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ONTWERPNORM BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE WET VAN 18 SEPTEMBER 2017 
TOT VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN 

TERRORISME EN TOT BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN CONTANTEN 

 

Analyse van de opmerkingen die werden ontvangen naar aanleiding van de door het IBR 
georganiseerde openbare raadpleging en standpunt van het IBR 

 

 Context 

1. De openbare raadpleging - in overeenstemming met artikel 31 van de wet van 
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren - betreffende deze ontwerpnorm vond plaats van 11 juni 2018 tot 
11 augustus 2018. 

2. Ter herinnering: aangezien de vereisten die voortvloeien uit de wet van 18 september 
2017 identiek zijn voor de leden van het IBR, het IAB en het BIBF hebben de drie Instituten in 
overleg geopteerd voor een homogene toepassing van de Boeken II en III van de wet van 
18 september 2017, omgezet in een gemeenschappelijk reglement dat werd uitgewerkt 
binnen de interinstitutionele ‘antiwitwas’-werkgroep. Aangezien een ‘reglement’ geen deel 
uitmaakt van de instrumenten die het IBR kan aannemen en bovendien geen ‘bindende 
kracht’ heeft, heeft het IBR zich verbonden tot het aannemen van een norm die de inhoud 
overneemt van het door de drie instituten opgestelde gemeenschappelijk reglement. Over 
het ontwerp van die norm werd een openbare raadpleging gehouden, waarvan de 
opmerkingen in deze nota worden geanalyseerd. 

3. Het IBR ontving twee reacties. De volledige tekst van de reacties zal worden 
gepubliceerd op de website van het IBR, tenzij anders wordt gevraagd. Een van de reacties 
(kabinet van de minister van Financiën, belast met de strijd tegen de fiscale fraude) bestaat 
uit een eenvoudig ontvangstbewijs. De andere reactie is afkomstig van Vincent Koopman 
(Vyvey & Co), een bedrijfsrevisor, en bevat inhoudelijke opmerkingen over de ontwerpnorm, 
maar ook meer algemene opmerkingen over de antiwitwasreglementering. 

4. Punt II van deze nota geeft een overzicht van de ontvangen commentaren, alsook een 
beoordeling en argumentatie door de Raad van het IBR, desgevallend gepaard gaand met een 
voorstel tot wijziging van de ontwerpnorm. 

5. De gewijzigde ontwerpnorm werd samen met deze nota op 31 augustus 2018 
goedgekeurd door de Raad van het IBR. De Raad stelde vast dat de passende procedure is 
gevolgd en dat het dus niet nodig was opnieuw een openbare raadpleging te organiseren. 
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 Analyse van de ontvangen opmerkingen en standpunt van de Raad van het IBR als 
reactie hierop 

a) Opmerkingen over de inhoud van de ontwerpnorm 

6. In een e-mail van 13 juni 2018 heeft bedrijfsrevisor Vincent Koopman (Vyvey & Co) 
diverse opmerkingen en vragen geformuleerd over de inhoud van de ontwerpnorm. 

7. Hierna leest u die opmerkingen en vragen alsook het standpunt dat de Raad van het IBR 
daarover inneemt. 

 

Opmerking van de heer V. Koopman: wat de definities betreft, zou er gemakshalve 
eenvoudigweg naar de wet kunnen worden verwezen. Dat zou het voordeel hebben van een 
volledige en exacte beschrijving. 

Standpunt van de Raad van het IBR 

8. De Raad van het IBR wijst erop dat de kwestie van een meer algemene verwijzing naar 
de definities in de wet tijdens de uitwerking van de ontwerpnorm werd besproken, en dat de 
interinstitutionele ‘antiwitwas’-werkgroep heeft besloten de lijst van definities te behouden 
zoals die in de ontwerpnorm is opgenomen. 

Enkel de begrippen die worden gebruikt in de ontwerpnorm worden gedefinieerd, en 
wanneer hun definities worden gegeven door de wet van 18 september 2017, wordt een 
verwijzing naar de relevante bepaling opgenomen. 

Er wordt ook op gewezen dat sommige in de norm gedefinieerde begrippen, zoals ‘lasthebber’ 
of ‘atypische verrichtingen’, niet in de wet zijn gedefinieerd. 

Tot slot wordt in paragraaf 1.2 voor het overige uitdrukkelijk verwezen naar de definities in 
de wet. 

9. De Raad van het IBR is het derhalve niet eens met het voorstel van de heer V. Koopman 
en besluit de paragrafen 1.1 en 1.2 van de ontwerpnorm ongewijzigd te handhaven. 

 

Opmerking van de heer V. Koopman: in paragraaf 2.1 is de loutere verwijzing naar 
‘verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau’ onvolledig. Het gaat hetzij om een lid van 
het bestuursorgaan, hetzij om een lid van de effectieve leiding ... op het hoogste niveau. Ook 
het laatste lid van paragraaf 2.2 zou in die zin moeten worden verfijnd. 

Standpunt van de Raad van het IBR 

10. Het IBR herinnert eraan dat het begrip ‘verantwoordelijke persoon op het hoogste 
niveau’ gedefinieerd is in punt 12 van paragraaf 1.1 van de ontwerpnorm. In artikel 9, §1 van 
de wet, een bepaling waarnaar wordt verwezen in de eerder vermelde paragraaf 1.1, punt 12, 
wordt overigens verduidelijkt dat de verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau moet 
worden aangewezen onder de leden van het wettelijk bestuursorgaan of, in voorkomend 
geval, van de effectieve leiding. 

Het is dus niet nodig die verduidelijking toe te voegen aan de punten 2.1 en 2.2 van de 
ontwerpnorm. Ze zou de tekst alleen maar minder vlot maken. 
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11. De Raad van het IBR is het derhalve niet eens met de opmerking van de heer V. 
Koopman en besluit de paragrafen 2.1 en 2.2 van de ontwerpnorm ongewijzigd te handhaven. 

 

Opmerking van de heer V. Koopman: kan in paragraaf 2.8 het ‘onafhankelijk en anoniem 
kanaal’ worden belichaamd door de AMLCO of door de verantwoordelijke persoon op het 
hoogste niveau? Paragraaf 2.8 is onduidelijk. 

Standpunt van de Raad van het IBR 

12. De Raad van het IBR merkt op dat de respondent het begrip ‘onafhankelijk en anoniem 
kanaal’, dat het middel of de procedure is die wordt toegepast om een inbreuk op de 
antiwitwaswetgeving te melden, lijkt te verwarren met de begrippen AMLCO en 
‘verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau’, d.w.z. de personen die de melding via 
het onafhankelijke en anonieme kanaal moeten ontvangen. De paragraaf lijkt overigens 
voldoende duidelijk en behoeft geen nadere toelichting. Een verwijzing naar artikel 10 van de 
wet zou echter verwarring kunnen helpen voorkomen. 

13. De Raad van het IBR beslist om in paragraaf 2.8 een verwijzing op te nemen naar 
artikel 10 van de wet, als volgt: 

“2.8 Elke beroepsbeoefenaar, die een beroep doet op medewerkers, moet, op grond van 
artikel 10 van de wet, voorzien in een specifiek, onafhankelijk en anoniem kanaal om aan de 
AMLCO of aan de verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau de inbreuken bij het 
vervullen van de verplichtingen bepaald in Boek II van de Wet, te melden.”. 

b) Algemene opmerkingen op de antiwitwasreglementering 

14. In dezelfde e-mail van 13 juni 2018 heeft bedrijfsrevisor Vincent Koopman (Vyvey & Co) 
ook diverse opmerkingen en vragen geformuleerd die geen betrekking hebben op de inhoud 
van de ontwerpnorm maar wel op de algemene antiwitwasreglementering. Hoewel die 
opmerkingen niet van invloed zijn op de tekst van de ontwerpnorm, dienen ze toch te worden 
beantwoord. 

15. Hierna leest u die opmerkingen en vragen alsook het standpunt dat de Raad van het IBR 
daarover inneemt. 

 

Opmerking van de heer V. Koopman: zou het mogelijk zijn om in het Handboek ISQC1 een 
verwijzing op te nemen naar het Compendium ‘antiwitwassen’, die de richtsnoeren, 
procedures en interne controlemaatregelen bevat waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2.7 
van de ontwerpnorm met de uitdrukkelijke vermelding dat het Compendium ‘antiwitwassen’ 
een volwaardig onderdeel uitmaakt van het Handboek ISQC1? 

Standpunt van de Raad van het IBR 

16. De Raad van het IBR wijst erop dat het Handboek ISQC1 wel degelijk zal verwijzen naar 
de nieuwe antiwitwasnorm die momenteel wordt goedgekeurd en naar de ‘antiwitwas’-
handleiding die momenteel wordt ontwikkeld. 
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De Raad van het IBR benadrukt echter dat het Compendium ‘antiwitwassen’ een verschillend 
en onafhankelijk instrument is van het Handboek ISQC1 en daarom in geen geval kan worden 
beschouwd als een onderdeel van laatstgenoemd Handboek. 

 

Opmerking van de heer V. Koopman: zou het mogelijk zijn meer informatie te verkrijgen over 
de kwalificatie van ‘risicocategorie’? 

Standpunt van de Raad van het IBR 

17. De Raad van het IBR verwijst naar de uitleg in de memorie van toelichting van de 
antiwitwaswet met betrekking tot artikel 19, §2 van de wet (p. 86-88): 

“Voortaan dienen dus alle waakzaamheidsmaatregelen die worden toegepast door 
een onderworpen entiteit – met inbegrip van de maatregelen ter identificatie van de 
cliënten, hun lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden en ter verificatie van de 
identiteit van die personen – te worden genomen op grond van de beoordeling van de 
WG/FT-risico’s die door deze entiteit wordt uitgevoerd ten aanzien van elke zakelijke 
relatie of occasionele verrichting. Deze beoordeling, die ‘individuele risicobeoordeling’ 
wordt genoemd, wordt dus een kernelement van het door de ontwerpwet ingestelde 
systeem. 

De ‘individuele risicobeoordeling’ bestaat voor de onderworpen entiteit uit het 
analyseren van de WG/FT-risico’s die aan een welbepaalde cliënt zijn verbonden, 
rekening houdend met twee soorten elementen: 

— enerzijds, alle informatie die door de onderworpen entiteit wordt ingewonnen 
tijdens de uitvoering van haar waakzaamheidsverplichtingen. Worden met name 
bedoeld: de informatie met betrekking tot de identiteit van de cliënt, zijn lasthebbers 
en uiteindelijke begunstigden, de informatie met betrekking tot de kenmerken van de 
cliënt en met betrekking tot het doel en de aard van de zakelijke relatie (of de 
betrokken verrichting) alsook alle andere informatie die wordt ingewonnen in het 
kader van de voortdurende waakzaamheid. Het gaat dus om informatie die toelaat 
inzicht te krijgen in de bijzondere kenmerken van de cliënt en van de betrokken 
zakelijke relatie of de verrichting; 

— anderzijds, de conclusies van de algemene risicobeoordeling die wordt uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 16 van de ontwerpwet, alsook de variabelen die in aanmerking 
worden genomen bij deze algemene risicobeoordeling, zoals, met name, de factoren 
die wijzen op een verhoogd risico of een gering risico, als bedoeld in bijlagen II en III 
van de ontwerpwet, maar ook de relevante conclusies van het verslag van de 

Europese Commissie en de coördinatieorganen en de nationale risicobeoordeling (cf. 
de commentaar bij artikel 16). Ter herinnering, de ‘algemene risicobeoordeling’ is een 
zogenaamde ‘business wide’ beoordeling, die objectiever is dan de individuele 
beoordeling, die specifiek betrekking heeft op een welbepaalde cliënt. De algemene 
beoordeling bestaat voor de onderworpen entiteit in het bepalen van de risico’s 
waaraan zij objectief gezien is blootgesteld, rekening houdend met haar activiteiten 
en de wijze waarop zij deze uitoefent (type van cliënten, geografische zone…). In 
werkelijkheid bepaalt de algemene risicobeoordeling het algemeen theoretisch kader 
waarbinnen de individuele risicobeoordeling moet worden verricht. 
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Er zij evenwel opgemerkt dat hoofdstuk 2 van deze titel bepaalt in welke gevallen het 
risico in elk geval als hoog moet worden beschouwd en waarin de specifieke 
maatregelen van verhoogde waakzaamheid zoals opgesomd in voornoemd 
hoofdstuk 2 derhalve vereist zijn. Onverminderd de toepassing van deze specifieke 
maatregelen, dienen de onderworpen entiteiten eveneens rekening te houden met 
deze bijzondere gevallen wanneer zij een individuele risicobeoordeling verrichten van 
de aan hun cliënten verbonden risico’s. 

Na afloop van de individuele beoordeling krijgt iedere cliënt een hoog, standaard of 
gering risicoprofiel toegekend. Op grond van haar algemene risicobeoordeling, zou de 
onderworpen entiteit de categorie van de hoge risico’s of die van de geringe risico‘s 
verder kunnen onderverdelen, zodat voor elk risicoprofiel passende 
waakzaamheidsmaatregelen kunnen worden toegepast. 

Op grond van de risicogebaseerde benadering zal dit risicoprofiel immers bepalend zijn 
voor: 

— de aanvaarding of weigering van een cliënt, in overeenstemming met het 
cliëntacceptatiebeleid van de onderworpen entiteit; 

— de hoeveelheid informatie die nodig is voor het identificeren van de in de wet 
bedoelde personen en de reikwijdte van de toe te passen maatregelen voor de 
verificatie van deze identiteit; 

— de reikwijdte van de te treffen maatregelen om inzicht te verkrijgen in de kenmerken 
van de cliënt en in het doel en de aard van de betrokken zakelijke relatie (of 
verrichting); 

— de reikwijdte van de te treffen maatregelen in het kader van de doorlopende 
waakzaamheid, met name voor wat betreft het onderzoek van de uitgevoerde 
verrichtingen. 

 

18. De Raad van het IBR vraagt ook om de pagina van de website van de NBB te raadplegen 
die gewijd is aan het begrip ‘risicocategorie’ in het kader van de antiwitwaswetgeving (hier 
beschikbaar). 

 

Opmerking van de heer V. Koopman: zou het mogelijk zijn om een richtsnoer te verkrijgen met 
betrekking tot de nationale risicoanalyse die wordt uitgevoerd door België en de 
supranationale risicoanalyse die wordt uitgevoerd door de Europese Commissie? Waar zijn die 
analyses te vinden? 

Standpunt van de Raad van het IBR 

19. De Raad van het IBR wijst erop dat de nationale risicobeoordeling nog niet werd 
afgerond en daarom nog niet beschikbaar is. 

20. De supranationale risicobeoordeling van de Commissie is hier beschikbaar. 

 

https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/voorkoming-van-het-witwassen-van-geld-en-de-financiering-van-terrorisme-18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0340&from=FR
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Opmerking van de heer V. Koopman: mag uit paragraaf 4.1 van de ontwerpnorm worden 
afgeleid dat de ICCI-checklist over cliëntacceptatie zal worden geactualiseerd in het licht van 
de informatie en factoren van afdeling 3? 

Standpunt van de Raad van het IBR 

21. De Raad van het IBR antwoordt bevestigend. De tools met betrekking tot de 
cliëntacceptatie worden momenteel herzien en zullen onder meer verwijzen naar de factoren 
waarmee rekening moet worden gehouden in de individuele risicobeoordeling, met inbegrip 
van het algemene risico dat aan de beroepsbeoefenaar zelf is verbonden. 

 

Opmerking van de heer V. Koopman: zal het interinstitutionele Compendium ‘antiwitwassen’- 
worden herzien en bijgewerkt? 

Standpunt van de Raad van het IBR 

22. De Raad van het IBR antwoordt bevestigend. Het Compendium ‘antiwitwassen’ wordt 
momenteel opgesteld. 


