat ze veel belang hecht 

aan de bestrijding van deze complexere criminaliteitsvormen. 

 

434

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De autoriteiten die onderzoek voeren naar witwassen en daarmee gepaard gaande 

ten grondslag liggende onderliggende misdrijven, moeten de mogelijkheid hebben 

documenten en informatie te verkrijgen over de feiten om deze aan te wenden tijdens het 

onderzoek en de vervolging. Wordt de informatie niet vrijwillig overhandigd, dan moet de 

mogelijkheid bestaan om dwangmaatregelen toe te passen voor het verkrijgen van de 

informatie, voor het doorzoeken van locaties en voor het in beslag nemen van 

bewijsmateriaal.  

 

                                                            
432 Art. 40bis van het Wetboek van Strafvordering. 
433 Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere 
onderzoeksmethoden, B.S., 12 mei 2003, pag. 25351. 
434 Aanbeveling 28 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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- Toepassing in België 

Financiële en niet-financiële personen/ondernemingen kunnen niet weigeren 

informatie te verlenen, door zich te verschuilen achter het ‘beroepsgeheim’. Er bestaat 

namelijk geen beroepsgeheim meer. Daarenboven verplicht de anti-witwaswet de 

instellingen om alle informatie mee te delen wanneer hiernaar gevraagd wordt door de 

CFI.435

Ook de gerechtelijke overheden kunnen deze informatie opeisen van de geviseerde 

personen. Het zal in de regel de onderzoeksrechter zijn die belast is met het onderzoek 

en hij kan overgaan tot het in beslag nemen van goederen, het opvorderen van 

documenten,…

 De Cel mag deze informatie opeisen, zelfs van de politiediensten en de 

gerechtelijke overheden. Er is één uitzondering op deze regel, namelijk als advocaten 

informatie verkrijgen die gelieerd is aan witwassen of financiering van terrorisme in 

zoverre dit gebeurt in het kader van de wettelijke vertegenwoordiging of verdediging.  

436 Naast schriftelijk bewijsmateriaal, kunnen ook getuigen optreden. Dit is 

sinds de wet van 8 april 2002 vergemakkelijkt in bepaalde gevallen, aangezien deze wet 

de anonimiteit van de getuigenis regelt, en bepaalde getuigen eerder bereid zijn te 

getuigen als hun identiteit geheim gehouden wordt.437

4. Aanbeveling 29: bevoegdheden toezichthouders van de financiële 

instellingen

 

 

438

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De toezichthouders dienen over adequate bevoegdheden te beschikken om erop toe 

te zien dat de financiële instellingen wel degelijk de vereisten ter bestrijding van 

witwassen en financiering van terrorisme volgen en waarborgen, en ze moeten de 

bevoegdheid hebben om inspecties door te voeren. Ze dienen de financiële instellingen te 

kunnen verplichten tot het voorleggen van alle nodige informatie en moeten, indien nodig, 

de instellingen kunnen bestraffen door het opleggen van adequate administratieve 

sancties, wanneer ze niet in staat zijn om tegemoet te komen aan de aan hen opgelegde 

verplichtingen.  

                                                            
435 Art. 15 van de Wet van 11 januari 1993.  
436 Art. 87 en art. 89 van het Wetboek van Strafvordering. 
437 Wet van 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen, B.S., 31 mei 2002, pag. 23725. 
438 Aanbeveling 29 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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- Toepassing in België 

Zoals reeds aangetoond dient een tweesplitsing gemaakt te worden wat betreft de 

toezichthouders. Naast de ondernemingen voor consumentenkrediet, de 

leasingondernemingen en de uitgevers van kredietkaarten (andere dan de 

kredietinstellingen), staan alle financiële instellingen onder het toezicht/de controle van de 

CBFA. De drie uitzonderingen vallen onder de controlebevoegdheid van de CFI. 

De CBFA ziet erop toe dat de financiële ondernemingen de verplichtingen van de wet 

en het reglement opvolgen. Wat betreft de kredietinstellingen kan de Commissie zich alle 

relevante informatie laten geworden, alsook overgaan tot inspecties ter plaatse en alle 

benodigde informatie meenemen.439 In het geval de instellingen weigeren mee te werken 

tijdens de inspectie, of informatie trachten achter te houden, kunnen ze civielrechtelijk en 

strafrechtelijk gesanctioneerd worden op basis van de Bankwet.440 Het rapport van 2005 

sprak vol lof over de inspecties ingesteld door de CBFA. De Commissie besteedt zeer 

veel aandacht aan de witwasreglementering, door na te gaan of de aanbevelingen en 

regels betreffende de identificatie, documentatie, procedures, controles,… nageleefd 

worden.441 Voor de beleggingsondernemingen zijn soortgelijke bemerkingen te maken. 

Opnieuw is de CBFA belast met toezicht en controle en kan zij dus alle informatie 

opvragen en inspecties doorvoeren.442 De wisselkantoren worden minstens eenmaal per 

jaar onderworpen aan een inspectie ter plaatse, maar ze dienen maandelijks voldoende 

gegevens te laten geworden aan de CBFA. Opnieuw is hier het doel van de Commissie 

om er op toe te zien dat wel degelijk rekening wordt gehouden met de witwasregelgeving, 

en dat de nodige maatregelen worden genomen om witwassen en financiering van 

terrorisme te bestrijden.443

De CFI kan ten allen tijde eisen dat haar bepaalde informatie wordt voorgelegd.

 

444

                                                            
439 Zie ondermeer art. 20bis van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 23 januari 2004, blz 04352. 
440 Art. 102 t.e.m. art. 109 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 23 januari 2004, blz 04352. 

 

Daarenboven kan de Cel ook ter plaatse gaan om kennis te nemen van allerhande 

441 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
442 Art. 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, B.S., 04 september 2002, pag. 39121. 
443 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
444 Art. 15, §1 van de Wet van 11 januari 1993. 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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documenten in de vervulling van haar wettelijke functie.445

5. Aanbeveling 30: inrichting van de instanties die witwassen bestrijden

 Daarenboven kan ze dit doen 

bij alle financiële instellingen, dus ook bij deze waarop de CBFA controle uitoefent.  

 

446

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Alle autoriteiten in een land, die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en 

financiering van terrorisme, dienen adequaat gestructureerd en gefinancierd te worden en 

te beschikken over voldoende personeel en technische middelen. De medewerkers van 

deze instanties dienen volkomen integer te zijn, en dienen voldoende opgeleid te zijn om 

hun taak op een zo goed mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. 

- Toepassing in België 

Ons land heeft verschillende autoriteiten die nauw betrokken zijn bij de bestrijding 

van de witwasproblematiek. Om een overzichtelijk beeld te geven, zal ik deze autoriteiten 

individueel bespreken en becommentariëren.  

5.1 De Cel voor Financiële Informatieverwerking 

Wat betreft de structuur, financiering, middelen en personeelsvereisten, dient in de 

eerste plaats verwezen te worden naar het Koninklijk Besluit van 1993 dat betrekking 

heeft op de werking van de Cel.447 De leden van de Cel behoren financiële experts te zijn, 

naast een hogere officier, gedetacheerd van de Federale Politie, en staan onder het 

gezag van een magistraat. De leden worden daarenboven voorgedragen door de 

Ministers van Financiën, Justitie en Binnenlandse Zaken.448

                                                            
445 Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S., 2 september 1993, blz. 19292. 
446 Aanbeveling 30 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
447 Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S.,  2 september 1993, blz. 19292. 
448 Art. 2 van het Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S., 2 september 1993, blz. 19292. 

 Geen enkel lid mag in een 

periode van 1 jaar voor zijn benoeming de functie van bestuurder, zaakvoerder of 

directeur hebben uitgeoefend, in één van de door de anti-witwaswet geviseerde 

instellingen. Op deze manier voorkomt men belangenvermenging. Wanneer een 

beslissing moet genomen worden tot het verlengen van een maatregel ten aanzien van 
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een transactie in een instelling, dient gestemd te worden door minstens twee derden van 

de leden.449 Opnieuw zorgt men er op deze wijze voor dat geen lichtzinnige beslissingen 

worden genomen. Wat de verdere structuur van de CFI betreft, kan ik wijzen op de 

aanwezigheid van een Secretariaat, bestaande uit administratief personeel en personeel 

die de deskundigen bijstaan.450 Dit secretariaat heeft wel aan belang gewonnen sinds 

1993, en bestaat nu voornamelijk uit inspecteurs, analisten, economen en juristen. In 

2005 verklaarde de Cel te beschikken over voldoende technische en menselijke middelen 

om haar missie te voltooien.451 Al deze leden, inclusief het secretariaat zijn onderworpen 

aan de strikte geheimhoudingsplicht, en dit op basis van de anti-witwaswet.452 Eveneens 

binnen de CFI wordt het “Bureau” ingericht, dat belast is met de interne organisatie, de 

voorbereiding van de begroting en de vorming van het personeel.453 Zo worden 

ondermeer op periodieke tijdstippen vormingsdagen ingelast om het personeel op de 

hoogte te brengen van de nieuwe tendensen, bijvoorbeeld de implementatie van de 2de en 

3de AML-richtlijn, de revisie van de 40 aanbevelingen,… Tot slot kan ik nog vermelden dat 

de Cel jaarlijks zijn eigen begroting opstelt, binnen de opgelegde grenzen.454 Artikel 12 

van het Koninklijk Besluit dat de CFI inricht, verplicht alle financiële en niet- financiële 

instellingen, onderworpen aan de anti-witwaswetgeving een bijdrage te leveren in de 

begroting.455 Momenteel staat dit bedrag op € 3.286.880, welk nog dient verhoogt te 

worden met het indexcijfer, waarmee duidelijk wordt dat België voldoende aandacht 

besteedt aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Voor 2007 liep 

het bedrag op tot € 3.432.811.456

 

  

 

                                                            
449 Art. 5 van het Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S., 2 september 1993, blz. 19292. 
450 Art. 7 van het Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de 
onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S., 2 september 1993, blz. 19292. 
451 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
452 Art. 17 van de Wet van 11 januari 1993. 
453 Huishoudelijk Reglement van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, aangenomen op 6 juli 1993 voor 
de cel voor financiële informatieverwerking en goedgekeurd door het ministerieel besluit van 4 augustus 1993, 
B.S., 2 september 1993, blz. 19293. 
454 Ministerieel Besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de cel voor 
financiële informatieverwerking en het maximum bedrag van haar begroting, B.S., 30 juni 1993, pag. 15679 
(laatste maal bijgewerkt op 19 december 2008). 
455 Art. 12, §2 van het Koninklijk Besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en 
de onafhankelijkheid van de cel voor Financiële Informatieverwerking, B.S., 2 september 1993, blz. 19292. 
456 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
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5.2 De Federale Politie 

Het bespreken van de hele politiestructuur zou me te ver doen afwijken van het 

onderwerp van dit werk, daarom richt ik me tot de, voor dit werk, belangrijke diensten, en 

vestig ik de aandacht op de Directie van de bestrijding tegen de economische en 

financiële criminaliteit (DJF). Maar ook de DJF is nog veel te ruim. Ze bestaat namelijk uit 

verschillende diensten457, waarvan maar één van cruciaal belang is voor mijn onderwerp, 

namelijk de “Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en 

financiële criminaliteit” (CDGEFID). De CDGEFID richt zich naast louter witwassen en 

financiering van terrorisme, ook tot BTW-fraude, misdrijven met voorkennis, complexe 

financiële oplichtingen,… De missie van de CDGEFID bestaat uit het detecteren, het 

beheersen en het elimineren van deze types van criminaliteit. Als we kijken naar de 

bezetting voor elke sectie, zien we dat deze bestaan uit juridisch, administratief en 

logistiek personeel, elk onderworpen aan eigen specifieke taken. Deze dienst staat in 

frequent contact met de CFI en de COIV. Ze heeft namelijk correspondenten binnenin 

deze diensten. Op deze manier worden de verschillende diensten in kennis gesteld van 

de lopende initiatieven en kan gemakkelijk informatie worden uitgewisseld. Binnenin de 

CDGEFID werd na 11 september 2001 de “Terrorist Financing Unit” opgericht, uitsluitend 

gericht op het zoeken naar terrorismefinanciering. De FATF vond geen problemen bij de 

wijze waarop de federale politie tegemoet komt aan de witwasproblematiek, maar 

vreesde of ze wel over voldoende middelen beschikten om op een correcte manier 

tegemoet te komen aan hun verplichtingen.458 De Belgische overheid reageerde hierop in 

zijn opvolgingsverslag.459

                                                            
457 Naast witwassen zijn er nog diensten die zich focussen op computercriminaliteit, vermogensonderzoeken, 
corruptie en valsheden 

  Daarenboven stelden statistieken van het jaar 2006 dat tijdens 

dat jaar ongeveer 9% van de operationele middelen van de federale gerechtelijke politie 

besteed werd aan witwasbestrijding. Buiten de personeelsleden van de CFI heeft de 

federale politie minimaal 200 personen die voltijds witwaszaken onderzoeken en 

bestrijden. Deze cijfers tonen aan dat de Belgische autoriteiten wel degelijk veel 

aandacht hebben voor deze criminaliteitsvormen, en de CFI niet aan zijn lot overlaten. 

Wat de integriteit van de officieren en medewerkers betreft, kan ik melden dat de 

politiefunctionarissen (ongeacht operationeel, logistiek of administratief) onderworpen zijn 

aan een aantal gedragsregels, zoals onafhankelijkheid, integriteit, geheimhouding, 

discretie en respect voor de publieke instellingen. Plegen ze een inbreuk op één van 

458 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
459 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
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deze principes, dan zullen ze onderworpen worden aan disciplinaire sancties.460 

Daarenboven worden op geregelde tijdstippen interne inspecties uitgevoerd door de 

Algemene Inspectie.461

Wanneer de politie een witwasmisdrijf op het spoor komt, wordt dit in de regel 

doorgemeld aan de Procureur des Konings of de Onderzoeksrechter, die kan beslissen 

een verder onderzoek in te stellen. Het 2005-rapport maakt zelfs melding van het feit dat 

bepaalde parketten, die de meeste witwaszaken toegestuurd krijgen, een aparte dienst 

hebben welke zich uitsluitend bekommert over de witwaszaken.

 Deze kunnen ingesteld worden op eigen initiatief, of op vraag van 

de Minister van Binnenlandse Zaken of Justitie. Deze kunnen natuurlijk ook voortvloeien 

uit particuliere klachten. 

5.3 Het Openbaar Ministerie en het Federaal parket  

462 Daarenboven mogen 

we ook niet vergeten dat de CFI zijn dossiers doormeldt aan het federale parket. Al deze 

diensten beschikken over voldoende mankracht om de dossiers te behandelen. De 

magistraten die een zaak onderzoeken, dienen verplicht te voldoen aan de principes van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Daarenboven worden ze benoemd door de Koning, 

na een onderzoek, waardoor hun integriteit mijns inziens vaststaat.463 Daarenboven 

wordt toezicht uitgeoefend door de Minister van Justitie op de leden van het parket. Blijkt 

dat ze niet tegemoetkomen aan hun verplichtingen, kunnen ze onderworpen worden aan 

disciplinaire sancties. Na het rapport heeft België nog een aantal extra inspanningen 

gedaan door het invoegen van de wet betreffende de verbetering in de 

onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde 

criminaliteit.464 Zo wordt in elk gerechtelijk ressort een onderzoeksrechter aangeduid aan 

wie deze zaken toekomen.465

                                                            
460 Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, B.S., 16 
juni 1999, pag. 22637. 

 Het Koninklijk Besluit van mei 2006 bepaalt hoeveel 

461 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
462 Dit was ten tijde van het rapport ondermeer het geval voor het parket van Luik. Op basis van het laatste 
activiteitenrapport van de CFI wordt duidelijk dat de parketten van Brussel, Antwerpen en Luik het meeste 
dossiers betreffende witwassen doorgemeld krijgen tussen 1 december 1993 en 31 december 2007. Deze drie 
parketten beschikken ongetwijfeld over een aparte sectie voor de witwasdossiers. 
463 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
464 Wet van 27 december 2007 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het 
terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit, B.S., 30 december 2005, pag. 57397. 
465 Art. 79 van het Gerechtelijk Wetboek. 
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onderzoeksrechters in elk ressort moeten aangewezen worden om de terrorismezaken te 

onderzoeken en te behandelen.466

Door de uitgifte van het reglement en de circulaire is de rol van de CBFA duidelijk. Deze 

instelling staat in voor de prudentiële controle van de in de wet geviseerde instellingen. 

Opdat deze controles op een correcte wijze kunnen doorgevoerd worden, verplicht de 

wet de leden integer te zijn en legt hen een beroepsgeheim op.

  

5.4 De CBFA 

467 De CBFA-leden die de 

controles uitoefenen dienen daarenboven te beschikken over economische of juridische 

universitaire diploma’s. Intern worden geregeld opleidingssessies verzorgd, en wordt de 

kennis van de werknemers getest. Daarenboven beschikt de CBFA over een zeer 

uitgebreide deontologische code die tal van plichten oplegt. De FATF bemerkte 

weliswaar dat er ten tijde van zijn rapport te weinig inspecties en controles waren in de 

verzekeringssector alsook bij de hypothecaire ondernemingen.468 Een aantal initiatieven 

zijn ondernomen om dit in orde te brengen. Zo werden meer gerichte inspecties 

doorgevoerd, en werden ook een aantal nieuwe personeelsleden aangeworven. Er werd 

vooral veel aandacht geschonken aan de sensibilisering van deze sectoren wat betreft de 

wet van 11 januari 1993.469

6. Aanbeveling 31: binnenlandse samenwerking tussen de instanties

  

 

470

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen moeten voorzien in de nodige doeltreffende mechanismen die hun 

toezichthouders, ordehandhavers en FIU in staat stellen samen te werken. Indien nodig 

dient op binnenlands vlak gezamenlijk een beleid ontwikkeld en uitgevoerd te worden 

gericht tegen de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.  

                                                            
466 Art. 1 van het Koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters 
gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme, B.S., 29 mei 2006, pag. 26935. 
467 Art. 74 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, B.S., 04 september 2002, pag. 39121. 
468 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
469 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
470 Aanbeveling 31 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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- Toepassing in België 

Naast het ontwikkelen van regels voor de verscheidene instanties ter bestrijding van 

witwassen en terrorismefinanciering, moet eveneens aandacht besteed worden aan een 

coördinatie tussen deze verscheidene instanties. In België wordt dit in de eerste plaats 

bewerkstelligd in het “Nationaal Veiligheidsplan”. Dit plan komt pas tot stand na overleg 

tussen ondermeer de federale politie, het College van Procureur Generaals, de CFI,…471

• Allereerst heeft de CFI ten allen tijde de mogelijkheid om informatie te vragen van 

alle nationale instellingen, ongeacht of het overheidsinstanties zijn, of louter 

financiële instellingen.

 

Naast dit algemeen plan, waarin het gezamenlijke beleid wordt uitgestippeld, zijn er 

ook nog tal van andere maatregelen genomen tussen de verschillende nationale 

instellingen onderling, om de strijd tegen deze criminaliteitsvormen te vergemakkelijken:  

472

• De aanwezigheid van correspondenten binnenin de CFI van de CDGEFID.

 
473

• De maatregels genomen om binnen de parketten specifieke personen aan te 

wijzen die zich ontfermen over de witwasdossiers, en daarenboven in 

rechtstreeks contact staan met personen in de CFI.

 

474

• Sinds 1 september 2006 werd een systeem voor online meldingen operationeel 

op de webstek van de CFI. Langs deze weg kunnen alle instellingen of personen, 

die in contact staan met de CFI, op zeer makkelijke wijze meldingen maken.  

 

• In 2007 vonden op driemaandelijkse basis vergaderingen plaats tussen de CFI en 

de directie Financiële en Economische Criminaliteit van de federale politie.475

Tot slot dien ik ook melding te maken van artikel 21 in de anti-witwaswet die de 

controlerende instellingen verplicht om de Cel op de hoogte te brengen van alles wat als 

bewijsmateriaal kan dienen.

 Zo 

ook vonden vergaderingen plaats met de ‘Terrorist Financing Unit’ binnen de 

federale politie. 

476

                                                            
471 Voor het meest recente veiligheidsplan (2008-2011: goedgekeurd op 1 februari 2008 door de federale 
ministerraad) verwijs ik naar de webstek van de federale politie: 

 

http://www.polfed-
fedpol.be/pub/pdf/NVP2008-2011.pdf  
472 Art. 15, §1 van de Wet van 11 januari 1993. 
473 Zie supra: pag. 98. 
474 Zie supra: pag. 99. 
475 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
476 Art. 21 van de Wet van 11 januari 1993. 
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Hoewel dit alles duidelijk aantoont dat initiatieven genomen worden om coördinatie 

tussen de verschillende instellingen te verkrijgen, ben ik geneigd te denken dat meer 

maatregelen genomen worden voor de relatie tussen politie/parket en de CFI op punt te 

zetten, dan dat er mechanismen ontwikkeld zijn, gericht op de relatie tussen CFI en 

andere toezichthoudende instanties, zoals de Nationale Kamer van Notarissen of het 

Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Hier moet naar de toekomst nog aan gewerkt worden. Er 

moet meer contact zijn tussen deze instanties, dan de sporadische informatiesessies en 

verplichte meldingen.  

 

7. Aanbeveling 32: gegevensverzameling en statistieken477

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De FATF-leden dienen te waarborgen dat de bevoegde autoriteiten over de 

mogelijkheid beschikken om de doeltreffendheid van hun systemen te toetsen, door 

talloze statistieken aan te houden die in relatie staan tot ‘witwassen van gelden’ en 

‘financiering van terrorisme’. De statistieken moeten gegevens omvatten van ondermeer 

de ontvangen en doorgestuurde meldingen van verdachte transacties; vervolgingen en 

veroordelingen; bevroren, in beslag genomen en geconfisqueerde 

vermogensbestanddelen; internationale samenwerking;… 

- Toepassing in België 

Het bijhouden van statistieken is van cruciaal belang wanneer we te maken hebben 

met deze materies. Om te controleren of maatregelen op effectieve wijze worden 

toegepast, er meer meldingen gemaakt worden,… dienen de gegevens van de 

voorgaande jaren vergelijken te worden met recentere gegevens. Het niet aanhouden van 

statistisch materiaal zou leiden tot een onwetendheid van de effectiviteit van de 

maatregelen en daaraan gekoppeld zou men ook geen idee hebben of het witwasmisdrijf 

al of niet een probleem vormt in hun land. De FATF heeft in 2005 veel aandacht besteed 

aan deze aanbeveling, door telkenmale te controleren welke statistieken voorhanden 

waren, welke onvolledig waren, en welke totaal niet aanwezig waren.478

                                                            
477 Aanbeveling 32 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

 Ik ga me hier 

478 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
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beperken tot de bemerkingen, omdat een volledig gedetailleerde analyse van de 

statistieken me te ver zou leiden.  

Uit het rapport van de FATF komt duidelijk naar voor, dat de verschillende instanties 

over tal van statistieken beschikken met betrekking tot elementen van witwasbestrijding. 

Verder kan ik ook verwijzen naar de jaarverslagen van ondermeer de CFI479 en de 

CBFA480, waarin het overgrote deel van deze statistieken zijn opgenomen en onmiddellijk 

een vergelijking wordt gemaakt met voorgaande jaren. Wat betreft de gegevens omtrent 

de confiscatie van goederen en gelden, worden alle data aangehouden door de COIV.481

De CBFA beschikte in 2005 weliswaar niet over statistische gegevens die hen toeliet 

vast te stellen in hoeveel gevallen prudentiële maatregelen genomen waren om de 

geviseerde instellingen ertoe te brengen hun tekortkomingen, wat betreft de bestrijding 

van witwassen en financiering van terrorisme, te verhelpen. Verder bestonden geen 

statistieken van de internationale hulp dat de CFI leverde aan buitenlandse instanties, 

alsook waren geen gegevens bijgehouden van de uitleveringsaanvragen. Tot slot 

ontbraken ook statistieken betreffende de rechtshulp.

  

482

België heeft, in navolging van deze commentaren, een aantal initiatieven genomen, 

met het oog op het opstellen van deze statistieken. Een belangrijke ontwikkeling in deze 

optiek was het “Phenix-project”, namelijk de informatisering van de rechtbanken en 

parketten.

  

483 Op deze wijze zou een beeld kunnen gevormd worden van ondermeer alle 

rechtshulpaanvragen in het kader van witwaszaken,… Niettemin mislukte dit project484, 

waardoor nog steeds niet tegemoet gekomen is aan de opmerking van de FATF. Wat 

betreft de internationale hulp tussen de verschillende FIU’s en de uitleveringskwesties, 

werden vanaf 1 december 2005 cijfergegevens aangehouden.485

Het is duidelijk dat België de nodige maatregelen getroffen heeft om aan deze 

aanbeveling te voldoen. Weliswaar zijn op dit moment nog steeds geen statistieken 

  

                                                            
479 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
480 CBFA, Jaarverslag 2007 Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, 2008, 130 p. 
http://www.cbfa.be/nl/publications/ver/pdf/cbfa_2007.pdf. 
481 Zie supra: pag. 92. 
482 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
483 Wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix, B.S., 1 september 2005, 38305. 
484 Momenteel werkt de Belgische overheid aan een nieuw informatiseringproject genaamd “Cheops”. 
485 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
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beschikbaar over de rechtshulpaanvragen. Deze worden namelijk in elk afzonderlijk 

parket aangehouden. De idee om één centraal netwerk van alle parketten en rechtbanken 

op punt te zetten, dient zeker aangemoedigd en uitgewerkt te worden naar de toekomst 

toe. 

 

b. Transparantie van rechtspersonen en juridische constructies (R33-R34) 

1. Aanbeveling 33: transparantie rechtspersonen486

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze aanbeveling richt zich enkel tot misbruiken die gemaakt worden door 

rechtspersonen. FATF-leden dienen maatregelen te nemen om dit te voorkomen. 

Nationale wetgeving dient voldoende transparantie te verzekeren zodat kan nagegaan 

worden wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn, en wie de eigenlijke controle heeft over 

de rechtspersoon.487

- Toepassing in België 

 De autoriteiten moeten toegang hebben tot deze informatie wanneer 

zij dit nodig achten. Tot slot wijst de FATF op de extra risico’s die verbonden zijn aan de 

uitgifte van toonderaandelen door rechtspersonen. 

Zoals uit de aanbevelingen betreffende de identificatie van de klanten al duidelijk is 

geworden, beschikt België over een gedetailleerde regeling wat betreft de identificatie van 

de begunstigden en diegenen die controle hebben over de rechtspersonen.488 Alle 

rechtspersonen in België, ongeacht of het gaat om een NV, een BVBA, een 

commanditaire vennootschap,… dienen informatie te verschaffen omtrent deze 

elementen. Het is weliswaar aan de financiële of niet-financiële instellingen om na te gaan 

of de rechtspersoon betrouwbare informatie geeft. Artikel 4 van de anti-witwaswet legt 

deze verplichting op aan deze ondernemingen/personen.489

                                                            
486 Aanbeveling 33 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
487 De FATF geeft een aantal voorbeelden mee van mechanismen die landen zouden kunnen implementeren, 
zoals: een centrale registratie waar alle eigenaars en belanghebbenden worden in opgenomen, instellen van 
speciaal aangewezen personen in de instellingen die al deze gegevens opvragen en aanhouden,… 
488 Zie supra: pag. 22 e.v. 
489 Art. 4, §1, lid 2 van de Wet van 11 januari 1993. 

 In de wet worden geen 

beperkingen opgelegd wat betreft de informatievergaring, dus kan besloten worden dat 

voldoende ruimte wordt gecreëerd voor de instellingen om hun onderzoek uit te voeren. 

Aangezien de toezichthoudende en controlerende overheden het recht hebben om alle 
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informatie op te vragen en in te zien, die de, aan de wet onderworpen, instellingen 

bezitten, hebben deze dus ook steeds toegang tot de bovenstaande cliënteninformatie.  

Het nieuwe ontwerp van de anti-witwaswetgeving introduceert twee nieuwe 

maatregelen die het moeilijker maken voor rechtspersonen om informatie geheim te 

houden, meerbepaald: 

i. De verplichting voor de rechtspersonen/vennootschappen/juridische constructies, 

die zakelijke relaties willen aangaan met financiële instellingen tot het 

identificeren van de uiteindelijke begunstigden.490

ii. Verder wordt het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd zodat 

rechtspersonen de verplichting krijgen om de belangrijkste aandeelhouders 

(vanaf 25 procent) openbaar te maken.

 Telkenmale er zich een 

wijziging voordoet, moet dit spontaan gemeld worden.  

491

Wat de ‘extra zorg’ betreft, welke moet toegepast worden wanneer aandelen aan 

toonder worden uitgegeven, dien ik allereerst te wijzen op de wet die de aandelen aan 

toonder afschaft.

 

492 De FATF waarschuwde voor de gevaren van effecten aan toonder in 

zijn verslag, en kort hierop volgend werd de wet geïntroduceerd. Sinds 1 januari 2008 trad 

het verbod in werking om nog nieuwe aandelen aan toonder uit te geven in België. De 

toondereffecten die nu nog rondcirculeren, dienen omgezet te worden in 

gedematerialiseerde effecten tegen 1 januari 2013. Rechtspersonen kunnen zo hun 

hoofdaandeelhouders, die de meeste invloed hebben in het bedrijf, niet meer de 

mogelijkheid geven anoniem te blijven.493

De verplichting tot afschaffing van de toonderaandelen gaf aanleiding tot een angst 

bij de kredietinstellingen en beursvennootschappen dat men van de stormloop, om de 

aandelen in te wisselen, zou gebruik maken om ‘zwart geld’ wit te wassen. Dit betreft de 

hypothese waar minder waakzaamheid aan de dag gelegd wordt doordat de financiële 

  

                                                            
490 Nieuw art. 8, §3 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
491 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
492 Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, B.S., 23 december 2005, blz. 
55488. 
493 Voor meer informatie over de verschillende fasen tot de uiteindelijke verbanning van de toonderaandelen 
verwijs ik naar Bijlage 11 van X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la 
lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 
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instelling overrompeld wordt met klanten die hun aandelen willen inruilen, en zo eventueel 

criminele gelden door de mazen van het net kunnen glippen. Om dit te voorkomen heeft 

de CBFA een circulaire uitgevaardigd die de kredietinstellingen en beursvennootschappen 

moet behoeden tegen deze gevaren en de aandacht vestigt op enkele pijnpunten.494

2. Aanbeveling 34: juridische constructies

 

 

495

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze aanbeveling heeft betrekking op het misbruik van juridische constructies om 

gelden wit te wassen, waaronder de ‘trust’. Landen waar deze constructies toegelaten 

zijn, dienen te voorzien in voldoende waarborgen om misbruiken te voorkomen.  

- Toeppassing in België 

Deze aanbeveling vindt geen toepassing in België, aangezien dergelijke juridische 

constructies niet toegelaten zijn. Het is ook niet mogelijk om vanuit België de structuur van 

een trust te wijzigen die opgericht is in een ander land. 

 

c. Internationale samenwerking (R35) 

1. Aanbeveling 35: internationale samenwerking door de toetreding tot 

Internationale Verdragen496

- Inhoud van de aanbeveling 

 

De landen dienen stappen te ondernemen om toe te treden tot de verdragen van 

Wenen en Palermo alsook tot het Internationaal VN-Verdrag ter bestrijding van de 

financiering van terrorisme van 1999. Additioneel worden de landen ook aangemoedigd 

om naast deze drie verdragen, ook andere internationale verdragen te bekrachtigen, zoals 

de overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de 

                                                            
494 CBFA, Circulaire PPB-2007-4-CPB aan de kredietinstellingen en de beursvennootschappen naar aanleiding 
van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, 26 februari 2007, 3 p., 
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/BIJLAGE_XII.pdf. 
495 Aanbeveling 34 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
496 Aanbeveling 35 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/BIJLAGE_XII.pdf�
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inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven van 1990, en het Inter-

Amerikaans verdrag tegen terrorisme van 2002. 

- Toepassing in België 

Zoals uit de aanbeveling is af te leiden, dient België verplicht een aantal verdragen 

goed te keuren en te ratificeren. Op 25 oktober 1995 heeft België het VN-Verdrag 

geratificeerd tegen de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen.497 Dit was toen 

de belangrijkste conventie voor witwasbestrijding, aangezien witwassen oorspronkelijk 

gelieerd werd met internationale handel in verdovende middelen.498 In september 2001 

ratificeerde België het Internationaal VN-Verdrag ter bestrijding van de financiering van 

terrorisme van 1999, en dit ging van kracht in België op 16 juni 2004.499 Ook het Verdrag 

van Palermo werd geratificeerd, en dit op 11 augustus 2004.500

De FATF had weliswaar één commentaar met betrekking tot de implementatie van de 

verdragen van Wenen en Palermo, namelijk dat nog geen rekening was gehouden met de 

artikelen betreffende de ‘verplichte aangifte van het grensoverschrijdende verkeer van 

liquide middelen’. België corrigeerde dit minpunt door de aanname van een Koninklijk 

Besluit in oktober 2006

 

501, waarop ik verder dieper zal ingaan.502

a. De Conventie van de Europese Conventie betreffende witwassen, de 

zoektocht, de inbeslagname en de confiscatie van de vruchten voortvloeiend 

uit misdrijven van 16 mei 2005.

 

Naast deze drie ‘kern’-verdragen heeft België ook nog andere verdragen 

aangenomen, belangrijk met het oog op de bestrijding van witwassen en financiering van 

terrorisme, waaronder: 

503

b. De UN-conventie tegen corruptie van 31 oktober 2003 werd in december 2003 

ondertekend en werd op 25 september 2008 geratificeerd door België.

 

504

                                                            
497 Verdrag van Wenen tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, 20 december 
1988, Trb., 1990, 94. 
498 Zie supra: pag. 2 

  

499 International Convention for the suppression of the financing of terrorism, 9 december 1999, 
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv12.pdf. 
500 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 14 december 2000, 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
501 Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend 
verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
502 Zie infra: pag. 136  
503 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 
and on the Financing of Terrorism, 16 mei 2005,  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/198.htm. 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv12.pdf�
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf�
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d. Wederzijdse rechtshulp en uitlevering (R36-R39) 

1. Aanbeveling 36: wederzijdse rechtshulp tussen landen505

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen dienen elkaar op een zo ruim mogelijke wijze wederzijdse rechtshulp te 

verlenen bij de opsporing, vervolging en aanverwante procedures op het vlak van 

witwassen en financiering van terrorisme. In het bijzonder dienen de landen: 

i. Het verschaffen van wederzijdse rechtshulp niet te verbieden, of er onredelijke 

voorwaarden aan te verbinden. 

ii. Te waarborgen dat ze wel degelijk beschikken over geschikte procedures om 

de verzoeken tot rechtshulp uit te voeren. 

De autoriteiten moeten de mogelijkheid hebben om de aan hen toegewezen 

bevoegdheden onder aanbeveling 28 (mogelijkheid om informatie op te eisen aan de 

hand van dwangmaatregelen indien ze niet spontaan wordt overhandigd) te kunnen 

toepassen in het kader van wederzijdse rechtshulp. Tot slot bepaalt de FATF dat, om 

conflicten inzake rechtsbevoegdheid te vermijden, landen mechanismen dienen te 

ontwikkelen om te bepalen wat het geschikte rechtsgebied is voor het vervolgen van 

verdachten, indien deze mogelijks in verscheidene landen kunnen vervolgd worden.  

- Toepassing in België 

België heeft verschillende verdragen goedgekeurd en geratificeerd die betrekking 

hebben op wederzijdse rechtshulp in strafzaken, zoals het ‘Besluit van de Raad tot 

vaststelling van een overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp’506 (in werking 

getreden op 23 augustus 2005 bij KB507) en de aanvullende protocollen.508

                                                                                                                                                                                          
504 United Nations Convention against Corruption, 31 oktober 2003, 

 Naast deze 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf. 
505 Aanbeveling 36 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
506 Besluit van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie, van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de 
lidstaten van de Europese Unie, 29 mei 2000, PB, 12 juli 2000, 197. 
507 Wet van 11 mei 2005 houdende instemming met de Overeenkomst, door de Raad vastgesteld 
overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken tussen de lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000 en het 
Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lid-Staten van de Europese 
Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001, B.S., 22 juni 2005, pag. 27442. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf�
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internationale verdragen, zijn er ook nog zuiver Belgische initiatieven terug te vinden. De 

wet van 9 december 2004 regelt de gevallen waarin dergelijke vraag komt, vanuit een 

land waarop het verdrag niet van toepassing zijn.509 Het ondertekende verdrag richt zich 

namelijk enkel tot landen behorend tot de Europese Unie. Hoewel een verdrag niet dient 

omgezet te worden in nationale wetgeving, wordt zo de draagwijdte ervan beperkt ten 

aanzien van de niet-leden van het verdrag. Daarom dat de wet van 2004 een stap in de 

goede richting is. Niettemin zou België er goed aan doen om naar de toekomst toe alle 

verdragselementen om te zetten in een nationale wet, om zo lacunes te voorkomen. 

Naast dit algemeen verdrag en de ene nationale wet, bestaan er ook nog een aantal bi- 

en multilaterale overeenkomsten met verschillende niet-Europese landen waarin de 

wederzijdse rechtshulp en uitleveringen worden geregeld.510

Wanneer een aanvraag wordt gedaan, verloopt dit in de regel via het Federale 

Parket. Zij fungeert als het centrale contactpunt voor de nationale juridische autoriteiten 

en de internationale instellingen, zoals de Europese Unie, Interpol, Eurojust, Europol,…

 

511 

De FATF geeft in zijn verslag ook mee welke  informatie het meest aangevraagd wordt.512

De uitwisseling van informatie kan ook geweigerd worden, en de redenen hiervoor 

zijn ondermeer: gebrek aan engagement bij de andere partij, politieke misdrijven, 

soevereiniteit, veiligheid of openbare orde,…

 

513

In het geval een persoon kan vervolgd worden op verschillende rechtsgebieden, dient 

tot een oplossing gekomen te worden. In de regel wordt de persoon vervolgd in het land 

waar hij is aangehouden. Alle informatie van de criminele feiten gepleegd in een land 

 Weliswaar doen dergelijke situaties zich 

zeer zelden voor. 

                                                                                                                                                                                          
508 België heeft in mei 2008 het tweede aanvullende protocol goedgekeurd, maar de wet moet nog in werking 
treden: Persbericht van de Ministerraad, Europees Verdrag over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, 22 juli 
2008, http://presscenter.org/repository/news/537/nl/5375210816800cbc34111a2d1afdab45-nl.pdf  
509 Wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot 
wijziging van art. 90ter van het Wetboek op Strafvordering, B.S., 24 december 2004, pag. 85763. 
510 Zie bijvoorbeeld: Wet van 5 augustus 2006 houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Hongkong, Speciale 
Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, ondertekend te Brussel op 20 september 2004, B.S., 11 
december 2006, pag. 68984 en Wet van 24 februari 2005 houdende instemming met de Overeenkomst tussen 
het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend 
te Brussel op 7 juli 1997, B.S., 29 april 2005, pag. 20310. 
511 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
512 Voorbeelden hiervan zijn: ‘de verklaringen van verdachten en getuigen, telefoniegegevens, 
onderzoeksrapporten,…’.  
513 Voor de volledige lijst, zie: art. 2 van de Wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse 
internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van art. 90ter van het Wetboek op Strafvordering, B.S., 
24 december 2004, pag. 85763. 

http://presscenter.org/repository/news/537/nl/5375210816800cbc34111a2d1afdab45-nl.pdf�
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wordt doorgezonden aan de lidstaat waar hij is aangehouden. De onderlinge bespreking 

tussen de lidstaten is van cruciaal belang, om een dubbele bestraffing tegen te gaan. 

Indien België de persoon in kwestie op Belgisch grondgebied wil vervolgen, kan men 

steeds terugvallen op de mogelijkheid om de persoon aan hen te laten uitleveren. In deze 

optiek kan ik melding maken van de wet op het Europees aanhoudingsbevel, waardoor de 

uitlevering binnen de Europese Unie aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.514

De FATF had geen significante opmerkingen betreffende deze aanbeveling, behalve 

opnieuw het ontbreken van statistieken. Natuurlijk konden op het moment van de 

evaluatie geen cijfergegevens voorgelegd worden omdat de Belgische wet pas in werking 

trad in december 2004. Naar aanleiding van deze opmerking werden vanaf 1 december 

2005 statistieken opgesteld.

 

515

2. Aanbeveling 37: dubbele strafbaarstelling van de feiten

 

 

516

- Inhoud van de aanbeveling 

 

In de gevallen waar geijverd wordt voor uitlevering en die gevallen waar een dubbele 

strafbaarstelling vereist is voor wederzijdse rechtshulp, dient de aan het misdrijf ten 

grondslag liggende gedraging in beide landen strafbaar gesteld te worden. Het feit dat het 

misdrijf tot een andere categorie behoort, of anders bestraft wordt, doet er niet toe. In het 

geval dat bepaalde feiten niet bestraft worden in het ene FATF-land, en wel in het andere, 

moet toch voorzien worden in een zo ruim mogelijke wederzijdse rechtshulp. 

- Toepassing in België 

In België werkt men met de ‘dubbele strafbaarstelling’-vereiste. Opdat, op vraag van 

een buitenlandse instelling, een huiszoeking of inbeslagname kan worden uitgevoerd, 

dient het onderliggende misdrijf strafbaar te zijn in België en moet er minstens 6 maand 

gevangenisstraf aan verbonden zijn. Deze regel moet genuanceerd worden in het kader 

van een Europees aanhoudingsbevel. In de regel is ook een dubbele strafbaarstelling 

                                                            
514 Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S., 22 december 2003, pag. 
60075. 
515 Zie supra: pag. 109. 
516 Aanbeveling 37 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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vereist, maar in bepaalde gevallen, waaronder in het kader van terrorisme en witwassen, 

is het niet nodig.517

Op het vlak van de uitlevering kan hetzelfde gezegd worden. Met de wet betreffende 

het Europese aanhoudingsbevel, zijn alle problemen aan de kant geschoven op Europees 

vlak. Nu is duidelijk in welke gevallen kan uitgeleverd worden, en in welke gevallen men 

zelfs verplicht is tegemoet te komen aan de uitleveringsvraag. Deze wet beschrijft zeer 

gedetailleerd de procedure welke moet gevolgd worden vooraleer kan overgegaan 

worden tot de uitlevering.

 

Mijns inziens is deze verplichting tot dubbele strafbaarstelling een zeer problematisch 

element. Stel dat een ander land niet beschikt over een optimale strafbaarstelling, en 

België wil informatie bekomen, waarvoor een huiszoeking vereist is. Als dit land niet over 

een zelfde regel beschikt wat betreft de strafbaarstelling, zullen ze niet tegemoetkomen 

aan de vraag van België. Daarom lijkt het mij aangewezen dat over deze internationale 

elementen een duidelijke overkoepelende regeling wordt uitgewerkt, en niet enkel op het 

vlak van de Europese Unie, maar aan de hand van multilaterale overeenkomsten tussen 

zoveel mogelijk landen. 

518 Eenmaal een verzoek tot uitlevering komt van een land dat 

geen lid is van de Europese Unie, doen zich meer problemen voor. Aan de basis van de 

uitlevering aan niet-EU landen, ligt de uitleveringswet van 1874.519 Daarnaast zijn er ook 

nog tal van bilaterale en multilaterale verdragen tussen België en andere staten.520

                                                            
517 Art. 5 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S., 22 december 
2003, pag. 60075. 
518 Art. 11 e.v. van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S., 22 
december 2003, pag. 60075. 
519 Uitleveringswet van 15 maart 1874, B.S., 17 maart 1874. 
520 Bijvoorbeeld: Overeenkomst van 27 april 1987 inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België en de 
Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te Brussel op 27 april 1987, B.S., 04 april 1988, pag. 10406 en 
Uitleveringsverdrag van 4 september 1985 tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Brussel, 
B.S., 13 november 1986, pag. 15397. 

 België 

staat daarenboven niet toe dat Belgische onderdanen uitgeleverd worden aan 

buitenlandse instanties. Daarnaast zijn de procedures tot overdracht log en complex. Ook 

hier ben ik de menig toegedaan dat het aangewezen is om op internationaal vlak een 

regeling uit te werken welke toepassing vindt op de meerderheid van de landen, of 

minstens internationaal erkende richtlijnen uit te geven. 
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3. Aanbeveling 38: internationale regeling betreffende de bevriezing en 

confiscatie van vermogensbestanddelen521

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Regelingen moeten uitgewerkt worden om een spoedig en gericht antwoord te 

kunnen bieden aan de vraag van buitenlandse instanties om over te gaan tot identificatie, 

bevriezing en confiscatie van witgewassen vermogensbestanddelen, opbrengsten van 

witwassen en/of hulpmiddelen gebruikt of getracht te gebruiken bij het plegen van de 

strafbare feiten. Ook moet de mogelijkheid bestaan tot inbeslagname van goederen van 

corresponderende waarde. Verder moeten regelingen uitgewerkt worden tussen de 

landen met het oog op de coördinatie van de inbeslagnemingprocedure en eventueel op 

het delen van de geconfisqueerde vermogensbestanddelen.  

- Toepassing in België 

In 1997 heeft België een wet geïmplementeerd die zich uitsluitend richt tot de 

internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnames en 

verbeurdverklaringen.522 Vooraleer een buitenlandse beslissing ten uitvoer kan gelegd 

worden, dienen een aantal voorwaarden cumulatief vervuld te zijn, waaronder: er dient 

een vonnis te zijn, ook in België dient het onderliggende feit strafbaar te zijn, de straf mag 

volgens Belgisch recht nog niet verjaard zijn,…523 Is er geen weigeringsgrond aanwezig, 

en zijn aan alle voorwaarden voldaan, dan zal het Openbaar Ministerie overgaan tot 

verbeurdverklaring.524

Is er nog geen beslissing, maar wordt België gevraagd om voorlopige maatregelen te 

stellen of goederen in beslag te nemen om op een later tijdstip verbeurd te verklaren, dan 

dienen ook aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn, maar deze zijn minder stringent 

dan wanneer er een vonnis is.

 Daarenboven is men gebonden aan de feiten zoals ze in de 

buitenlandse beslissing zijn uiteengezet.  

525

                                                            
521 Aanbeveling 38 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
522 Wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van 
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, B.S, 03 juli 1997, 17727. 
523 Art. 4 van de Wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging 
van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, B.S, 03 juli 1997, 17727. 
524 Art. 7 van de Wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging 
van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, B.S, 03 juli 1997, 17727. 
525 Art. 9 van de Wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging 
van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, B.S, 03 juli 1997, 17727. 
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België heeft het recht om deze verzoeken uit te voeren op grond van de verdragen en 

overeenkomsten die ze met de vragende landen gesloten heeft.526

De Belgische wetgeving voldoet aan de vereisten van de aanbeveling, maar 

weliswaar is geen fonds opgericht waar het geld en de andere vermogensbestanddelen in 

gestort worden na een inbeslagname. In het verlengde ontbreekt dus ook een systeem 

voor het verdelen van de gelden tussen de verschillende lidstaten. Dit tekort had ook een 

keerzijde. Aangezien er geen mogelijkheid bestond om gelden van België naar het 

verzoekende land over te dragen, kwam men niet tegemoet aan de 

wederkerigheidsvereiste en hadden de andere landen op hun beurt geen verplichting tot 

overdracht van geconfisqueerde goederen. Dit gaf aanleiding tot een wijziging in de wet 

van 1997. Het nieuwe artikel 8 laat de rechtbank toe om de verbeurdverklaarde gelden 

geheel of gedeeltelijk over te dragen, en de goederen, andere dan geldsommen, kunnen 

verkocht worden om zo de opbrengst over te dragen.

 

527 Deze regel is toepasselijk op alle 

landen waarmee een bi- of multilaterale overeenkomst is gesloten. De in beslag genomen 

vermogensbestanddelen worden aangehouden door de COIV.528

4. Aanbeveling 39: de uitlevering van witwasplegers

 

 

529

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen dienen het witwasmisdrijf te bestempelen als een ‘uitleveringsdelict’. Ofwel 

moet een land toestaan zijn onderdanen uit te leveren, ofwel, als ze dit weigert te doen, 

dient ze de zaak voor te leggen aan de nationale bevoegde autoriteiten om zo een 

vervolging te bekomen voor de in het verzoek vermelde feiten. De nationale autoriteiten 

beslissen en voeren hun procedures uit op dezelfde wijze als in het geval van andere 

ernstige strafbare feiten. De landen doen er goed aan met elkaar samen te werken, wat 

betreft de procedures en de bewijsvoering, teneinde de doeltreffendheid van de 

vervolging te waarborgen. Indien mogelijk, dienen landen te overwegen om bepaalde 

maatregelen aan te nemen waarmee uitleveringsverzoeken in het kader van 

witwasaffaires afgehandeld worden zonder enig uitstel. 

                                                            
526 Art. 2 van de Wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging 
van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, B.S, 03 juli 1997, 17727. 
527 Art. 2 van de Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, B.S., 28 juli 2006, pag. 36940. 
528 Zie supra: pag. 92. 
529 Aanbeveling 39 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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- Toepassing in België 

Ik kan hier verwijzen naar wat ik reeds gezegd heb bij aanbeveling 37.530 Wanneer 

het een feit is dat zich binnen de grenzen van de Europese Unie voordoet, is de wet op 

het Europese aanhoudingsbevel van toepassing.531 Witwassen is één van de 

onderliggende misdrijven waarvoor niet vereist is dat het feit, waarvoor het 

aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd, strafbaar dient te zijn in België.532 Indien een 

Belgische onderdaan het voorwerp is van het aanhoudingsbevel, kan men de uitlevering 

afhankelijk stellen van de voorwaarde dat hij zijn straf dient uit te zitten in België.533 Deze 

voorwaarde is begrijpelijk aangezien België in de regel geen Belgische onderdanen 

uitlevert. De hele procedure is zeer gedetailleerd uitgewerkt in de verdere tekst van de 

wet, en hierin worden ook verschillende elementen van de samenwerking aangeraakt. 

Een laatste noemenswaardig element betreft de termijnen die in de wet zijn vermeld. De 

FATF doelde op een zo vlot mogelijke afhandeling, maar niets is minder waar. Zo dient 

volgens artikel 19 het bevel uitgevoerd te worden binnen 60 dagen. Is dit niet gebeurd, 

dan kan deze termijn nog verlengd worden met 30 dagen.534

Eenmaal men onderhandelt met staten die niet behoren tot de Europese Unie, dienen 

we te kijken naar de uitleveringswet en onderlinge verdragen.

 Om volledig te voldoen aan 

de aanbevelingen, zou deze termijn naar de toekomst toe ingekort moeten worden. 

535 De reden voor de 

uitlevering moet een strafbaar feit zijn in België (er wordt geen onderscheid gemaakt 

naargelang het type misdrijf) en daarenboven weigert België zijn onderdanen uit te 

leveren aan andere naties om daar berecht en bestraft te worden. Enkel niet-Belgische 

onderdanen kunnen worden uitgeleverd. België levert daarenboven enkel uit als het 

misdrijf in België bestraft wordt met een vrijheidsstraf van minimum één jaar.536 Ook 

worden een aantal situaties opgesomd waarin het absoluut verboden is om de persoon in 

kwestie uit te leveren, bv als het bestraft wordt met de doodstraf.537

                                                            
530 Zie supra: pag. 110. 
531 Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S., 22 december 2003, pag. 
60075. 
532 Art. 5, §2 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S., 22 
december 2003, pag. 60075. 
533 Art. 8 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S., 22 december 
2003, pag. 60075. 
534 Art. 19 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S., 22 december 
2003, pag. 60075. 
535 Zie supra: pag. 111. 
536 Art. 1, §2 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, B.S., 17 maart 1874. 
537 Art 2bis van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, B.S., 17 maart 1874, zoals gewijzigd door de Wet van 15 
mei 2007 tot wijziging van de wet van 1 oktober 1833 en de uitleveringswet van 15 maart 1974, B.S., 03 juli 
2007, pag. 36276. 

 De uitleveringswet 
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vermeldt daarenboven een zeer zware en complexe procedure, waardoor een snelle 

afhandeling niet evident is. Zoals reeds aangekaart, dient een eenduidige internationale 

regeling uitgewerkt te worden die een snelle en gelijke afhandeling mogelijk maakt.  

 

e. Andere vormen van samenwerking (R40) 

1. Aanbeveling 40: internationale samenwerking tussen de verschillende 

nationale autoriteiten538

- Inhoud van de aanbeveling 

 

In zijn laatste aanbeveling moedigt de FATF de landen aan er op toe te zien dat hun 

bevoegde autoriteiten op een zo ruim mogelijke wijze medewerking verlenen aan hun 

buitenlandse tegenhangers. Tussen de equivalente autoriteiten dienen rechtstreekse en 

effectieve kanalen geopend te worden die het mogelijk maken om snel informatie uit te 

wisselen, uit eigen beweging of op verzoek, betreffende witwassen en de eraan ten 

grondslag liggende onderliggende misdrijven. Verder moeten de autoriteiten over de 

bevoegdheid beschikken om onderzoeken uit te voeren ten behoeve van hun 

internationale tegenhangers. Weliswaar moet ook voorzien worden in een mogelijkheid tot 

informatieverschaffing aan buitenlandse autoriteiten die geen tegenhanger zijn. 

De uitwisseling van informatie mag niet beperkt worden, of afhankelijk gesteld worden 

van bepaalde voorwaarden. Aanvragen mogen niet geweigerd worden op grond van 

geheimhouding of vertrouwelijkheid van de financiële instellingen. Tot slot moet nagegaan 

worden of de aangereikte informatie op een correcte wijze wordt aangewend door de 

buitenlandse autoriteiten, en of rekening wordt gehouden met de principes van privacy en 

bescherming van persoonsgegevens. 

- Toepassing in België 

Om tot een overzichtelijk geheel te komen ga ik de verschillende nationale 

autoriteiten individueel behandelen: 

 

 
                                                            
538 Aanbeveling 40 van de 40 aanbevelingen inzake de bestrijding van witwassen van gelden. 
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1.1  De CBFA 

Het is niet altijd evident om informatie uit te wisselen, aangezien de Commissie 

onderworpen is aan een strikte geheimhoudingsplicht. Daarom wordt in de regel een 

‘Memorandum of Understandig’ afgesloten met zijn buitenlandse tegenhangers.539 

Dergelijke akkoorden zijn van cruciaal belang om erop toe te zien dat de informatie niet 

verspreid wordt. Op Europees vlak heeft de CBFA de ‘Committee of European Securities 

Regulators’-MOU ondertekend, welke gericht is aan de geviseerde autoriteiten van de 

CESR-leden.540 Niettemin zijn ook een aantal uitzonderingen in de wetgeving opgenomen 

in welke gevallen informatie wel mag verstrekt worden aan internationale instanties.541 De 

informatie die uitgewisseld wordt, betreft ondermeer het gevoerde beleid van de cel en de 

aandachtspunten. Dergelijke informatie kan de buitenlandse tegenhangers ideeën geven 

over hoe hun beleid te structureren. De CBFA zegt ook deze informatie door te spelen 

aan hun buitenlandse niet-tegenhangers.542

De CFI is een ‘Financial Intelligence Unit’. Quasi elk land in de wereld beschikt over 

zulke eenheid. Samenwerking tussen deze instellingen werd van bij de oprichting van de 

‘units’ beoogd. In de regel worden deze buitenlandse FIU’s geraadpleegd wanneer 

meldingen binnenkomen bij de CFI, waar banden terug te vinden zijn met andere landen, 

via de betrokken personen of verrichtingen. Deze principes zijn opgenomen in onze 

wetgeving, en worden aan de voorwaarden van ‘wederzijdse samenwerking’ en 

‘vertrouwelijke behandeling van de gegevens’ gekoppeld. Ook mag de uitwisseling enkel 

gebeuren met instellingen die soortgelijke opdrachten hebben als de Cel.

  

1.2  De CFI 

543

                                                            
539 Bij wijze van voorbeeld verwijs ik naar de Memoranda of Understanding die zijn afgesloten met Zwitserland 
en Dubai: Memorandum of Understanding between the Dubai Financial Services Authority and the Banking, 
Finance and Insurance Commission Belgium concerning Mutual Cooperation, 8 juli 2008, 

 Omgekeerd 

mag enkel de CFI informatie ontvangen en ontleden van de buitenlandse instellingen die 

http://www.cbfa.be/eng/aboutcbfa/mou/pdf/mou_2008-07-08_dubaifinancialservicesauthority.pdf en 
Memorandum of Understanding between the Insurance Supervisory Authority of Belgium as a member of 
CEIOPS and the Insurance Supervisory Authority of Switzerland regarding Cooperation and Exchange of 
Information, 10 februari 2006, http://www.cdv-oca.be/eng/aboutcbfa/mou/pdf/mou_2006-04-
20_ceiops_insurancesupervisoryauthorityswitzerland.pdf.  
540 Multilateral Memorandum of Understanding on the exchange of information and surveillance of securities 
activities, 26 januari 1999, http://www.cesr-eu.org/popup2.php?id=190.  
541 Art. 74 t.e.m.77ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten, B.S., 04 september 2002, pag. 39121. 
542 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
543 Art. 17, §2, lid 1 van de Wet van 11 januari 1993. 

http://www.cbfa.be/eng/aboutcbfa/mou/pdf/mou_2008-07-08_dubaifinancialservicesauthority.pdf�
http://www.cdv-oca.be/eng/aboutcbfa/mou/pdf/mou_2006-04-20_ceiops_insurancesupervisoryauthorityswitzerland.pdf�
http://www.cdv-oca.be/eng/aboutcbfa/mou/pdf/mou_2006-04-20_ceiops_insurancesupervisoryauthorityswitzerland.pdf�
http://www.cesr-eu.org/popup2.php?id=190�
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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belast zijn met dezelfde opdrachten.544 In zijn jaarrapport wijst de CFI erop dat ze 

momenteel samenwerkt met 70 buitenlandse meldpunten.545 Ook hier zijn het merendeel 

van deze internationale relaties gebaseerd op onderliggende MOU’s. Tot slot wil ik nog 

melding maken van het Besluit van de Europese Raad inzake een regeling voor 

samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de 

uitwisseling van gegevens.546 Hierin worden de modaliteiten van de samenwerking tussen 

de verschillende ‘cellen’ uitgelegd. De FIU’s moeten op basis van het EU-besluit (en 

eventueel op basis van onderlinge MOU’s), uit eigen beweging of op verzoek, overgaan 

tot uitwisseling van alle beschikbare gegevens die van belang kunnen zijn voor de 

verwerking, de analyse of het onderzoek inzake transacties die in verband staan met 

witwassen van geld.547 Dit besluit verplicht de EU-lidstaten verder ook om passende en 

beschermde communicatiekanalen op te richten tussen de FIU’s onderling.548 Op deze 

wijze wordt de informatiestroom beschermd. Dit heeft ondermeer aanleiding gegeven tot 

de oprichting van ‘FIU.net’, een geautomatiseerd systeem bedoeld voor een snelle, veilige 

en effectieve uitwisseling van informatie tussen de verschillende FIU’s.549 Natuurlijk is het 

Europees besluit enkel van toepassing op de FIU’s in de EU-lidstaten, maar de  

‘memoranda van overeenstemming’ afgesloten met een financiële intelligentie eenheid 

buiten de EU, bevatten soortgelijke elementen.550

 De internationale samenwerking tussen de politiediensten berust voornamelijk op 

internationale akkoorden. De FATF wijst er wel op dat deze akkoorden weinig 

geformaliseerd zijn.

 

1.3 Politionele samenwerking 

551

                                                            
544 Art. 11, §2, lid 1 van de Wet van 11 januari 1993. 

 In België is de federale politie het doorgeefluik, en in wezen is het 

deze instantie die beslist of informatie wordt doorgestuurd of niet. Er bestaan ook een 

545 Dit is de toestand op 21 februari 2008: X, Cel voor Financiële Informatieverwerking: CFI, Cel voor 
Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
546 Besluit van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële 
inlichtingeneenheden van de lidstaten bĳ de uitwisseling van gegevens, P.B., 24 oktober 2000, afl. 271, pag. 4-
6. 
547 Art. 1, lid 2 van het Besluit van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen 
de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bĳ de uitwisseling van gegevens, P.B., 24 oktober 2000, afl. 
271, pag. 4-6. 
548 Art. 7 van het Besluit van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de 
financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bĳ de uitwisseling van gegevens, P.B., 24 oktober 2000, afl. 
271, pag. 4-6. 
549 Opgericht door Nederland en actief sinds maart 2003: www.FIU.net  
550 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
551 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 

http://www.fiu.net/�
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aantal bilaterale akkoorden betreffende de politiesamenwerking.552

                                                            
552 Bijvoorbeeld: Verdrag van 22 maart 2005 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van 
de Republiek Albanië inzake Politiesamenwerkingsverdrag, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005, B.S., 01 
februari 2008, pag. 05521 en Verdrag van 16 oktober 2001 tussen de Regering van de Republiek Letland en de 
Regering van het Koninkrijk België betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 
2001, B.S., 18 maart 2005, pag. 11996. 

 Verder kan ik nog 

melding maken van de informatie die vergaard kan worden via de Europol- en Interpol- 

kanalen. Ook de rogatoire commissies, in opdracht van een rechter, kunnen informatie in 

het buitenland vergaren, aangezien dit veelal buitenlandse instanties zijn die het 

onderzoek voeren, zoals een lokale rechtbank, of de politie.  

1.4  Conclusie 

De FATF achtte de Belgische initiatieven volledig in overeenstemming te zijn met de 

aanbeveling. Ook andere landen leken geen moeilijkheden te ondervinden wanneer men 

informatie uitwisselde met de Belgische autoriteiten.  
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II. De Negen Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van 

terrorisme. 

1. Speciale Aanbeveling I: Ratificatie en implementatie van VN-

instrumenten553

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen dienen de nodige stappen te ondernemen om over te gaan tot de ratificatie 

en de volledige implementatie van het ’Internationaal Verdrag ter bestrijding van de 

financiering van terrorisme’ van de Verenigde Naties. Verder dienen de landen ook de 

resoluties van de Verenigde Naties aan te nemen welke betrekking hebben op de 

preventie en bestrijding van terrorismefinanciering.  

- Toepassing in België 

Het VN-Verdrag dateert van 9 december 1999 en werd opgesteld te New York.554 In 

deze conventie wordt uitgelegd wanneer iemand moet beschouwd worden als een 

financier van een terroristische organisatie, en wat de verplichtingen zijn voor de staten 

om dit fenomeen te voorkomen en te bestrijden555. Het verdrag trad in werking in België 

op 16 juni 2004. De FATF maakte zich zorgen over de maatregelen genomen door België 

wat betreft de uitlevering (art. 9) en de wederzijdse rechtshulp (art. 12). Ik kan hier 

verwijzen naar wat ik vermeld heb bij aanbeveling 37556 en 39557

a. S/RES/1267: deze resolutie betreft maatregelen die dienen genomen te 

worden tegen de Taliban.

, aangezien de Belgische 

maatregelen zowel betrekking hebben op de bestrijding van witwassen, als op de 

financiering van terrorisme. 

Naast het Internationaal verdrag dienen staten eveneens de VN-resoluties te 

implementeren. De FATF vestigt zijn aandacht op de volgende resoluties: 

558

                                                            
553 Speciale Aanbeveling I van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
554 Internationaal Verdrag van 9 december 1999 ter bestrijding van de financiering van terrorisme en met de 
Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999, B.S., 17 juni 2004, pag. 44951. 
555 Ondermeer het bestraffen van de schuldigen (administratief, civiel of strafrechtelijk), het instellen voor 
identificatiemechanismen voor het vinden van de schuldigen en het uitwerken van beslagleggingmethoden. 
556 Zie supra: pag. 110. 
557 Zie supra: pag. 113. 
558 Resolutie 1267 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (15 oktober 1999), UN Doc. S/RES/1267 
(1999). 

 Deze resolutie werd in 2000 omgezet in onze 
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Belgische wetgeving aan de hand van een KB en verplicht de onmiddellijke 

bevriezing van tegoeden die aangewend worden om deze groepering te 

financieren.559 In navolging van dit KB zijn tal van Ministeriële Besluiten 

uitgegeven die verdere maatregelen bespreken alsook rekening houden met 

aanvullende resoluties.560

b. S/RES/1373: in deze resolutie wordt de aandacht gevestigd op de 

internationale samenwerking, die nodig is voor de bestrijding van terrorisme.

  

561 

Ook deze resolutie werd geïmplementeerd bij wijze van een Koninklijk 

Besluit.562

Ook de andere resoluties werden door onze wetgever ingevoerd in België.

 

563 

Natuurlijk is het zo dat voor bepaalde materies er zowel VN-resoluties bestaan, als EU-

richtlijnen, in welk geval België geneigd is de richtlijn strikt op te volgen in plaats van de 

resolutie. In sommige gevallen leidt dit tot beperktere definities of afbakeningen.564

2. Speciale aanbeveling II: De strafbaarstelling van ‘financiering van 

terrorisme’

 Mijns 

inziens is deze commentaar van de FATF onterecht, aangezien de EU-richtlijnen ook 

gericht zijn op een maximale bestrijding van financiering van terrorisme. Verder zijn de 

Europese lidstaten verplicht tot implementatie van de Europese richtlijnen, en beschikken 

ze niet steeds over bewegingsruimte.  

 

565

- Inhoud van de speciale aanbeveling 

 

                                                            
559 Koninklijk Besluit van 17 februari 2003 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van 
Afghanistan, B.S., 15 maart 2000, pag. 07579. 
560 Bij wijze van voorbeeld verwijs ik naar het meest recente Ministerieel Besluit waarin een geconsolideerde 
lijst van geviseerde personen is opgenomen: Ministerieel Besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het 
ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende 
de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, B.S., 27 januari 2009, pag. 05157. 
561 Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (28 september 2001), UN Doc. S/RES/1373 
(2001). 
562 Koninklijk Besluit van 02 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en 
entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, B.S., 28 mei 2002, pag. 23023. 
563 Voor de volledige lijst van de ‘terrorisme’-resoluties verwijs ik naar de webstek van de Verenigde naties: 
http://www.un.org/terrorism/sc-res.shtml.  
564 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
565 Speciale Aanbeveling II van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 

http://www.un.org/terrorism/sc-res.shtml�
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Elk land is verplicht om ‘financiering van terrorisme’ strafbaar te stellen. Voor de 

definitie van ‘financiering van terrorisme’ dient rekening gehouden worden met het VN-

Verdrag en volgende elementen moeten minstens aanwezig zijn: 

a. Ze moet betrekking hebben op elke persoon die fondsen verzamelt met de 

intentie ze door te sluizen, of wetende dat de gelden gebruikt worden voor het 

uitvoeren van terroristische aanslagen door een terroristische organisatie of 

individuele terrorist; 

b. ‘Fondsen’ moet zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden, en naast geld dus 

ook aandelen, obligaties,… te omvatten; 

c. Om onder de definitie te vallen is het niet vereist dat de fondsen rechtstreeks 

aangewend worden voor het uitvoeren van een aanslag of aan een specifieke 

terroristische activiteit worden gelinked; 

d. Het louter ‘pogen’ gelden te verschepen is voldoende. 

Daarenboven dienen deze feiten bestempeld te worden als onderliggende misdrijven 

voor witwassen. 

- Toepassing in België 

Onze Belgische wetgever heeft anno 2003566 een nieuw hoofdstuk geïntroduceerd in 

ons Strafwetboek dat uitsluitend betrekking heeft op terroristische misdrijven.567 Artikel 

137 betreft de definitie van het misdrijf ‘terrorisme’568, terwijl de artikelen 140 en 141 

betrekking hebben op ‘financiering van terrorisme’. Iedere persoon die met kennis een 

terroristische groep/activiteit financiert, is strafbaar.569 Iedere persoon die financiële of 

materiële middelen verstrekt, met het oog op het ‘plegen’ van een terroristisch misdrijf is 

eveneens strafbaar.570

                                                            
566 Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, B.S., 29 december 2003, pag. 61689. 
567 Art. 137 t.e.m. art. 141ter van het Strafwetboek. 
568 Art 137 Sw.: “Als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf bepaald in § 2 en 3 dat door zijn aard of 
context een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het 
oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op 
onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, 
constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te 
ontwrichten of te vernietigen.” 
569 Art. 140 Sw. 
570 Art. 141 Sw. 

 Deze artikelen zijn daarenboven zeer ruim opgesteld. Ze spreken 

namelijk over het verstrekken van materiële middelen of door het in enigerlei vorm 

financieren van een activiteit. Deze begrippen worden niet uitgelegd, maar we kunnen 

ervan uitgaan dat deze zodanig ruim zijn dat ze al die vormen omvatten waarop de 

aanbeveling doelde. Deze feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van 5 tot 10 
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jaar en een geldboete van € 100 tot en met € 5000, verhoogd met de wettelijke 

opdeciemen. Iemand die poogt gelden te verschepen voor terroristische groeperingen te 

financieren, wordt eveneens bestraft, met de straf onmiddellijk lager dan deze die op het 

misdrijf zelf staat.571 Ook de personen die medeplichtig zijn aan het financieringsmisdrijf 

worden strafbaar gesteld.572

Wat de definiëring en strafbaarstelling van ‘financiering van terrorisme’ betreft, kan 

besloten worden dat voldaan is aan deze speciale aanbeveling en dat onze regulering in 

overeenstemming is met artikel 2 van de VN-conventie.

 

573

Verder verplicht de aanbeveling de staten dit misdrijf te bestempelen als een 

onderliggend misdrijf voor witwassen. Ons artikel 505 van de Strafwet viseert de 

vermogensvoordelen voortvloeiend uit een misdaad of wanbedrijf, dus hieronder valt ook 

de ‘terrorismefinanciering’.

 

574 Ook in de anti-witwaswet wordt ‘terrorisme of de financiering 

van terrorisme’ opgenomen in de lijst van misdrijven waaruit gelden voortkomen.575

3. Speciale aanbeveling III: Bevriezing en confiscatie van terroristische 

aanwinsten

 

 

576

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Elk land heeft de taak maatregelen uit te werken om fondsen en andere tegoeden te 

bevriezen van personen die gelden sturen naar de terroristische organisaties geviseerd 

door de VN-resoluties577

Naast procedures om te bevriezen dienen logischerwijs ook procedures uitgewerkt te 

worden om tegoeden te ontvriezen, wanneer uit onderzoek blijkt dat ze niet gelieerd zijn 

. Er dient daarom een goede communicatie te bestaan tussen de 

instanties die overgaan tot de bevriezing en confiscatie, en de instellingen die kunnen 

‘misbruikt’ worden om gelden te versluizen (zowel de financiële als de niet-financiële).  

                                                            
571 Art. 50 Sw. 
572 Art. 67 Sw. (Vooral lid 2: “Zij die wapens, werktuigen of enig ander middel hebben verschaft, die tot de 
misdaad of het wanbedrijf hebben gediend, wetende dat ze daartoe zouden dienen” en lid 3: “Zij die, buiten het 
geval van artikel 66, § 3, met hun weten de dader of de daders hebben geholpen of bijgestaan in daden die de 
misdaad of het wanbedrijf hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid” zijn toepasselijk in deze context). 
573 Art. 2 van het Internationaal Verdrag van 9 december 1999 ter bestrijding van de financiering van terrorisme 
en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999, B.S., 17 juni 2004, pag. 44951. 
574 Art. 505 Sw. 
575 Art. 3, §2, 1° van de Wet van 11 januari 1993. 
576 Speciale Aanbeveling III van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
577 Resoluties 1267 (1999) en 1373 (2001). 



Peter De Bou  Academiejaar 2008-2009 

122 
 

aan terroristische activiteiten of als de persoon gewist wordt van de ‘watchlists’. In deze 

optiek dienen de personen wier gelden men aanhoudt over de mogelijkheid te beschikken 

deze beslissing aan te vechten voor een rechter. Worden de tegoeden definitief 

geconfisceerd, dan dient een beleid uitgewerkt te worden dat zich richt op het aanwenden 

van de bevroren tegoeden door de desbetreffende staten en hun autoriteiten om bepaalde 

kosten te dekken. 

Deze wetgeving moet weliswaar ook rekening houden met de rechten van derde 

partijen, en hen zodanig beschermen.  

- Toepassing in België 

Resolutie S/RES/1267 verplicht de staten over te gaan tot onmiddellijke bevriezing 

van alle fondsen of tegoeden gecontroleerd door, of gericht aan de Taliban en Al-

Qaida.578 Het doet er niet toe of deze fondsen direct of indirect door hen gecontroleerd 

worden, zolang ze maar aan hen gericht zijn. Deze resolutie is in de loop der jaren reeds 

verscheidene malen geüpdate.579 Wat betreft Europa, heeft de Raad deze resolutie in een 

Verordening gegoten, welke rechtstreeks toepasbaar is in België.580 Ook deze 

Verordening is reeds het voorwerp geweest van talloze wijzigingen, het laatst op 10 maart 

2009.581

Resolutie S/RES/1373 verplicht landen om over te gaan tot onmiddellijke bevriezing 

van fondsen en tegoeden van personen die terroristische daden plegen, trachten te 

plegen, of helpen in het vergemakkelijken.

 Deze verordening neemt nagenoeg alle verplichtingen over die in de resolutie 

werd opgesteld en legt de lidstaten de verplichting op over te gaan tot bevriezing van alle 

tegoeden gelieerd aan de Taliban.  

582

                                                            
578 Resolutie 1267 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (15 oktober 1999), UN Doc. S/RES/1267 
(1999). 

 Elk land dient een autoriteit aan te stellen 

die deze bevoegdheden op zich neemt. Opnieuw heeft de Raad van Europa deze 

579 Zie ondermeer S/RES/1333 (2000), S/RES/1363 (2001), S/RES/1390 (2002), S/RES/1455 (2003), ), S/RES/1526 
(2004), S/RES/1617 (2005) en ), S/RES/1822 (2008) allen terug te vinden op de VN-webstek: 
http://www.un.org/terrorism/sc-res.shtml.  
580 VERORDENING 881/2002/EEG van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke 
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het 
Al-Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 467/2001 van de Raad tot 
instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking 
van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de 
Taliban van Afghanistan, PB., 29 mei 2002, L 139, pag. 9-22. 
581 Voor de volledige lijst van wijzigingen verwijs ik naar de webstek van de Europese Unie: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0881:NL:NOT.  
582 Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (28 september 2001), UN Doc.  S/RES/1373 
(2001). 

http://www.un.org/terrorism/sc-res.shtml�
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resolutie omgezet in een Verordening583

• Het Koninklijk Besluit van 28 december 2006

, en opnieuw heeft de Europese wetgever 

getracht de inhoud van deze VN-resolutie grotendeels over te nemen in zijn Verordening. 

In zijn artikel 2 bepaalt de Europese Veiligheidsraad, dat gelden van de natuurlijke en 

rechtspersonen, die zich op een, door hen opgestelde lijst bevinden, moeten bevroren 

worden. Dit betekende dat het voor een lidstaat onmogelijk was om op basis van deze 

regeling tegoeden te bevriezen van personen die niet op deze lijst voorkwamen, tenzij de 

landen zelf over additionele wetgeving beschikten. Dit ontbrak anno 2005 in België en 

logischerwijs was dit een opmerking van de FATF. Deze opmerking heeft aanleiding 

gegeven tot de introductie van een aantal nieuwe wetten en besluiten: 

584: Dit Besluit neemt in wezen de 

regels met betrekking tot bevriezing over van de Verordening, en zorgt ervoor dat 

België steeds beschikt over een wettelijke grondslag om gelden en tegoeden vast 

te houden, ook van personen die niet op de EU-lijst staan. De artikelen 2 en 3 

vermelden letterlijk dat ook de tegoeden en economische middelen van personen 

en entiteiten kunnen worden bevroren die niet beoogd worden door het 

Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB585 en door Verordening 

2580/2001.586 Deze personen en entiteiten moeten op hun beurt wel opgenomen 

zijn in een lijst opgesteld door het ‘Ministerieel Comité voor inlichting en 

veiligheid’, op basis van de evaluaties van het ‘Coördinatieorgaan van de 

dreigingsanalyse’, welke zijn grondslag vindt in de wet van 10 juli 2006. Deze lijst 

dient op periodieke tijdstippen te worden hergeëvalueerd en een persoon kan 

vragen van de lijst geschrapt te worden.587

• De Wet van 10 juli 2006

 

588

                                                            
583 Verordening 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen 
tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, PB., 28 december 2001, L 
344, 70-75. 
584 Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde 
personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, B.S., 17 januari 2007, 
pag. 01898. 
585 Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke 
maatregelen ter bestrijding van terrorisme, PB., 28 december 2001, L 344, pag. 93-96. 
586 Art. 2 & 3 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen 
bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, B.S., 17 
januari 2007, pag. 01898. 
587 Art. 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen 
bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, B.S., 17 
januari 2007, pag. 01898. 
588 Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, B.S., 20 juli 2006, pag. 36182. 

: Opdat een Belgische lijst kan opgesteld worden met 

personen gelieerd aan terrorisme, dienen vooreerst analyses en evaluaties 

gemaakt te worden, om te beslissen wie al dan niet gelinked wordt met een 

terroristische organisatie. Deze taak rust op de schouders van het 
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‘Coördinatieorgaan van de dreigingsanalyse’ (OCAD).589 Ze dient deze analyse 

op periodieke tijdstippen uit te voeren en personen kunnen dus van de lijst 

verdwijnen. Op deze wijze wordt ook voorzien in een procedure tot het ontvriezen 

van gelden en tegoeden, zoals de FATF verplichtte.590  Ook verplicht de wet 

OCAD, om contacten aan te houden met de verschillende nationale en 

internationale diensten om zo informatie te vergaren.591

• De wet van 27 december 2005

  

592: Aan de hand van deze wet worden een aantal 

nieuwe opsporingstechnieken ingevoegd in het Wetboek van Strafvordering, om 

op een effectievere wijze terrorismefinanciering te voorkomen.593

In de hypothese dat gelden en tegoeden bevroren worden, kunnen deze aangewend 

worden, mits toestemming van de Minister van Financiën, voor het dekken van 

basisuitgaven, de betaling van beroepshonoraria, de betaling van bepaalde lasten en 

kosten voor het beheren van de gelden en indien geld nodig is voor buitengewone 

uitgaven.

 Nu heeft de 

Procureur des Konings de mogelijkheid tot inzage in de bankrekeningen, 

bankverrichtingen, kluizen of financiële instrumenten en kan hij de financiële 

instelling verplichten de gelden en tegoeden niet meer uit handen te geven voor 

een beperkte periode van 3 dagen zodat men de mogelijkheid heeft om op 

legitieme wijze de gelden te bevriezen. 

594

In België is het de Thesaurie, onder de bevoegdheid van de Minister van Financiën, 

die bevoegd is voor het bijhouden van de informatie en de in beslag genomen gelden en 

tegoeden. Deze dienst moet dus ook op de hoogte worden gebracht wanneer zich een 

vermoeden van terrorismefinanciering voordoet.

 Ook dit element werd aangehaald in de FATF-aanbeveling en werd op elk 

vlak beantwoord door zowel de Europese als de Belgische wetgever.  

595

                                                            
589 Art. 5 van de Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, B.S., 20 juli 2006, pag. 36182. 
590 Art. 8, 1° en 2° van de Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, B.S., 20 juli 2006, pag. 
36182. 
591 Art. 8, 3° van de Wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, B.S., 20 juli 2006, pag. 36182. 
592 Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen, B.S., 30 december 2005, pag.57359. 
593 Zie hiervoor het nieuwe art. 46quater van het Wetboek van Strafvordering.  
594 Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen 
bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, B.S., 17 
januari 2007, pag. 01898 en art. 5 van Verordening 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake 
specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het 
terrorisme,  PB., 28 december 2001, L 344, pag. 70-75. 
595 Art. 8 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen 
bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, B.S., 17 
januari 2007, pag. 01898 

 Op basis van artikel 3, §2 van de anti-
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witwaswet zal ook de CFI moeten ingelicht worden.596

Een laatste kritiek die de FATF opwierp, had betrekking op de wijze van definiëring in 

de Europese wetgeving en, voor de introductie van het KB van 28 december 2006, deze 

in België. De definities waren namelijk restrictiever opgesteld dan in de VN-resoluties.

 Tussen beide diensten bestaat dus 

een communicatiekanaal.  

597 

Ook met dit commentaar moet geen rekening meer worden gehouden omdat de Europese 

Unie in november 2005 twee belangrijke documenten heeft aangenomen, namelijk: ‘EU 

Best Practices for the effective implementation of restrictive measures’598 en ‘EU 

Guidelines on implementing and evaluation of restrictive measures in the framework of the 

EU Common Foreign and Security Policy’599

Tot slot wil ik nog melden dat de verordeningen niets zeggen over de bescherming 

van de rechten van derden te goeder trouw. Ook in het Koninklijke Besluit van 2006 is 

niets opgenomen in verband met deze materie. Dit betekent dat dient gekeken te worden 

naar de algemene regels betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, waarbij een rechter 

over gaat tot het bepalen of er aansprakelijkheid is of niet. Verordening 881/2002 zegt 

echter wel dat de directeurs of werknemers van de financiële instellingen niet 

aansprakelijk kunnen gesteld worden door de personen wiens gelden en tegoeden 

bevroren worden in opdracht van de nationale autoriteiten, tenzij de bevriezing te wijten is 

aan een nalatigheid.

. Deze richtlijnen, uitgevaardigd door de 

Europese Unie, moeten gezien worden als een hulpmiddel voor de lidstaten. Er wordt 

uitgelegd hoe beperkende maatregelen moeten geïnterpreteerd worden en er wordt 

gewezen op hoe rekening moet gehouden worden met de VN-resoluties. Niettemin 

verliezen deze ‘Guidelines’ een deel van hun waarde door de introductie van het 

Belgische KB waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar Resolutie 1373 (2001). Voor het 

opstellen van de definities werd zowel gekeken naar de Verordening en de Resolutie en 

daarenboven kwam het KB er als antwoord op de tekortkomingen van de Verordening. 

600

                                                            
596 Art. 3, §2 van de Wet van 11 januari 1993. 

 

597 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
598 EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures, 14 juni 2006, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10533.en06.pdf.  
599 EU Guidelines on implementing and evaluation of restrictive measures in the framework of the EU Common 
Foreign and Security Policy, 2 december 2005, 
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st15/st15114.en05.pdf.  
600 Art. 6 van Verordening 881/2002/EEG van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke 
beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het 
Al-Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 467/2001 van de Raad tot 
instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf�
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4. Speciale Aanbeveling IV: Het melden van verdachte transacties gerelateerd 

aan terrorisme601

- Inhoud van de speciale aanbeveling 

 

Alle instellingen die onderworpen zijn aan de anti-witwasregeling dienen, wanneer ze 

weten, of redelijkerwijs menen dat fondsen aangewend worden voor terrorisme, 

terroristische activiteiten of gebruikt worden door terroristische groeperingen, zonder 

uitstel een melding te maken aan de bevoegde autoriteiten. 

- Toepassing in België 

Ik verwijs hier naar mijn analyse van bovenstaande aanbeveling 13 van de 40 

aanbevelingen, aangezien alle door de wet van 11 januari 1993 geviseerde 

personen/instellingen verplicht zijn de CFI in te lichten wanneer ze een vermoeden 

hebben dat de desbetreffende verrichting verband houdt met witwassen of financiering 

van terrorisme.602 De CFI heeft namelijk naast de taak om onderzoek te plegen naar 

witwassen, dezelfde verplichting gekregen wat betreft terrorismefinanciering. In grote 

lijnen zijn quasi alle voorgaande procedures en methoden, gericht op de bestrijding van 

witwassen, door te trekken naar de bestrijding van de financiering van terrorisme. In de 

Circulaire van de CBFA603 wordt daarenboven melding gemaakt van een FATF-document 

die de ondernemingen moet helpen bij het detecteren van terroristische 

financieringsactiviteiten, namelijk de “Guidance for Financial Institutions in Detecting 

Terrorist Financing”.604

5. Aanbeveling V: Internationale samenwerking

 

 

605

- Inhoud van de aanbeveling 

 

                                                                                                                                                                                          
van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de 
Taliban van Afghanistan, PB., 29 mei 2002, L 139, pag. 9-22. 
601 Speciale Aanbeveling IV van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
602 Zie supra: pag. 55. 
603 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
604 FATF, Guidance for Financial Institutions in detecting Terrorist Financing, 24 april 2002, 16 p., 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/39/21/34033955.pdf.  
605 Speciale Aanbeveling V van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
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Elk land dient aan de hand van een verdrag, overeenkomst of ander mechanisme 

met een ander land te voorzien in wederzijdse rechtshulp en informatie-uitwisseling, 

alsook assistentie te verlenen op het vlak van strafrechtelijke, civielrechtelijke en 

administratiefrechtelijke onderzoeken betreffende de financiering van terrorisme, 

terroristische activiteiten en/of terroristische organisaties.  

Verder dienen landen de nodige maatregelen te nemen om erop toe te zien dat hun 

land geen toevluchtsoord wordt voor deze criminelen en moeten procedures uitgewerkt 

worden om dergelijke personen, indien mogelijk, uit te leveren. 

- Toepassing in België 

Deze aanbeveling heeft betrekking op hetgeen beoogd werd door de FATF in de 

aanbevelingen 36 t.e.m.40 van de 40 aanbevelingen met betrekking tot het witwassen van 

gelden.606 Ik verwijs hier dan ook integraal naar mijn bovenstaande analyses, aangezien 

de kritieken geopperd door de FATF door te trekken zijn naar het luik betreffende de 

financiering van terrorisme.607 De door mij aangeraakte Europese verdragen en Belgische 

wetgeving zijn ook van toepassing op terrorismefinancieringsmisdrijven. In de wet 

betreffende het Europees aanhoudingsbevel wordt ‘terrorisme’ ook aangeduid als één van 

de onderliggende misdrijven waarvoor het niet vereist is dat het desbetreffende feit in het 

ander land strafbaar wordt gesteld.608

Zoals reeds aangehaald heeft de CFI de taak gekregen om naast witwasbestrijding 

ook de financiering van terrorisme te bestrijden.

 België kan dus eisen dat een persoon die zich in 

een ander Europees land bevindt, waar ‘financiering van terrorisme’ niet strafbaar is, 

wordt aangehouden en mogelijks wordt uitgeleverd aan België.  

609 Dus de relatie die de CFI heeft met 

andere FIU’s heeft ook betrekking op de uitwisseling van informatie betreffende aan 

terrorisme gerelateerde feiten. Hetzelfde geldt voor de politionele samenwerking. Hoewel 

ik reeds melding heb gemaakt van de Thesaurie, bestaat haar taak vooral uit het 

aanhouden van informatie (gebruikt voor ondermeer statistieken op te stellen) en het 

aanhouden van de bevroren gelden.610

                                                            
606 FATF, The 40 Recommendations, oktober 2004, 27 p., 

 Het onderzoek wordt overgelaten aan de CFI en 

de Politiële instanties, afhankelijk van de wijze waarop informatie aan het licht komt. 

 

http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF. 
607 Zie supra: pag. 108 t.e.m. 118 
608 Ik verwijs naar mijn uitleg met betrekking tot witwassen op pag. 111. 
609 Zie supra: pag. 127. 
610 Zie supra: pag. 125. 
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6. Speciale Aanbeveling VI: alternatieve methoden van geldverzending611

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Elk land dient de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat natuurlijke 

en/of rechtspersonen die ‘geld- of waardetransfer’-diensten aanbieden, over een 

vergunning beschikken of geregistreerd zijn en daarenboven onderworpen zijn aan alle 

FATF-aanbevelingen die van toepassing zijn op banken en andere financiële instellingen. 

Stellen bepaalde personen of entiteiten deze activiteit, zonder te voldoen aan de 

verplichtingen, dan dienen deze het voorwerp te zijn van civiele of strafrechtelijke 

sancties. 

- Toepassing in België 

België beschikt over duidelijke wettelijke regels wat betreft de activiteit van het 

transfereren van fondsen. In de wet op het statuut en toezicht van de 

beleggingsondernemingen, wordt duidelijk vermeld welke instanties gerechtigd zijn om 

beroepshalve, tegen een vergoeding aan het publiek diensten inzake geldoverdrachten te 

verlenen, namelijk: De Nationale Bank van België, de Post, de kredietinstellingen, de 

beleggingsondernemingen en de wisselkantoren.612

De postkantoren bieden twee diensten aan voor het verzenden van fondsen, namelijk 

‘Western Union’ en het ‘postmandaat’. 

 

613

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en wisselkantoren worden 

gecontroleerd door de CBFA, en dienen te beschikken over een vergunning of moeten 

zich vooraf registreren.

 Een postmandaat is daarenboven beperkt tot 

een bedrag van € 1250 voor nationale transfers en € 2500 voor internationale transfers.  

614 Ik richt me hier tot de wisselkantoren, omdat uit het 

bovenstaande voldoende duidelijk is geworden dat de kredietinstellingen, en in het 

verlengde daarvan de beleggingsondernemingen, onderworpen zijn aan voldoende 

regels. Wisselkantoren zijn verplicht zich te registeren bij de CBFA.615

                                                            
611 Speciale Aanbeveling VI van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
612 Art. 139bis van de Wet  van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, B.S.¸3 juni 1995, pag. 15876. 
613 Zie mijn gesprek met Dhr. Hugo Cornelissen van de Bank van de Post 
614 Zie supra: pag. 80. 
615 Art. 2 van het koninklijk Besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel, 
B.S., 18 januari 1995, pag. 01156. 

 De kantoren mogen 

maximaal een bedrag overdragen van € 10.000, ongeacht of het bedrag in één keer wordt 
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overgedragen, of in meerdere keren.616 Dit is een zeer positieve maatregel, aangezien 

men voor grotere transacties verplicht wordt een kredietinstelling in te schakelen, waar de 

controles nog strikter en intensiever zijn. Verder zijn de wisselkantoren ook nog aan tal 

van vormvoorwaarden onderworpen vooraleer ze geld kunnen overmaken voor hun 

klanten.617

Tot slot wil ik nog wijzen op het aantal meldingen dat jaarlijks gebeurt. Gedurende het 

jaar 2007 deden de wisselkantoren 6005 meldingen aan de CFI, terwijl de 

kredietinstellingen er maar 4207 deden.

 

Natuurlijk is het altijd mogelijk dat een bepaald persoon een dienst uit de grond 

stampt met het oog op het transfereren van gelden voor mensen, zonder een statuut aan 

te vragen bij de CBFA. In dat geval hebben we te maken met een illegale wisselactiviteit, 

waarop wel degelijk administratieve straffen staan vanuit de CBFA. De kantoren hebben 

in dit geval wel de mogelijkheid om zich te regulariseren met de huidige wetgeving, en 

zich dus te registeren.  

618

7. Speciale Aanbeveling VII: overschrijvingen (Wire Transfers)

  En tegenover het jaar 2006 is ook een stijging 

van 46,3% te bemerken in het aantal meldingen. Dit alles toont aan dat er een zeer goede 

sensibilisering is van de wisselkantoren in België, en dat de uitbaters van deze kantoren 

uiterst waakzaam zijn en voldoen aan hun meldingsplicht. 

 

619

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Deze aanbeveling geldt voor nationale en internationale overschrijvingen/transfers 

tussen financiële instellingen en viseert 3 types: 

a. Alle overschrijvingen die betrekking hebben op een bedrag van minstens €/$ 

1000, dienen verplicht de volgende informatie te bevatten over de afzender: 

zijn naam, rekeningnummer en adres. Deze gegevens dienen in elke 

financiële instelling geverifieerd te worden. 

                                                            
616 Art. 4ter van het koninklijk Besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de 
valutahandel, B.S., 18 januari 1995, pag. 01156. 
617 Art. 3 van de Wet van 3 mei 2002 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs, B.S., 29 juni 2002, pag. 29453. 
618 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
619 Speciale Aanbeveling VII van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
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b. Gaat het om internationale overschrijvingen van minstens €/$ 1000 dan dient 

de zendende bank volledige afzenderinformatie mee te geven in een apart 

document samen met de overschrijving. 

c. Gaat het daarentegen om nationale overschrijvingen, dan is men niet verplicht 

om de volledige afzenderinformatie mee te geven met de overschrijving, maar 

is het rekeningnummer voldoende, op voorwaarde dat zo bijkomende 

informatie kan worden ingewonnen. 

Een tussenkomende bank en de bank van bestemming moeten nagaan of de 

informatie is meegezonden, en, in het geval dit niet zo is, dan moeten ze beschikken over 

specifieke procedures om de transfers te controleren en te verifiëren. Het ontbreken van 

enige informatie dient bestempeld te worden als ‘verdacht’. 

- Toepassing in België 

Wanneer een internationale overschrijving gebeurt, dient nu nog steeds gekeken te 

worden naar artikel 4, §5 van de anti-witwaswetgeving. Telkenmale een dergelijke 

overschrijving gebeurt, dienen alle correcte en dienstige inlichtingen over de afzender 

vermeld te worden.620 Verder moet ook gekeken worden naar de CBFA-circulaire, omdat 

deze een aantal gedragsregels meegeeft, bedoeld voor de financiële instellingen en 

wisselkantoren.621

Voor nationale overschrijvingen gelden dezelfde regels, maar laat de circulaire toe 

dat al de gegevens gewoon vervangen worden door het rekeningnummer, op voorwaarde 

 Deze regels bevatten de verplichting tot het vragen en controleren van 

bepaalde identificatiegegevens van de klanten, zoals naam, adres, rekeningnummer en 

eventueel maatschappelijke zetel in geval we te maken hebben met een rechtspersoon. 

De CBFA laat ook toe dat de afzenders geïdentificeerd worden aan de hand van een 

uniek identificatienummer, zoals het identiteitskaartnummer bij natuurlijke personen, of het 

BTW-nummer voor rechtspersonen. Wanneer er sprake is van zogenaamde ‘batch 

transfers’, namelijk opeenvolgende overschrijvingen tussen de zelfde rekeningen, wordt 

de initiële financiële instelling toegelaten om enkel nog het rekeningnummer te vermelden, 

aangezien de gegevens reeds verstuurd zijn. Van het moment dat we niet meer te maken 

hebben met een routineverrichting, moet opnieuw alle informatie medegedeeld worden 

                                                            
620 Art. 4, §5 van de Wet van 11 januari 1993. 
621 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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dat naderhand, indien nodig, de identiteit van de opdrachtgever kan achterhaald 

worden.622

Een onderneming die optreedt als tussenpersoon, moet er op toezien dat alle 

informatie, dat zij ontvangt, meegezonden wordt. Lukt dit niet dan moet deze 

tussenpersoon de informatie bijhouden voor een periode van vijf jaar. Daarenboven zegt 

de circulaire, zoals aangegeven in de aanbeveling, dat een ontvangen effectenoverdracht, 

zonder de hierboven vereiste inlichtingen, moet bestempeld worden als atypisch. Hieraan 

zal de nodige aandacht moeten besteed worden en, ingeval van enige vermoedens, een 

melding gemaakt worden aan de Cel.

 

623

Deze regels betreffen de situatie anno 2005, ten tijde van het FATF-verslag. 

Sindsdien zijn initiatieven genomen door België en Europa. De Europese wetgever heeft 

in 2006 namelijk een Verordening uitgegeven die de EER-lidstaten oplegt welke 

informatie ze moet toevoegen bij geldoverschrijvingen.

 

Hoewel de wet zich beperkt tot één enkel artikel, is de aanbeveling inhoudelijk 

volledig overgenomen in de CBFA-circulaire. In se is dit voldoende, aangezien de 

recommandatie zich enkel richt tot financiële instellingen, maar de circulaire heeft geen 

kracht van wet. Ook houdt onze wetgeving geen rekening met de waarde van de 

overschrijving. Dit betekent dat al deze informatie bij elke verrichting dient meegegeven te 

worden, ongeacht het bedrag. 

624 Deze verordening zegt in grote 

lijnen hetzelfde als wat de circulaire zei. Nieuw is wel dat geen gegevens dienen 

toegevoegd te worden wanneer het gaat om een bedrag lager dan € 1000.625 Gaat het om 

een verrichting tussen EER-lidstaten, dan dienen de bovenvermelde regels voor 

‘nationale’ verrichtingen toegepast te worden, en eenmaal een transfer gedaan wordt 

buiten de EER, dient alle informatie toegevoegd te worden.626

                                                            
622 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., 

 Aangezien het om een 

Verordening gaat, is deze rechtstreeks toepasbaar in onze wetgeving, maar niettemin 

worden de regels, welke nu op elk punt voldoen aan de aanbeveling, overgenomen in het 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
623 Art 37 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, B.S., 22 november 2004, pag. 77023-77036. 
624 Verordening 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij 
geldovermakingen te voegen informatie over de betaler, PB., 8 december 2006, L 345, pag. 1-9. 
625 Art. 5, 4 van Verordening 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 
betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler, PB., 8 december 2006, L 345, pag. 1-9. 
626 Art. 7 van Verordening 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 
betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler, PB., 8 december 2006, L 345, pag. 1-9. 

http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf�
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nieuwe wetsontwerp van de anti-witwaswet.627 Hier wordt opnieuw restrictiever te werk 

gegaan door te zeggen dat enkel voor puur nationale geldovermakingen het 

rekeningnummer voldoende is, op voorwaarde dat het gaat om een bedrag lager of gelijk 

aan €1000.628

8. Speciale Aanbeveling VIII: non-profit organisaties

 Elke overschrijving groter dan €1000 moet automatisch voorzien zijn van 

alle informatie, ongeacht of ze nationaal of internationaal is. Wederom heeft België in zijn 

wetsontwerp een antwoord geboden op de beperkte commentaar die de FATF had, en is 

zo in volledige overeenstemming met de zevende speciale aanbeveling. 

 

629

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen dienen de doeltreffendheid van wetten en regels die toepasbaar zijn op 

entiteiten, die mogelijks vatbaar zijn voor misbruik van terrorismefinanciering, geregeld te 

controleren, en op periodieke tijdstippen te herevalueren. Het zijn namelijk vooral de non-

profit organisaties (NPO’s) welke kwetsbaar zijn, en landen dienen erop toe te zien dat ze 

niet misbruikt worden: 

a. Door terroristische organisaties die zich voordoen als legale entiteiten; 

b. Als doorsluisentiteiten waarlangs men groeperingen financiert; 

c. Om te verbergen dat gelden, bedoeld voor legitieme doeleinden, worden 

versluisd naar terroristische organisatie. 

Om dit te bereiken, dienen de organisaties gesensibiliseerd te worden en dienen ze 

zelf ook voldoende screening-mechanismen in te stellen. De NPO’s moeten ook 

informatie bijhouden wie de organisatie bezit en controleert, inclusief van zijn Raad van 

Bestuur,… Een NPO moet ook over een licentie beschikken of geregistreerd te zijn. 

Om op effectieve wijze de financiering te bestrijden, moeten de bevoegde autoriteiten 

alle informatie kunnen vergaren over de NPO, en moet voorzien zijn in coördinatie en 

coöperatie met andere bevoegde autoriteiten.  

                                                            
627 Nieuw art. 7, §1, lid 1, 2°, b. van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
628 Nieuw art. 7, §1, lid 2 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
629 Speciale Aanbeveling VIII van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
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- Toepassing in België 

Het gebruik van non-profit organisaties, zoals vzw’s is een belangrijk probleem, waar 

België getracht heeft aan tegemoet te komen. Het betreft bijvoorbeeld de situatie waarbij 

mensen donaties geven aan een goed doel, terwijl de vzw die deze gelden ontvangt, ze 

doorsluist naar terroristische groeperingen.  

Aan de basis van de regulering van de non-profit organisaties ligt de wet van 27 juni 

1921630, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002631. Deze wet legt hen de verplichting op te 

beschikken over zeer uitgebreide statuten, waarin ondermeer hun statutair doel in de 

kleinste details moet worden uitgewerkt.632 Daarenboven verplicht de wet de organisaties 

een ledenregister aan te houden, waarin alle namen en adressen (of, in geval van een 

rechtspersoon, de maatschappelijke zetel) van hun leden worden opgenomen.633 Bij de 

oprichting dienen deze documenten, alsook de akten betreffende de benoeming van de 

bestuurders, neergelegd te worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.634 

Deze lijsten worden altijd gecontroleerd, en personen gelieerd aan terroristische 

groeperingen zouden zo onmiddellijk uit de boot vallen. In het geval naderhand uitkomt 

dat de vzw banden heeft met terrorisme, kan de rechtbank altijd overgaan tot een 

ontbinding van de vereniging, en dit op vraag van een lid, een belanghebbende derde of, 

en dit is in onze optiek de belangrijkste actor, het Openbaar ministerie.635

Naast de vzw’s worden ook nog de stichtingen en internationale verenigingen 

geviseerd. Een stichting vereist een authentieke oprichtingsakte en mag geen lucratief 

doel nastreven.

 

636

                                                            
630 Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 
631 Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 11 december 2002, pag. 55696. 
632 Art. 2 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 
633 Art. 10 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 
634 Art. 26 novies van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 
635 Art. 18 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921, en meerbepaald punt 3°, wanneer de 
vereniging handelt in strijd met de wet of de openbare orde. 
636 Art. 27 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 

 Verder kan een onderscheid gemaakt worden tussen de publieke en 

private stichtingen. Ik ga hier niet dieper in op de verschillen, omdat dit louter wettelijke 

bepalingen zijn. De transparantieregelen zijn equivalent aan deze van de vzw, en zijn 
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terug te vinden in de vorige paragraaf.637 Wanneer een vereniging wordt opgericht met 

een internationaal doel (IVZW), dan dient deze te bewijzen dat haar activiteiten niet 

strijdig zijn met de wet en de openbare orde.638 Een belangrijk aandachtspunt bij deze 

IVZW’s, betreft het feit dat de statuten goedgekeurd moeten worden door de Minister van 

Justitie die autonoom beslist of de rechtspersoonlijkheid wordt toegekend of niet.639 

Daarenboven is het dit Ministerie dat optreedt als controlerende instantie en van elke 

internationale vereniging wordt een dossier bijgehouden.640

Door de wetswijziging van 2002 werden voldoende maatregelen genomen om de 

verenigingen te beschermen tegen misbruiken. Door de verplichting tot openbaarmaking 

van alle gegevens kunnen de terrorismebestrijdingsdiensten, zoals de OCAD, alles 

controleren en nagaan. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende 

Belgische instanties is hiervoor van cruciaal belang (voor een lijst van de samenwerkende 

instanties verwijs ik naar het antwoord van de Minister van Justitie op een vraag van de 

Senaat betreffende deze samenwerking).

 

641 Deze instellingen coördineren en coöpereren 

daarenboven met de CFI, omdat in het merendeel van de gevallen de vzw’s en 

stichtingen rekeningen aanhouden bij financiële instellingen, en deze reeds een melding 

kunnen gemaakt hebben bij de CFI. Ook de CBFA verplicht financiële instellingen in zijn 

circulaire een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen wanneer ze handelen met 

vzw’s of stichtingen.642

Tot slot wil ik nog melding maken van de significante relevantie van deze 

aanbeveling. Tijdens de door mij afgenomen interviews werd me meermaals gewezen op 

het feit dat dergelijke zaken zich geregeld voordoen in België, en dat de financiële 

instellingen meermaals gevraagd worden mee te werken aan politionele onderzoeken 

 De FATF besloot in 2005 dan ook dat België met zijn nieuwe 

regeling de nodige initiatieven had genomen om in volledige overeenstemming te zijn met 

de speciale aanbeveling. 

                                                            
637 Art. 27 t.e.m. art. 45 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 
638 Art. 46 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 
639 Art. 50 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, B.S., 1 juni 1921. 
640 FATF, 3éme Rapport D’Evaluation Mutuelle de la Lutte Anti-Blanchiment de Capitaux et contre le 
Financement du Terrorisme, juni 2005, 187 p., http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/52/37709419.pdf. 
641 Vragen en Antwoorden Belgische Senaat, Bulletin, zitting 2005-2006, nr. 3, 66, 
http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=B&PUID=50335254&TID=50351475&POS=1&L
ANG=nl.  
642 CBFA, Gecoördineerde versie d.d. 12 juli 2005 van de circulaire van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen over de waakzaamheidverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 12 juli 
2005, 54 p., http://www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2004_8_d_250.pdf. 
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naar de financiering van terrorisme.643 Een ander element dat aantoont dat verenigingen 

en stichtingen een gegeerde prooi zijn om gelden te versluizen, blijkt uit de typologieën. 

Bij het doornemen van de CFI-typologieën, worden meermaals fictieve gevallen 

geschetst, die op hun beurt gebaseerd zijn op werkelijke feiten, waarbij een vzw of 

stichting gebruikt wordt om gelden wit te wassen of er terrorisme mee te financieren.644

9. Speciale Aanbeveling 9: geldkoeriers

  

 

645

- Inhoud van de aanbeveling 

 

Landen moeten een systeem uitwerken om na te gaan of liquide middelen en 

aandelen aan toonder hun grenzen binnenkomen of verlaten. De keuze wordt gelaten 

tussen twee systemen: 

a. Een aangiftesysteem waarbij de drager vooraf een waarheidsgetrouwe 

verklaring moet indienen bij de bevoegde autoriteiten, en waarbij het 

toegelaten bedrag, dat niet moet aangemeld worden, niet hoger mag zijn dan 

€/$ 15.000. 

b. Een openbaringssysteem waarbij de drager op waarheidsgetrouwe wijze 

meedeelt welke vermogensbestanddelen hij bij zich heeft wanneer hem daar 

naar gevraagd wordt. De bevragende instanties kunnen doelgericht vragen 

stellen, of puur op willekeurige basis te werk gaan. 

 Naast het systeem dient ook een competente autoriteit aangesteld te worden die de 

wettelijke bevoegdheid heeft om informatie te vragen aan de dragers, ondermeer naar de 

afkomst van de vermogensbestanddelen en om deze gelden vast te houden indien er een 

vermoeden bestaat van een link met witwassen of financiering van terrorisme, of er een 

valse aangifte is gebeurd. Hierop moeten effectieve, proportionele en ontradende straffen 

staan, en, in het geval van witwassen en terrorismefinanciering dienen de gelden te 

worden geconfisceerd.  

 

                                                            
643 Voor een volledig beeld te krijgen op de huidige situatie in België achtte ik het nodig om interviews af te 
nemen met compliance officers en leden van de anti-witwascel van verscheidene Financiële instellingen, 
meerbepaald Citibank, KBC, Dexia, de bank van de Post, Delta Lloyd bank en AXA-bank. 
644 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
645 Speciale Aanbeveling IX van de IX Speciale Aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme. 
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- Toepassing in België 

Deze aanbeveling was in 2005 de enige aanbeveling waarin België op geen enkel 

vlak mee in orde was. Het kwam er op neer dat België geen enkel systeem had ingesteld 

waarmee kon worden nagegaan of liquide middelen het land binnenkwamen of verlieten. 

Na de publicatie van het rapport heeft België er werk van gemaakt om aan dit zware 

tekort tegemoet te komen.  

Vooraleer in te gaan op de zuiver Belgische initiatieven, wil ik even stilstaan bij de 

Europese Verordening van oktober 2005.646 Deze verordening werd opgesteld met het 

enige doel te voldoen aan Speciale Aanbeveling IX. Elke fysieke persoon die de Europese 

Gemeenschap met liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer binnenkomt of 

verlaat, dient verplicht een aangifte te doen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

waarin hij zich bevindt.647 De Europese wetgever heeft dus gekozen voor een 

aangiftesysteem, wat op zijn beurt betekent dat de nationale douaneautoriteiten de 

bevoegdheid krijgen om controles uit te voeren en bijkomende informatie te vragen.648 

Ook werd gekozen voor een drempelbedrag lager dan wat maximaal werd voorgesteld 

door de FATF. Doordat gekozen is voor € 10.000, kan geen enkele Europese lidstaat in 

zijn nationale wetgeving een hoger bedrag kiezen, omdat men anders een inbreuk pleegt 

op de Verordening. De Verordening laat wel nog ruimte voor een nationale invulling, 

aangezien elke lidstaat zelf de voorwaarden voor de douanecontrole dient vast te stellen, 

en de procedures tot inbewaringneming van de liquide middelen variëren van staat tot 

staat. Tot slot dienen alle lidstaten individueel doeltreffende, evenredige en afschrikkende 

sancties op te stellen welke van toepassing zijn indien de fysieke dragers niet overgaan 

tot aangifte.649

De Verordening vestigt ook de aandacht op internationale samenwerking door erop te 

wijzen dat de vergaarde informatie en bewijsstukken kunnen overgedragen worden aan 

een andere lidstaat, als er aanwijzingen zijn dat de gelden verband houden met illegale 

 

                                                            
646 Verordening 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de 
controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, P.B., 25 december 2005, L 309, 
pag. 9-12. 
647 Art. 3, 1° van de Verordening 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, P.B., 25 
december 2005, L 309, pag. 9-12. 
648 Art. 4, 1° van de Verordening 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, P.B., 25 
december 2005, L 309, pag. 9-12. 
649 Art 9. van de Verordening 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, P.B., 25 
december 2005, L 309, pag. 9-12. 
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activiteiten in die lidstaat.650 De illegale activiteiten waarop gedoeld worden, zijn deze 

opgenomen in de derde AML-richtlijn.651

In navolging van de Verordening, heeft onze wetgever een KB uitgevaardigd 

betreffende grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen.

 Ook niet-lidstaten kunnen deze informatie 

verkrijgen, mits de bevoegde autoriteiten hiermee instemmen. 

652 Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen het verkeer met niet-‘EU-lidstaten’ en met ‘EU-lidstaten’. 

Indien het om een verkeersrelatie gaat met een niet-‘EU-lidstaat’, vindt de Europese 

Verordening integraal toepassing. De ‘Administratie der Douane en Accijnzen’ is de 

bevoegde autoriteit die overgaat tot controles. Als bijlage werd een voorbeeld van het 

aangifteformulier opgenomen, dat moet voorgelegd worden aan de douane bij het 

binnenkomen en verlaten van het land, indien men meer dan € 10.000 bij zich heeft.653

Wanneer het verkeer van de liquide middelen plaatsvindt tussen de lidstaten van de 

Europese Unie, vindt de Verordening geen toepassing, aangezien deze enkel gericht is 

op het verkeer tussen de gemeenschap en landen erbuiten. In het Belgische KB werd 

hieraan dan ook de nodige aandacht besteed om dit te regelen. Vooreerst kan ik zeggen, 

na het analyseren van de regels, dat gekozen is voor een iets soepelere regeling dan 

deze ten aanzien van extracommunautaire landen. Hier is namelijk gekozen voor een 

‘openbaringssysteem’. Indien er liquide middelen vervoerd worden ter waarde van meer 

dan € 10.000, dient dit enkel aangegeven te worden wanneer hierom gevraagd wordt.

  

654 

De aangifte moet daarenboven mondeling gebeuren, maar blijkt dat men meer vervoert 

dan € 10.000, dan wordt een formulier ingevuld.655 Wanneer het zich binnen de 

communautaire grenzen afspeelt, mogen ook andere instanties dan de Douanebeambten 

deze controle uitvoeren, zoals officieren van de gerechtelijke politie en beambten van de 

Thesaurie.656

                                                            
650 Art. 6 van de Verordening 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, P.B., 25 
december 2005, L 309, pag. 9-12. 
651 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, P.B., 25 
november 2005, afl. 309, pag. 15-36. 
652 Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend 
verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
653 Hoofdstuk I van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
654 Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
655 Art. 5 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
656 Art. 6 van de Besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten 
van goederen en waarden tussen België en het buitenland, B.S., 7 oktober 1944. 
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Zowel in de communautaire, als de extracommunautaire aangelegenheden zijn de 

volgende procedureregels van toepassing: Voldoet de drager niet aan de aangifteplicht, 

dan worden de middelen in bewaring genomen, voor een maximumtermijn van 14 

kalenderdagen.657

Een laatste meldingswaardig punt van dit KB betreft de terbeschikkingstelling van de 

aangiften en processen-verbaal aan de CFI. Telkens een gerechtelijke overheid beslist 

liquiditeiten in beslag te nemen, wordt de Cel op de hoogte gebracht.

 Het is aan de gerechtelijke autoriteiten om te beslissen tot verdere 

inbeslagname of niet. Komt er geen reactie binnen deze termijn, dan dienen de gelden 

teruggegeven te worden. 

658 Op deze wijze 

kunnen de overgedragen gegevens eventueel gelieerd worden aan lopende onderzoeken 

of bestaande meldingen. Deze samenwerkingsband tussen de CFI en de Administratie 

der Douane en Accijnzen, en eventueel andere beambten, zal in de toekomst ook een 

wettelijke basis hebben in de nieuwe anti-witwaswet. De CFI wordt namelijk belast met 

het ontvangen en ontleden van informatie die ze ontvangt van deze instellingen 

overeenkomstig het KB en de Europese verordening.659

De aanbeveling en de Verordening verplichten de staten te voorzien in sancties 

ingeval personen een inbreuk plegen op het KB of de Verordening. De feiten worden 

bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van € 

25 tot € 25.000.

 

660

Een ander initiatief werd door de Directie Economische en Financiële Criminaliteit van 

de Federale Gerechtelijke Politie opgestart, namelijk ‘cashwatch’. Dit project is gericht op 

het detecteren van import en export van liquide gelden op de nationale luchthaven van 

Zaventem.

 

661

Het is dus duidelijk dat België na het eerste verslag de nodige initiatieven heeft 

genomen om op volledige wijze te voldoen aan aanbeveling IX. Geen enkel punt van de 

 Dit project staat los van de CFI, hoewel de CFI naderhand de informatie wel 

krijgt toegestuurd, en laat de federale politie toe om zo rechtstreeks dossiers op te starten. 

                                                            
657 Art. 8 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
658 Art. 10 en 11 van het Koninklijk Besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter controle van het 
grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, B.S., 27 oktober 2006, pag. 57948. 
659 Nieuw art. 22 van het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het 
Wetboek van Vennootschappen (versie 30 september 2008). 
660 Art. 5 van de Besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op alle mogelijke overdrachten 
van goederen en waarden tussen België en het buitenland, B.S., 7 oktober 1944. 
661 X, Rapport de suivi de la Belgique au troisiéme rapport d’evaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme, april 2007, 47 p., http://www.ctif-
cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf. 

http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf�
http://www.ctif-cfi.be/doc/nl/fatf_eval/NLweb122-suivi.pdf�
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aanbeveling bleef onbeantwoord. Sedert dit jaar zijn ook de eerste statistische gegevens 

beschikbaar wat betreft het aantal meldingen dat de douane doormeldde.662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In 2007 

werden 196 meldingen gemaakt. Natuurlijk kunnen nu nog geen conclusies gemaakt 

worden of dit aantal voldoet aan de verwachtingen, aangezien nog geen vergelijking kan 

worden gemaakt met andere jaren. 

 

                                                            
662 CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking: 14e Activiteitenverslag 2007, 2008, 132 p., http://www.ctif- 
cfi.be/doc/nl/ann_rep/2007_nl.pdf. 
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Hoofdstuk 4: Conclusie 

Uit mijn analyse van de 40 aanbevelingen ter bestrijding van witwassen van gelden 

en de 9 speciale aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme, is duidelijk naar voor 

gekomen dat we te maken hebben met een zeer uitgebreide en gedetailleerde set van 

regels. Verplichtingen worden opgelegd aan elke instelling die mogelijks het slachtoffer kan 

worden van witwaspraktijken en verder worden tal van regels aanbevolen die er moeten voor 

zorgen dat landen een zo sterk mogelijk uitgebouwde regelgeving hebben om witwassen en 

financiering van terrorisme tegen te gaan, zowel op preventief, als repressief vlak. 

Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke conclusie, wil ik melding maken van de 

globale conclusie die de FATF had bij de uitgifte van zijn rapport in 2005: 

• België was in volledige overeenstemming met 21 van de 40+9 aanbevelingen 

• Verder waren 20 van de 40+9 aanbevelingen ‘ruimschoots conform’. 

• 1 aanbeveling (R34 betreffende de ‘trusts’) vond geen toepassing in België 

• 6 aanbevelingen waren enkel ‘deels’ conform met de desbetreffende 

aanbevelingen 

• 1 aanbeveling was totaal niet uitgewerkt in België (Speciale aanbeveling IX) 

Het is zo dat de FATF minimaal vereist dat diens leden ‘ruimschoots’ conformeren 

met de vooropgestelde aanbevelingen. Dit betekent dat het Belgische beleid reeds in 2005 

overeenstemde met 41 van de 48 aanbevelingen663. De FATF was vol lof over deze prestatie 

en benadrukte de hoge graad van overeenstemming van het toenmalige Belgische systeem, 

meer nog omwille van het feit dat België één van de eerste landen was dat gecontroleerd 

werd, na de revisies van de recommandaties in 2003 en 2004.664

 Uit de door mij doorgevoerde analyse van alle aanbevelingen, is het duidelijk 

geworden dat België wel degelijk rekening heeft gehouden met deze opmerkingen en de 

nodige initiatieven heeft genomen om een beleid aan te nemen dat conformeert met quasi 

alle onderdelen van de aanbevelingen. Hoewel quasi alle aanbevelingen een wettelijke basis 

hebben, ligt het grootste deel van de verantwoordelijkheid bij de geviseerde instellingen. Het 

zijn namelijk deze instellingen die de taak hebben de regels toe te passen en die intern de 

 Niettemin werd erop 

gewezen dat België, in navolging van dit verslag, de nodige maatregelen diende te nemen 

om ook te conformeren aan de zeven andere aanbevelingen.  

                                                            
663 Ik houd geen rekening meer met aanbeveling 34 aangezien deze toch geen toepassing vindt in België, omdat 
onze wetgeving juridische entiteiten zoals een trust of fiducie niet erkent. 
664 Zie supra: pag. 5. 
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nodige initiatieven dienen te nemen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In 

sommige gevallen zijn het de geviseerde actoren zelf, die beslissen strikter te werk te gaan, 

wat alleen maar kan aangemoedigd worden. Ik kan hier ondermeer verwijzen naar de 

problematiek rond ‘overeenkomsten op afstand’. Dit blijft een zeer risicovolle handeling, zelfs 

met de veiligheidsmaatregelen die worden voorgesteld door de aanbevelingen en de wet. 

Zoals aangegeven staan de meeste kredietinstellingen hier sceptisch tegenover en vereist 

men minstens één face-to-face identificatiemoment.665

Meermaals heb ik ook gewezen op het feit dat het CBFA-reglement tal van regels 

bevat welke enkel toepassing vinden op de geviseerde financiële instellingen, alsook dat de 

additionele regels in de CBFA-circulaire geen wettelijke basis hadden. Ik heb aangetoond dat 

nagenoeg al deze regels overgenomen werden in het nieuwe wetsontwerp. Daarmee worden 

deze principes van toepassing op alle financiële, alsook niet-financiële instellingen die door 

de anti-witwaswetgeving geviseerd worden. Het beste voorbeeld betreft waarschijnlijk de 

regeling omtrent de ‘politiek prominente personen’. Daar waar deze vroeger enkel uitgewerkt 

 Door deze striktere handelswijze 

worden enige mogelijke risico’s volledig uitgesloten.  

Na alle aanbevelingen stuk voor stuk doorgenomen en geanalyseerd te hebben, zijn 

er nog steeds een aantal kleinere elementen die niet zijn opgenomen in een wetgevende 

tekst, zelfs niet in het nieuwe wetsontwerp. Dit zijn dan ook de zaken waar naar de toekomst 

toe, werk dient van gemaakt te worden. Zo is nergens een wettelijke verplichting terug te 

vinden die een financiële instelling verplicht transactiegegevens aan te houden na het 

beëindigen van een zakenrelatie. Hoewel dit een element is dat overwegend opgenomen is 

in het interne beleid van de instelling, ontbreekt toch de ‘wettelijke’ zekerheid. 

De belangrijkste kritiek dat ik kan opwerpen naar ons Belgisch beleid toe, en waarop 

ik voldoende op gehamerd heb doorheen dit werk, betreft het feit dat onze wetgever nog 

steeds niet is overgegaan tot de implementatie van de nieuwe anti-witwaswetgeving, hoewel 

dit uiterlijk op 15 december 2007 in werking diende te treden, aangezien deze verplichting 

voortvloeit uit de Europese AML-Richtlijn. Bij de neerlegging van deze uiteenzetting, was 

enkel het wetsontwerp van de nieuwe Belgische wet beschikbaar. Weliswaar heb ik melding 

gemaakt van de relevante artikelen, aangezien de wet quasi volledig conformeert aan de 

richtlijn, en de door mij bevraagde personen binnen de financiële instellingen overwegend de 

mening waren toegedaan, dat de inhoud van het ontwerp niet veel verandering meer zal 

ondergaan. Het nieuwe wetsontwerp lijkt mij daarenboven het antwoord te zijn op de 

overgrote meerderheid van de, door de FATF, geopperde kritieken.  

                                                            
665 Zie supra: aanbeveling 8: pag. 37-38. 



Peter De Bou  Academiejaar 2008-2009 

142 
 

was in de CBFA-regels en dus enkel gericht was tot ondermeer kredietinstellingen, zullen nu 

ook de niet-financiële instellingen onmiddellijk onderworpen zijn aan de regels betreffende de 

PEP’s. De implementatie van deze regels in een algemene overkoepelende wet, kan mijns 

inziens enkel maar aangemoedigd worden.  

Vele commentaren die opgeworpen werden in 2005 hadden betrekking op het gebrek 

van algemene regels voor de niet-financiële beroepen. Zo waren bepaalde regels enkel van 

toepassing op de financiële instellingen (zoals de PEP-regeling) en/of was er een gebrekkig 

beleid betreffende de controle op deze instellingen. Dit heeft aanleiding gegeven tot een 

sensibiliseringsgolf gericht tot de geviseerde niet-financiële actoren. Het grootste probleem 

dat momenteel nog steeds niet is aangepakt, betreft het gebrek aan duidelijke reglementen 

gericht tot de individuele groepen van niet-financiële instellingen. Op dit moment beschikken 

enkel de casino’s en de diamanthandelaars over een reglement waarin hen specifiek regels 

worden opgelegd. Naar de toekomst toe doen de controlerende instellingen er goed aan om 

ook voor de resterende individuele niet-financiële groepen, zoals notarissen, 

gerechtsdeurwaarders, vastgoedmakelaars,… duidelijke wettelijke regels op te stellen met 

betrekking tot de witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding, zelfs naast het bestaan van 

de algemene regels in de anti-witwaswet. Daarenboven verplicht het nieuwe wetsontwerp de 

toezichthoudende overheden een reglement op te stellen voor deze doelgroepen. 

Een heikel punt in het verslag van 2005, betrof de problematiek rond aandelen aan 

toonder. Het was namelijk zo dat deze aandelen van persoon tot persoon konden 

overgeheveld worden, zonder dat er ook maar enige registratie diende te gebeuren en dus 

ook geen controle kon gebeuren wie de huidige eigenaar was. Vooral de notarissen en 

vastgoedmakelaars dienden zich te beschermen tegen deze gevaren, aangezien deze 

middelen aangewend werden tot de aankoop van goederen en er geen zekerheid bestond 

van de afkomst van deze aandelen. De wet tot afschaffing van de toonderstukken, is mijns 

inziens één van de belangrijkste wetteksten doorgevoerd voor witwassen te voorkomen en te 

bestrijden. Weliswaar blijven toonderaandelen nog in circulatie tot 1 januari 2013, maar 

dienen gaandeweg omgevormd te worden in gedematerialiseerde aandelen, wat een 

identificatie inhoudt. Mijns inziens houden de resterende toonderaandelen weinig tot geen 

risico meer in. Naast de afschaffing van de aandelen aan toonder, worden ook nog andere 

nieuwe maatregelen ingesteld om de transparantie te bewerkstelligen. Het is natuurlijk 

logisch dat de aanbieder een volledig beeld moet hebben van de personen met wie men 

handelt. Hoewel het Belgische beleid reeds in 2005 voldeed aan de vereisten, werden toch 

nieuwe initiatieven ingesteld tot identificatie van de uiteindelijke begunstigden. Zo dienen de 

financiële en niet-financiële instellingen te weigeren een relatie aan te gaan als er ook maar 
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de kleinste onzekerheid bestaat, en zal deze informatie op periodieke tijdstippen 

gecontroleerd worden. 

Naast de Belgische initiatieven, mogen we ook de rechtstreeks toepasselijke 

internationale wetgeving niet uit het oog verliezen. Het feit dat België een onderdeel is van 

de Europese Unie kan alleen maar aangeprezen worden, aangezien op Europees vlak tal 

van initiatieven werden genomen gedurende de voorbije decennia betreffende 

witwasbestrijding en financiering van terrorisme. Het meest noemenswaardig zijn natuurlijk 

de AML-Richtlijnen, maar daarnaast werden ook Verordeningen uitgevaardigd over ‘politiek 

prominente personen’, grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen,… waardoor de 

lidstaten verplicht worden met deze regels te conformeren. België heeft in al deze gevallen 

ook eigen nationale regels uitgewerkt, die in de meeste gevallen verder gaan dan de 

Europese wetgeving. De doelgroep van de Europese regels is soms te beperkt, waardoor de 

nationale initiatieven verder gaan.666

In het verlengde van de internationale regels wordt zeer veel aandacht besteedt aan 

internationale samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, opnieuw een element waar 

België voldoende rekening heeft mee gehouden. Coöperatie tussen controlerende 

autoriteiten is namelijk van cruciaal belang om informatie door te spelen. Op deze manier 

kunnen de nodige voorzorgen genomen worden in andere landen, of kunnen gezamenlijke 

  

Weliswaar heb ik wel mijn bedenkingen bij de regels omtrent de ‘uitlevering’. 

Momenteel beschikken we over een 130 jaar oude Belgische wet voor niet EU-onderdanen, 

een Europese Verordening en een omzettingswet, van toepassing op EU-onderdanen en tot 

slot tal van bi- en multilaterale verdragen tussen verschillende landen. Dit alles maakt het 

zeer verwarrend, en naar de toekomst toe zou het beter zijn een eenduidige multilaterale 

regeling uit te werken die toepassing vindt op zoveel mogelijk landen in de wereld. Ook dient 

België, mijns inziens, zijn termijnen in te korten in zijn huidige wetgeving waarin beslist kan 

worden tot aanhouding en uitlevering, of vraag van een andere staat. België beschikt 

namelijk over een maximumtermijn van 90 dagen, terwijl de FATF doelde op een zo kort 

mogelijke termijn. Ook dit punt zou een onderdeel moeten uitmaken van een eenduidige 

internationale regeling. Daarenboven ontbreekt nog steeds een uitgewerkt systeem voor het 

verdelen van in beslag genomen gelden. Er werd wel een nieuwe regel ingevoerd die België 

toelaat de verbeurdverklaarde gelden of goederen over te dragen, maar het betreft geen 

uitgewerkte regeling. Het is een mogelijkheid dat momenteel enkel afhangt van de wil van de 

rechter. 

                                                            
666 Denk ondermeer aan de regeling betreffende het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. Zie 
supra: pag. 136 e.v. 
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onderzoeksinitiatieven worden ingesteld. Tot op dit moment is de samenwerking enkel 

toegestaan tussen de toezichthouders. Een vernieuwing in het ontwerp, dat ik persoonlijk 

enkel kan toejuichen, betreft de mogelijkheid die gecreëerd wordt voor de kredietinstellingen 

om informatie door te spelen aan leden van dezelfde financiële groep die zich in een ander 

land bevinden. Op deze wijze kan men zijn partners behoeden van misbruik.  

Wat specifiek de aanbevelingen met betrekking tot financiering van terrorisme betreft, 

moet natuurlijk melding gemaakt worden van de nieuwe regeling ter voorkoming van het 

grensoverschrijdend verkeer van liquiditeiten. Anno 2005 was hiervoor geen enkele regeling 

opgesteld in België, naast enkele kleinere initiatieven, zoals ‘cashwatch’.667

Bij het doornemen van deze analyse heb ik op gedetailleerde wijze stilgestaan bij de 

huidige Belgische situatie, omdat ik een zo volledig mogelijk beeld wou vormen van het 

 De introductie 

van de Europese Verordening om aan deze aanbeveling tegemoet te komen, en daarbij 

aansluitend de Belgische wet, die een ruimer bereik heeft dan de Verordening, hebben deze 

tekortkoming volledig teniet gedaan. Het feit dat er aparte procedures gelden, afhankelijk van 

het feit of men een EU-onderdaan is of niet, maakt het wel verwarrend, maar het resultaat 

zal voornamelijk afhangen van de controles die worden uitgevoerd. En deze controles 

kunnen enkel plaatsvinden op voorwaarde van een wettelijke basis. 

Tot slot wil ik nog even de aandacht vestigen op het verschil tussen theorie en 

praktijk. Zoals aangetoond zijn alle nodige maatregelen genomen om wettelijk in 

overeenstemming te zijn met de vooropgestelde principes, maar blijft de vraag zich opperen 

of deze regels ook toegepast worden door de beoogde 

personen/instellingen/ondernemingen. Om ervoor te zorgen dat instellingen zich conform de 

regels gedragen en overgaan tot meldingen in geval zich verdachte transacties stellen, zijn 

gerichte controles van de toezichthouders nodig. De FATF bemerkte in 2005 dat de 

controles niet overal even goed werden doorgevoerd, wat ook aanleiding heeft gegeven tot 

nieuwe initiatieven van de toezichthouders. Men heeft getracht de verschillende 

personen/ondernemingen te sensibiliseren tot meer gerichter onderzoek en daarmee 

gepaard gaand over te gaan tot meldingen aan de CFI. Daarenboven worden nu ook 

periodieke inspecties uitgevoerd, welke kunnen beschouwd worden als een aanmoediging 

voor de instellingen om zich te conformeren met de wettelijke regels. De verhoogde 

samenwerking tussen de verschillende toezichthoudende diensten en de opleidingen binnen 

de instellingen zelf, verzekeren mijns inziens een goede toepassing van de regels en zorgen 

voor een verhoogde waakzaamheid. 

                                                            
667 Zie supra: pag. 138 
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globale anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsbeleid. Hoewel België reeds een sterk 

uitgewerkt regime had ten tijde van het evaluatieverslag, kan ik nu zeggen dat de nodige 

initiatieven genomen werden om een antwoord te bieden op de resterende problemen. 

Eenmaal het nieuwe ontwerp van de anti-witwaswet in voege treedt, zouden alle 

aanbevelingen minstens bestempeld worden met een ‘ruimschoots overeenstemmend’-label 

(dit indien een nieuwe evaluatie zou gemaakt worden). Zoals aangegeven zijn er nog een 

paar kleinere knelpunten waarin verbetering kan komen, maar geen cruciale problemen 

meer. Natuurlijk moeten de bevoegde autoriteiten, zoals de CFI, de CBFA,.. de actoren 

voldoende blijven sensibiliseren. Witwassen en financiering van terrorisme zijn namelijk 

misdrijven die evolueren in de tijd. Er wordt steeds naar nieuwe methoden en technieken 

gezocht om deze daden te stellen. Daarom dat de nationale en internationale 

toezichtorganen constant een bijzondere waakzaamheid aan de dag moeten leggen om 

nieuwe criminele procedures te bespeuren en de, door de wet geviseerde instellingen 

hiervan tijdig te informeren. Het conformeren met de internationale FATF-normen, zoals 

België doet, is een belangrijke stap in de goede richting om deze misdrijven te voorkomen en 

te bestrijden, maar ook naar de toekomst toe, dienen voldoende nationale initiatieven 

genomen te worden om deze misdrijven tot een minimum te herleiden. 
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