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Geachte Confrater, 

Betreft: 

1. Context 

Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit 
van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de 
antiwitwaswet 

Naar aanleiding van een briefvan het College van procureurs-generaal aan het 
IBR brengt de Raad van het Instituut in herinnering dat, overeenkomstig 
artikel 7, paragrafen 1 en 2 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 (hierna de antiwitwaswet), de bedrijfsrevisoren 
hun cliënten, natuurlijke personen en rechtspersonen, en de lasthebbers van 
hun cliënten in het bijzonder moeten identificeren en hun identiteit verifiëren 
aan de hand van een bewijsstuk waarvan een afschrift wordt gemaakt op 
papier of op een elektronische informatiedrager in de door dit artikel beoogde 
gevallen; overeenkomstig artikel 8, eerste paragraaf van dezelfde wet moeten 
de bedrijfsrevisoren eveneens de uiteindelijke begunstigde(n) van hun cliënten 
identificeren en passende, op het risico afgestemde, maatregelen nemen om 
hun identiteit te verifiëren. 

De Norm van het Instituut inzake de toepassing van de antiwitwaswet<2
> omvat 

duidelijke regels omtrent de waakzaamheidsplicht inzake identificatie en 

(I) De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend 
karakter in hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.B. 21 april2007, BS 
27 april2007, p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut 
of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting inhouden op 
voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor. 
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verificatie. De Omzendbrief 201117 van het Instituut(3
) bevat bijkomende 

preciseringen omtrent deze waakzaamheidsplichten. 

2. Sancties 

Artikel 39, eerste paragraaf van de antiwitwaswet voorziet dat de controle- of 
toezichthoudende overheden - en meer bepaald het IBR - of tuchtoverheden 
doeltreffende mechanismen instellen ter controle van de naleving van de 
verplichtingen die door de antiwitwaswet aan de bedrijfsrevisoren worden 
opgelegd, waaronder in het bijzonder deze inzake identificatie van de cliënten, 
hun lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigde(ni4

). 

Binnen het IBR en onverminderd de organen van publiek toezicht wordt deze 
bevoegdheid uitgeoefend ter gelegenheid van de kwaliteitscontroles; het komt 
eveneens aan de Commissie van Toezicht toe om te waken over de naleving 
van deze verplichtingen. 

Krachtens artikel 40 van de antiwitwaswet kan de bevoegde overheid, bedoeld 
in artikel 39 van de antiwitwaswet, bij niet-naleving van de verplichtingen die 
door de artikelen 7 tot 20, 23 tot 30, en 33 van de antiwitwaswet aan de 
bedrijfsrevisoren worden opgelegd: 

1 ° volgens de regels die zij bepaalt, de beslissingen en maatregelen die zij 
neemt, openbaar maken; 

2° een administratieve geldboete opleggen, die niet minder dan 250 euro en 
niet meer dan 1.250.000 euro mag bedragen, na de betrokken ondernemingen 
of personen in hun verweer te hebben gehoord of minstens behoorlijk te 
hebben opgeroepen; de geldboete wordt geïnd in het voordeel van de 
Schatkist, door de Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen. 

De Cel voor financiële informatieverwerking (CF!) wordt door de bevoegde 
autoriteit in kennis gesteld van de definitieve sancties die met toepassing van 
het eerste lid zijn getroffen. Voor de toepassing van dit artikel worden de 

<
2
> Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 4 februari 2011 inzake de toepassing 

van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het fmanciële stelsel voor 
het witwassen van geld en de fmanciering van terrorisme. 
<
3> Richtlijnen voor de uitvoering van de verplichtingen inzake cliëntidentificatie en 

kantoororganisatie zoals uitgevaardigd door de Norm van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren d.d. 4 februari 2011 betreffende de toepassing van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het fmanciële stelsel voor het witwassen van geld en 
de fmanciering van terrorisme. 
<
4
> De verplichtingen die door de antiwitwaswet aan de bedrijfsrevisoren worden opgelegd en 

waarvan het ffiR de naleving moet controleren zijn, naast deze inzake de identificatie van de 
cliënten, hun lasthebbers en uiteindelijke begunstigden, deze die betrekking hebben op de 
organisatie van het kantoor en zijn procedures, op de vorming en de informatieverstrekking 
aan het personeel, op de waakzaamheid ten opzichte van de verrichtingen van de cliënt en 
op het opstellen van een intern verslag wanneer een ongebruikelijke transactie of feit werd 
vastgesteld, op de melding aan de CFI van elk vermoeden van witwassen van geld of 
van financiering van terrorisme, op de bewaring van de identificatiedocumenten, enz. 

2 
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Tuchtcommissie en de Commissie van beroep beschouwd als bevoegde 
overheden bedoeld in artikel 40 van de antiwitwaswet (art. 75, § 1 van de wet 
van 22 juli 1953). 

Ingeval van tuchtverwijzing van een bedrijfsrevisor en wanneer deze 
verwijzing wordt gemotiveerd onder andere door een niet-naleving van de 
door de antiwitwaswet aan de bedrijfsrevisoren opgelegde verplichtingen, 
zouden de hiervoor beschreven sancties door de Tuchtcommissie, of in 
voorkomend geval, door de Commissie van Beroep aan hem kunnen worden 
opgelegd. 

Gelet op de interpellatie van het College van procureurs-generaal zal de Raad 
van het Instituut, ingeval van tuchtverwijzing van een bedrijfsrevisor en de 
aanwezigheid van aanwijzingen van witwassen van geld, de tuchtinstanties 
erop wijzen dat zij een administratieve geldboete kunnen opleggen. 

Met confratemele groeten, 

Michel DE WOLF 
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