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1. Inleiding
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Witwaswetgeving

Preventief kader

Wet van 

18 september 2017

“Gesloten” 
witwasbegrip

Verplichtingen 
‘tussenpersonen’

Analyse cliënten en 
verrichtingen

Meldingsplicht 
verdachte 

verrichtingen
Cel Financiële 

Informatie 
verwerking (CFI)

Repressief kader

Artikel 505

Strafwetboek

“Open” 
witwasbegrip 

Strafrechtelijke 
bestraffing witwas

Parket: 
vervolgingsbeleid
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Nieuwe preventieve antiwitwaswet

Europees niveau:

Vierde anti-witwasrichtlijn: omzetting uiterlijk 26 juni 2017

Vijfde anti-witwasrichtlijn: omzetting uiterlijk 10 januari 2020

België: 

Omzetting vierde witwasrichtlijn via Wet van 18 september 2017 (“AWW”) en KB van 30 juli 2018

➢ Vervangt de preventieve antiwitwaswet van 11 januari 1993

➢ Aanpassing identificatieverplichtingen, sanctioneringen, e.a.  

➢ Introductie UBO-register
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Wet 18 september 
2017

Boek I: Algemene 
bepalingen

Boek II: Verplichtingen 
onderworpen entiteiten

Boek III: Beperkingen van 
het gebruik van contanten

Boek IV: Bevoegde 
autoriteiten

Boek V: Sancties

Boek VI: Overgangs- en 
wijzigingsbepalingen
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Onderworpen entiteit
(bv. bank, cijferberoep)

Verrichtingen

Verdachte verrichting: vermoeden van verband met

• Witwassen (WW)

• Financiering terrorisme (FT)

Cliënt

• Identificatie cliënt + risicobeoordeling

• Waakzaamheid

• Analyse atypische verrichtingen

Interne anti-WW organisatie/procedures

CFI
(Cel Financiële 

Informatieverwerking)
analyse meldingen

Melding vermoedens 

WW of FT

Parket

Vervolgingsbeleid

Mededeling indien 

ernstige aanwijzing 

van WW of FT

X
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Cijfers volgens jaarverslag CFI
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1,06%
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Overzicht

• Onderliggende misdrijven

• ‘witwassen van geld’ 

• ‘financiering van terrorisme’

• ‘Onderworpen entiteiten’ en hun verplichtingen

• Organisatie en interne controle

• Algemene risicobeoordeling

• Waakzaamheid

• Identificatie 

• Individuele risicobeoordeling 

• Analyse van atypische verrichtingen 

• Melding van vermoedens

• Bewaring 

• Gebruik van contanten

• Sancties

• Medeplichtigheid aan witwas

• UBO-register
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2. Begrip witwassen en 

financiering terrorisme
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Witwassen (art. 2 AWW)

1° de omzetting of overdracht van geld of andere goederen, wetende dat deze

zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke

activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen

of een persoon die bij een dergelijke activiteit is betrokken, te helpen aan de

juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen;

2° het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats,

vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van geld of goederen,

wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan

een dergelijke activiteit;

3° de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of goederen, wetende, op

het tijdstip van ontvangst, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele

activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

4° deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot,

vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van één

van de in de bepalingen onder 1°, 2° en 3° bedoelde daden.

1. specifieke handeling(en)

2. met geld of goederen

3. uit een criminele activiteit

‘zwart vermogen’

4. met een bepaald doel

‘zwarte bron maskeren’
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Witwassen

Geld of goederen moeten vooruitkomen “uit een criminele activiteit ”

‘Criminele activiteit’ is een gedefinieerde term in de antiwitwaswet

• Niet eender welke criminele activiteit

• Enkel de door de wet opgesomde ‘basismisdrijven’ [volgende slide]

Enkel geld/goederen uit een opgesomd misdrijf kunnen aanleiding geven tot

witwassen in de zin van de AWW (!)
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a) terrorisme of de financiering van terrorisme;

b) georganiseerde misdaad;

c) illegale drughandel;

d) illegale handel in wapens, goederen en koopwaren met 

inbegrip van antipersoonsmijnen en/of submunitie;

e) mensensmokkel;

f) mensenhandel;

g) exploitatie van de prostitutie;

h) illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale 

werking of illegale handel in dergelijke stoffen;

i) illegale handel in menselijke organen of weefsels;

j) fraude ten nadele van de financiële belangen van de 

Europese Unie;

k) ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd;

l) sociale fraude;

m) verduistering door personen die een openbare functie 

uitoefenen en corruptie;

n) ernstige milieucriminaliteit;

o) namaak van muntstukken of bankbiljetten;

p) namaak van goederen;

q) zeeroverij;

r) een beursmisdrijf;

s) het onwettig openbaar aantrekken van 

spaargeld;

t) het verlenen van bankdiensten, 

financiële diensten, 

verzekeringsdiensten of 

geldovermakingsdiensten, of 

valutahandel, of enige andere 

gereglementeerde activiteit, zonder 

over de voor die activiteiten vereiste 

vergunning te beschikken of aan de 

toegangsvoorwaarden te voldoen;

u) oplichting;

v) misbruik van vertrouwen;

w) misbruik van vennootschapsgoederen;

x) een gijzeling;

y) een diefstal;

z) afpersing;

aa) de staat van faillissement;

bb) informaticabedrog;
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Art. 47 AWW

§ 1. De onderworpen entiteiten melden aan de CFI, wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden

hebben om te vermoeden:

1. dat geldmiddelen, ongeacht het bedrag, verband houden met het witwassen van geld of de

financiering van terrorisme;

2. dat verrichtingen of pogingen tot verrichtingen verband houden met het witwassen van geld of de

financiering van terrorisme. Deze verplichting tot melding is eveneens van toepassing wanneer de

cliënt beslist de voorgenomen verrichting niet uit te voeren;

3. buiten de gevallen bedoeld in 1° en 2°, dat een feit waarvan ze kennis hebben, verband houdt met het

witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De verplichting tot melding aan de CFI met toepassing van 1° tot en met 3°, houdt niet in dat de onderworpen

entiteit de onderliggende criminele activiteit van het witwassen van geld dient te identificeren.

(…)
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Bron: Toelichting CFI

Artikel 47, §1, lid 2 AWW

De verplichting tot melding aan de CFI met toepassing van 1° tot en met 3°, houdt

niet in dat de onderworpen entiteit de onderliggende criminele activiteit van het

witwassen van geld dient te identificeren.
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Financiering van terrorisme (art. 3 AWW)

De verstrekking of verzameling van geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen, op

welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oogmerk dat deze worden

gebruikt of in de wetenschap dat zij, geheel of gedeeltelijk, zullen worden gebruikt

door een terroristische organisatie, of door een terrorist die alleen handelt, zelfs zonder

enige band met een bepaalde terroristische daad.
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3. Onderworpen entiteiten 

en hun verplichtingen
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3.1. Wie is onderworpen?
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Onderworpen entiteiten (art. 5 AWW)

• Financiële ondernemingen: kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen e.d. (aanvulling lijst)

• Niet-financiële ondernemingen

• Notarissen

• Gerechtsdeurwaarders

• Advocaten 

• Diamanthandelaars

• Bewakingsondernemingen

• Cijferberoepen (uitbreiding)

• Vastgoedmakelaars 

• Organisators kansspelen (uitbreiding)

• Dienstverleners aan vennootschappen (N)

• …



20

Onderworpen cijferberoepen (art. 5, §1, 23°-25° AWW)

• Bedrijfsrevisoren + zelfstandige stagiairs

• Auditkantoren + éénieder die het beroep van wettelijk auditor uitoefent

• Externe accountants + zelfstandige stagiairs

• Externe belastingconsulenten + zelfstandige stagiairs

• Externe erkende boekhouders + zelfstandige stagiairs

• Externe erkende boekhouders-fiscalisten + zelfstandige stagiairs
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3.2. Organisatie en 

interne controle
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Organisatie en interne controle (art. 8 AWW)

1. Gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen: evenredig met aard en omvang onderworpen entiteit

• Risicobeheermodellen

• Cliëntenacceptatie

• Waakzaamheid t.a.v. cliënten en verrichtingen

• Melding van vermoedens

• Bewaring van documenten en stukken

• Interne controle

2. Indien passend gelet op de aard en omvang van de onderworpen entiteit

• Onafhankelijke auditfunctie om gedragslijnen, procedures, interne controlemaatregelen te testen

• Procedures bij aanwerving van personeelsleden, agenten, distributeurs

3. Sensibilisering en opleiding van personeel, agenten, distributeurs

➢ Verdere uitwerking in beroepsreglementen uitgevaardigd door de relevante toezichtautoriteiten 

➢ NBB, FSMA, College toezicht bedrijfsrevisoren, IAB, BIBF, Kamer Notarissen Kamer Gerechtsdeurwaarders, Stafhouder Orde, 

Kansspelcommissie, FOD Economie, FOD Binnenlandse Zaken
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Organisatie en interne controle (art. 9 AWW)

Indien de onderworpen entiteit een rechtspersoon is: 

1. aanduiden van een verantwoordelijke persoon uit bestuursorgaan of de effectieve leiding: waken 

over de toepassing en naleving van de antiwitwaswetgeving [nieuw]

2. aanduiden van één of meerdere anti-witwasverantwoordelijke (“Anti-Money Laundering Compliance 

Officer”), belast met:

• uitvoeren van de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen

• analyseren van atypische verrichtingen en opstellen van verslagen

• beslissen over melden van vermoedens aan de CFI

• sensibiliseren en opleiden van personeel 

➢ Kan eenzelfde persoon zijn, indien verantwoord gelet op beperkte omvang onderworpen entiteit

Personeel Anti-witwasverantwoordelijke CFI Parket
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3.3. Algemene 

risicobeoordeling
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Algemene risicobeoordeling van onderworpen entiteit

Analyse van de eigen kernmerken onderworpen entiteit

• Cliënten

• Aanbod: producten, diensten, verrichtingen

• Landen en geografische zones

• Leveringskanalen

= Objectieve beoordeling risico’s waaraan zij is blootgesteld 

= kader voor individuele risicobeoordeling van cliënten

Toetsing aan lijst van risicovariabelen (de ‘bijlagen’)

➢ Interne organisatie/procedures/cliëntenacceptatiebeleid afstemmen op risicoprofiel

➢ Documentatieverplichting (!)
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Algemene risicobeoordeling van onderworpen entiteit

Aandachtspunten 

• Risicoanalyses:

• Europese Commissie: verslag in uitvoering van de anti-witwasrichtlijn

• België: nationale risicobeoordeling door coördinatieorgaan

• Bijlagen bij de wet met indicatoren:

• Steeds in overweging te nemen factoren

• Indicaties van laag risico

• Indicaties van hoog risico
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Algemene risicobeoordeling van onderworpen entiteit
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Bijlage 1

Artikel 1. De variabelen die de onderworpen entiteiten ten minste in overweging nemen in

hun integrale risicobeoordeling (…):

1. het doel van een rekening of een relatie;

2. de omvang van de activa die door een cliënt worden gedeponeerd of de omvang van de

gesloten verrichtingen;

3. de regelmaat of de duur van de zakelijke relatie.
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Bijlage 2

Artikel 1. De indicatieve factoren van een potentieel lager risico (…):

1. cliëntgebonden risicofactoren :

a) beursgenoteerde vennootschappen die onderworpen zijn aan informatievereisten (op grond van het beursreglement of krachtens

wettelijke of afdwingbare middelen) welke voorschriften omvatten om toereikende transparantie betreffende de uiteindelijke

begunstigden te garanderen;

b) overheden of overheidsbedrijven;

c) cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een lager risico als vermeld in punt 3°;

2. risicofactoren verbonden aan producten, diensten, verrichtingen of leveringskanalen :

a) levensverzekeringsovereenkomsten met een lage premie;

b) pensioenverzekeringsovereenkomsten die geen afkoopclausule bevatten en niet als zekerheidstelling kunnen dienen;

c) een pensioenstelsel, een pensioenfonds of een soortgelijk stelsel dat pensioenen uitkeert aan werknemers, waarbij de bijdragen worden

ingehouden op het loon en de regels van het stelsel de deelnemers niet toestaan hun rechten uit hoofde van het stelsel over te dragen;

d) financiële producten of diensten die op passende wijze bepaalde en beperkte diensten voor bepaalde soorten cliënten omvatten, om voor

financiële inclusiedoeleinden de toegang te vergroten;

e) producten waarbij het WG/FT-risico wordt beheerd door andere factoren zoals bestedingslimieten of transparantie van eigendom (bv.

bepaalde soorten elektronisch geld);

3. geografische risicofactoren :

a) lidstaten;

b) derde landen met doeltreffende systemen ter bestrijding van WG/FT;

c) derde landen die volgens geloofwaardige bronnen een laag niveau van corruptie of andere criminele activiteit hebben;

d) derde landen die volgens geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten, of gepubliceerde

follow-uprapporten, voorschriften inzake de bestrijding van WG/FT hebben die beantwoorden aan de herziene FAG-aanbevelingen en die

voorschriften effectief ten uitvoer leggen.
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Bijlage 3
Artikel 1. De indicatieve factoren van een potentieel hoger risico (…):

1. cliëntgebonden risicofactoren:

a) de zakelijke relatie vindt plaats in ongebruikelijke omstandigheden;

b) de cliënten die inwoner zijn van geografische gebieden met een hoog risico bedoeld onder 3°;

c) rechtspersonen of juridische constructies die vehikels zijn voor het aanhouden van persoonlijke activa;

d) vennootschappen met gevolmachtigde aandeelhouders ("shareholders") of met aandelen aan toonder;

e) bedrijven waar veel geldverkeer in contanten plaatsvindt;

f) de eigendomsstructuur van de vennootschap lijkt ongebruikelijk of buitensporig complex gezien de aard van de

vennootschapsactiviteit;

2. risicofactoren verbonden aan producten, diensten, verrichtingen of leveringskanalen:

a) private banking;

b) producten of verrichtingen die anonimiteit bevorderen;

c) zakelijke relaties op afstand of verrichtingen op afstand, zonder sommige garanties, zoals elektronische handtekeningen;

d) betalingen die worden ontvangen van onbekende of niet-verbonden derden;

e) nieuwe producten en nieuwe zakelijke praktijken, daaronder begrepen nieuwe leveringsmechanismen, en het gebruik van nieuwe of in

ontwikkeling zijnde technologieën voor zowel nieuwe als reeds bestaande producten.

3. geografische risicofactoren:

a) onverminderd artikel 38, landen die op basis van geloofwaardige bronnen zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde

evaluatierapporten, of gepubliceerde follow-uprapporten, worden aangemerkt als een land zonder effectieve WG/FT-systemen;

b) landen die volgens geloofwaardige bronnen significante niveaus van corruptie of andere criminele activiteit hebben;

c) landen waarvoor sancties, embargo's of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Europese Unie of de Verenigde Naties

zijn uitgevaardigd;

d) landen die financiering of ondersteuning verschaffen voor terroristische activiteiten, of op het grondgebied waarvan als terroristisch

aangemerkte organisaties actief zijn.



34

Landen met een hoog risico

• Afghanistan

• Bosnië-Herzegovina

• Ethiopië

• Guyana

• Irak

• Iran

• Noord-Korea

• Laos

• Pakistan

➢ Lijsten te raadplegen op website CFI (regelmatige updates)

• Sri Lanka

• Servië

• Syrië

• Trinidad en Tobago

• Tunesië

• Uganda

• Vanuatu

• Yemen
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3.4. Waakzaamheids-

verplichtingen
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Waakzaamheidsmaatregelen

1. Identificeren en verifiëren van de identiteit van cliënten

2. Individuele risicobeoordeling: beoordelen van het doel/aard van de zakelijke relatie of

occasionele verrichting

3. ‘Doorlopende’ waakzaamheid: intensiteit af te stemmen op risicoprofiel

Financiële ondernemingen: geen anonieme rekeningen openen of rekeningen openen onder een

valse naam/pseudoniem
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3.4.1. IDENTIFICATIE EN VERIFICATIE
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Identificatie: cliënt 

Te identificeren: de cliënt

• met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan; of,

• die occasioneel, buiten een zakelijke relatie,

• één of meerdere verrichtingen uitvoert waartussen een verband lijkt te bestaan, voor een bedrag

meer dan 10.000 EUR

• één of meerdere overschrijvingen of geldovermakingen verricht (in de zin van de Europese

verordening betreffende geldovermakingen) waartussen een verband lijkt te bestaan, voor meer dan

1.000 EUR

• één of meerdere overschrijvingen of geldovermakingen verricht (in de zin van de Europese

verordening betreffende geldovermakingen), ongeacht het bedrag, wanneer de betrokken

geldmiddelen door de onderworpen entiteit contant of in anoniem elektronisch geld zijn

ontvangen

• (…)



39

Identificatie: Publiek Prominent Persoon

Nagaan of cliënt een Publiek Prominent Persoon is, zijnde

“een natuurlijke persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft”

of een familielid (ouders, echtgenoot, kinderen en echtgenoten)

of een naaste geassocieerde (medevennoot/zakelijke relatie)

Aangaan zakelijke relatie enkel mits

• passende risicobeheersystemen

• toestemming hoger leidinggevend personeel

• oorsprong vermogen en geldmiddelen vaststellen

• verscherpt toezicht

➢ Niet enkel buitenlandse PPP: ook nationale PPP vallen voortaan onder regels (!)

➢ Indien niet langer PPP: minsten twaalf maanden rekening houden met aanhoudend risico
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Bron: handleiding 

interne procedure IAB
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Bron: handleiding 

interne procedure IAB
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Identificatie: uiteindelijk begunstigde 

Is de cliënt een

• vennootschap,

• vzw, stichting,

• fiducie, trust of soortgelijke juridische constructie

➢ te identificeren: de uiteindelijk begunstigde(n) van de cliënt

➢ uitzondering: bepaalde beursgenoteerde vennootschappen

1. De natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de entiteit

2. de natuurlijke persoon voor wie een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.
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Uiteindelijk begunstigde vennootschap

De natuurlijke persoon die:

1. (on)rechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap

houdt

Een belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten/de aandelen/het kapitaal van de

vennootschap, geldt als een indicatie

Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat

• van één of meerdere natuurlijke personen, of

• van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke

personen,

➢ van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of van meer dan vijfentwintig procent van het kapitaal

van de vennootschap, geldt als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang in de zin van het eerste lid;

2. die zeggenschap heeft over deze vennootschap via andere middelen

3. die behoort tot het hoger leidinggevend personeel, mits geen van de personen als bedoeld onder (1) of (2) is

geïdentificeerd, of indien er hierover enige twijfel bestaat
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Vennootschap

25,01% Vennootschap

100%

Vennootschap

25,01%

Vennootschap

Vennootschap

51%

25,01%

49%
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Uiteindelijk begunstigde - vzw of stichting

• de personen die lid zijn van de raad van bestuur

• de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen

• de personen belast met het dagelijks bestuur

• de stichters van een stichting

• de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de

categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale)

vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is

• elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over

de (internationale) vereniging of stichting uitoefent
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Uiteindelijk begunstigde - fiducie of trust

• de oprichter

• de fiduciebeheerder(s) of trustee(s)

• de eventuele protector

• de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de

trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk

belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is

• elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is

of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent
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Uiteindelijk begunstigde - vergelijkbare juridische constructies

De natuurlijke persoon of personen die gelijkwaardige of soortgelijke functies bekleedt of

bekleden als de hieronder opgesomde functies in trusts/fiduciën:

• de oprichter

• de fiduciebeheerder(s) of trustee(s)

• de eventuele protector

• de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de

trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk

belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is

• elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is

of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent
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Identificatie: lasthebber 

Indien de cliënt optreedt via een lasthebber, ook te identificeren: [de uiteindelijke

begunstigde(n) van] de lasthebber
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Identificatie: verzekeringsovereenkomsten 

Indien verzekeraar: ook te identificeren, [de uiteindelijke begunstigde(n) van] de begunstigde(n)

van de levensverzekeringsovereenkomsten
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In te winnen informatie

Informatieverplichting betreft natuurlijke persoon:

• Naam

• Voornaam

• Geboortedatum en –plaats

• Adres

Informatieverplichting betreft rechtspersoon:

• Maatschappelijke naam

• Maatschappelijke zetel

• Lijst van bestuurders

• De bepalingen inzake bevoegdheid de rechtspersoon te verbinden

Informatieverplichting betreft trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie:

• Benaming

• Persoonlijke informatie over trustee(s), fiduciebeheerder(s), oprichter(s), protector(s)

• De bepalingen inzake bevoegdheid om de trust/fiducie/juridische constructie te verbinden
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Verificatie relevante informatie: principes

Verificatieverplichting m.b.t. de identificatiegegevens:

• Toetsing aan één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke

informatiebronnen

• Toetsing aanpassen aan laag of hoog risico
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Tijdstip identificatie en verificatie

Principe:

• vóór aangaan zakelijke relatie / uitvoeren de occasionele verrichting

• vóór eventuele lasthebbers gebruik maken van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid

Uitzondering:

verificatie tijdens zakelijke relatie, indien (i) bijzondere omstandigheid (limitatief

opgesomd in interne procedure) en (ii) noodzakelijk dat activiteiten niet worden

onderbroken, mits

• zakelijke relatie betreft laag risico

• verificatie wordt zo spoedig mogelijk na eerste contact cliënt

Indien opening van een rekening betreft: geen enkele overdracht, opname of overmaking

van geld of effecten
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Identificatie of identiteitsverificatie niet mogelijk

• Geen zakelijke relatie aangaan of verrichtingen uitvoeren

• Desgevallend zakelijke relatie beëindigen

➢ Nagaan of er een reden is voor melding van vermoeden van witwas/financiering

terrorisme aan de CFI
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3.4.2. INDIVIDUELE RISICOBEOORDELING
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Individuele risicobeoordeling

Beoordeling kenmerken cliënt en doel/aard van de zakelijke relatie of occasionele verrichting

➢ Individuele risicobeoordeling

➢ Hoog risico?

➢ Laag risico?

➢ Lijsten van risico-variabelen (zie infra):

• Minstens in overweging te nemen

• Wijzen op een laag risico

• Wijzen op een hoog risico

➢ Waakzaamheidsverplichting wordt afgestemd op vastgesteld risicoprofiel
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Bron: handleiding 

interne procedure IAB
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Beoordeling niet mogelijk

• Geen zakelijke relatie aangaan of verrichtingen uitvoeren

• Desgevallend zakelijke relatie beëindigen

➢ Nagaan of er een reden is voor melding van vermoeden van witwas/financiering

terrorisme aan de CFI
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3.4.3. DOORLOPENDE/VERHOOGDE 
WAAKZAAMHEID
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Doorlopende waakzaamheid

Doorlopende waakzaamheid, evenredig met geïdentificeerde risiconiveau

1. Onderzoek van verrichtingen gedurende zakelijke relatie en oorsprong van de

geldmiddelen

Verifiëren of verrichtingen stroken met

• kenmerken van cliënt

• doel en aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen verrichting

• het risicoprofiel van cliënt

➢ Atypische verrichtingen opsporen voor grondigere analyse

2. Actualiseren van gegevens
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Verhoogde waakzaamheid

Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid

• Verrichtingen uitgevoerd vóór de verificatie van de identiteitsgegevens

• Verrichtingen m.b.t. derde landen met hoog risico

• Politiek prominente personen en verwanten/geassocieerden

• …

Verhoogde waakzaamheid m.b.t. witwas van gelden uit ernstige fiscale fraude: verrichtingen die verband

houden met een belastingparadijs (lijst cf. artikel 179 KB/WIB)

Abu Dhabi; Ajman; Anguilla; Bahama’s; Bahrein; Bermuda; Britse Maagdeneilanden; Kaaimaneilanden;

Dubai; Fujairah; Guernsey; Jersey; Eiland Man; Marshalleilanden; Micronesië (Federatie van); Monaco;

Montenegro; Nauru; Oezbekistan; Palau; Pitcairneilanden; Ras al Khaimah; Saint-Barthelemy; Sharjah;

Somalië; Turkmenistan; Turks en Caicos Eilanden; Umm al Qaiwain; Vanuatu; Wallis-en-Futuna.

*
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3.5. Meldingsplicht
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3.5.1. MELDING AAN DE CFI
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Melding van informatie aan de CFI: trigger

Art. 47 AWW

§ 1. De onderworpen entiteiten melden aan de CFI, wanneer ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden:

1. dat geldmiddelen, ongeacht het bedrag, verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme;

2. dat verrichtingen of pogingen tot verrichtingen verband houden met het witwassen van geld of de financiering van

terrorisme. Deze verplichting tot melding is eveneens van toepassing wanneer de cliënt beslist de voorgenomen verrichting

niet uit te voeren;

3. buiten de gevallen bedoeld in 1° en 2°, dat een feit waarvan ze kennis hebben, verband houdt met het witwassen van geld

of de financiering van terrorisme.

De verplichting tot melding aan de CFI met toepassing van 1° tot en met 3°, houdt niet in dat de onderworpen entiteit de

onderliggende criminele activiteit van het witwassen van geld dient te identificeren.

(…)
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Melding van informatie aan de CFI: trigger

Voorbereidende werken (DOC 54 2566/001, p. 160):

“zoals dit altijd al het geval is geweest in de wet van 13 januari 1993, volstaat het minste vermoeden

opdat de meldingsplicht van toepassing is”

“Er wordt van de onderworpen entiteiten duidelijk verwacht dat zij een melding verrichten van hun

vermoeden wanneer zij ten aanzien van de inlichtingen of documenten die zij hebben ontvangen van de

cliënt of die beschikbaar zijn in het dossier van de cliënt, geen volledige zekerheid hebben verkregen

omtrent de rechtmatigheid van de geldmiddelen of van de verrichting, of omtrent de economische,

juridische of fiscale rechtvaardiging ervan.”

➢ Dunne lijn:

• opletten voor ‘lichtzinnige’ melding: aansprakelijkheid

• verplichting om aandachtig onderzoek te verrichten voor eventuele melding

➢ Er dient (minstens) een vermoeden van witwas te zijn
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Melding van informatie aan de CFI: uitzondering

Geen melding indien

• bepalen van de rechtspositie van cliënt

• vertegenwoordigen of verdedigen in een rechtsgeding

➢ Veruiterlijking beroepsgeheim

Uitzondering kan enkel ingeroepen worden door:

• bedrijfsrevisoren

• externe accountants, externe belastingconsulenten

• externe erkende boekhouders, externe erkend boekhouders-fiscalisten

• auditkantoren + wettelijk auditor

• notarissen

• gerechtsdeurwaarders

• advocaten
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Melding van informatie aan de CFI: uitzondering

Bron: 

Toelichting CFI 
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Melding van informatie aan de CFI: tipping off-verbod

Onderworpen entiteit: geen mededeling aan cliënt van de melding aan de CFI (in principe

evenmin aan derden)
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Melding van informatie aan de CFI: door wie

Principe: melding door de anti-witwasverantwoordelijke

Uitzondering: melding door bestuurder, personeelslid, agent, distributeur tenzij procedure niet

kan worden gevolgd
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Melding van informatie aan de CFI: tijdstip

Verdachte (pogingen tot) verrichtingen:

• Principe:

• Onmiddellijke melding vóór de uitvoering van de verrichting: uitstel van uitvoering

• Ook melding van de termijn waarbinnen deze moet worden uitgevoerd

• Uitzondering:

• Melding onmiddellijk na uitvoering, indien

• Niet mogelijk de verrichting uit te stellen, gelet op haar aard

• Uitstel zou de vervolging van de begunstigden kunnen beletten

(Versta: ontvangen van significante cash gelddeposito)

• Ook melding van de reden van melding na uitvoering

Verdachte geldmiddelen of feiten: onmiddellijke melding
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Melding van informatie aan de CFI: schriftelijk of op 
elektronische wijze

Cel voor Financiële Informatieverwerking

Gulden Vlieslaan 55, bus 1

1060 Brussel

info@ctfi-cfi.be

Beveiligd online systeem “ORIS”

Toegang tot online systeem:

• E-mail naar CFI

• Ontvangst en terugzenden formulier

• Ontvangst gebruikersnaam en paswoord

mailto:info@ctfi-cfi.be
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Modelformulier van de CFI
http://www.ctif-cfi.be/website/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=67&lang=nl

http://www.ctif-cfi.be/website/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=67&lang=nl
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3.5.2. AANLEIDINGEN VAN MELDING
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Atypische verrichtingen: subjectieve meldingsplicht

Analyse atypische verrichtingen

Intensiteit afhankelijk van geïdentificeerd risico

Stroken verrichtingen met:

• kenmerken cliënt?

• doel en aard zakelijke relatie?

• risicoprofiel?

Detectie atypische verrichting

• Abnormaal complexe verrichting

• Abnormaal hoog bedrag

• Intrinsiek ongebruikelijke verrichting zonder kennelijke economische grondslag of legitimiteit

• Strookt niet met profiel cliënt 

Waarschuwing aan de anti-witwasverantwoordelijke

Analyse door de anti-witwasverantwoordelijke

1. Verplichting tot aandachtig onderzoek

2. Opstellen analyseverslag (ook indien geen melding): rechtvaardiging beslissing

3. Beslissing: (i) melding aan CFI of (ii) geen melding aan CFI 

NEEN? : atypische verrichting
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Bron: handleiding 

interne procedure IAB
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Waakzaamheidsverplichtingen: subjectieve meldingsplicht

Uitvoeren waakzaamheidsverplichtingen niet mogelijk

Niet mogelijk:

• over te gaan tot identificatie of identiteitsverificatie

• kenmerken van cliënt of doel/aard zakelijke relatie of voorgenomen verrichting te beoordelen

• doorlopende waakzaamheid uit te voeren

Niet aangaan/afbreken zakelijke relatie/occasionele verrichting

Waarschuwing aan de anti-witwasverantwoordelijke

Analyse door de anti-witwasverantwoordelijke

1. Verplichting tot aandachtig onderzoek

2. Opstellen analyseverslag (ook indien geen melding): rechtvaardiging beslissing

3. Beslissing: (i) melding aan CFI of (ii) geen melding aan CFI 
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Objectieve meldingsplicht: contanten bij vastgoedtransacties

Meldingsplicht rust op

• Notarissen

• Vastgoedmakelaars

Melding bij

• gebruik van contanten in vastgoedtransactie

• afwezigheid rekeningnummers financiële rekeningen op de verkoopsovereenkomst en –akte

➢ Ook weigering tussenkomst in transactie
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3.5.3. Immuniteit
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Immuniteit 

Artikel 57 AWW

De verstrekking te goeder trouw van informatie aan de CFI door een onderworpen entiteit,

door één van haar bestuurders, personeelsleden, agenten of distributeurs, of door de

Stafhouder bedoeld in artikel 52, vormt geen inbreuk op ongeacht welke op grond van een

contract of van een wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde

beperking inzake de openbaarmaking van informatie en leidt voor de betrokken onderworpen

entiteit of voor haar bestuurders, personeelsleden, agenten of distributeurs, tot geen enkele

vorm van aansprakelijkheid op burgerrechtelijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk vlak, noch

tot nadelig of discriminatoir optreden van de werkgever, zelfs indien deze niet precies op de

hoogte waren van de onderliggende criminele activiteit, en ongeacht of enige illegale

activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
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Immuniteit 

Enkel melding te goeder trouw levert immuniteit op

Versta:

De melding moet gemotiveerd zijn door motieven/elementen die de feiten, geldmiddelen of

verrichting verdacht maken in de concrete gegeven omstandigheden

➢ Verplichting om aandachtig onderzoek te verrichten

➢ Belang van motivatie melding

Niet te goeder trouw:

• Melding met als doel de cliënt te benadelen

• Melding gebaseerd op onjuiste, niet-verifieerbare of onvolledige informatie

• Melding zonder enige aanwijzing van witwassen of financiering terrorisme

➢ Kennelijk tekort schieten in de verplichting om een aandachtig onderzoek te verrichten

(lichtzinnige melding)

➢ Hof van Beroep Brussel dd. 2 mei 2017 (!): aansprakelijkheid
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3.5.4. BEVOEGDHEDEN CFI
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Bevoegdheden CFI: verzet

• Onderworpen entiteit:

• meldt poging tot verrichting vóór de uitvoering

• meldt termijn waarbinnen deze uitgevoerd dient te worden

• CFI: mogelijk verzet tegen de uitvoering

• Bepaalt welke verrichtingen/bankrekeningen via schriftelijke kennisgeving

• Termijn verzet:

• maximaal vijf werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving

• verlenging verzet:

• CFI meldt aan procureur die beslissing neemt: verlenging

• Geen (tijdige) beslissing procureur: onderworpen entiteit mag uitvoeren
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Bevoegdheden CFI: opvragen bijkomende inlichtingen

• Opvragen bijkomende inlichtingen mogelijk bij:

• De betrokken onderworpen entiteit

• Toezichtsautoriteiten of stafhouder

• Politiediensten

• Administratieve overheden

• OCMW’s

• Curatoren

• Voorlopig bewindvoerders

• Gerechtelijke overheden

• Centraal Aanspreekpunt bij de NBB
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Bevoegdheden CFI: mededeling aan procureur

• CFI ontvangt en analyseert de meldingen van de onderworpen entiteiten

• Indien uit de analyse een ernstige aanwijzing van WW/FT blijkt: mededeling door CFI aan de

procureur
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4. Bewaring gegevens
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Bewaarverplichting

Oude regeling: “ten minste vijf jaar”

Nieuwe regeling: 

• Identificatiegegevens en afschrift van bewijsstukken/resultaat van raadpleging informatiebron

➢ 10 jaar, vanaf einde zakelijke relatie occasionele verrichting

• Bewijsstukken en registratiegegevens van verrichtingen, vereist voor identificeren en nauwkeurig registreren van 

uitgevoerde verrichtingen

➢ 10 jaar, vanaf uitvoering verrichting

• Geschreven verslagen (atypische verrichting; onmogelijkheid waakzaamheidsverplichting)

➢ 10 jaar

Overgangsregeling: 

• 2017: termijn is 7 jaar

• 2018: termijn is 8 jaar

• 2019: termijn is 9 jaar 

• Zakelijke relaties/occasionele verrichtingen beëindigd/afgesloten t.e.m. 5 jaar voor inwerkingtreding AWW: 

bewaartermijn verlengd tot 7 jaar (!)
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Bewaarverplichting

• Doel van bewaartermijn: 

• CFI kan gegevens/documenten opvragen

• Toezichtautoriteit kan gegevens/documenten opvragen

• Praktisch: termijn is (nu) afgestemd op verjaringstermijn witwasmisdrijf (2 x 5 jaar)

• Verplichting de persoonsgegevens te verwijderen na bewaartermijn: (onder voorbehoud van andere 

wetgeving die verder bewaring voorschrijft) 
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5. Betalingen in contanten
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Beperking op gebruik van contanten inzake vastgoedtransactie 
(art. 66 AWW)

Verkoop van een onroerend goed

➢ Enkel overschrijving of cheque: volledige uitsluiting cash

➢ Verkoopovereenkomst en –akte: verplicht de nummer(s) van de financiële rekeningen en de rekeninghouders

Notarissen of vastgoedmakelaar

• melding indien schending

• Weigering tussenkomst
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Algemene beperking op gebruik van contanten (art. 67 AWW)

Maximaal 3.000 euro in contanten, ongeacht bedrag, in principe alle betalingen en schenkingen

• Behalve transacties tussen consumenten

• Behalve onroerend goed: volledige uitsluiting

• Bijzondere regeling inzake oude metalen, koperkabels etc.

➢ Geen 10% regeling meer

➢ Voortaan ook tussen ondernemingen, vrije beroepers, vzw’s, ... (vs. louter handelaars/dienstverleners)

➢ Geacht in contanten uitgevoerd indien niet anders uit stukken blijkt

➢ Geacht op Belgisch grondgebied verricht indien een partij in België woont of er een activiteit uitoefent
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6. Sancties
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6.1. ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
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Administratieve sancties (art. 132-135 AWW)

In principe op te leggen door de toezichtautoriteiten m.b.t. de onderworpen entiteiten onder hun bevoegdheid

Te sanctioneren handelingen: inbreuken m.b.t. 

• interne organisatie, risicobeoordeling, waakzaamheid en melding (Boek II)

• vermelding nummers financiële rekeningen en identiteit rekeninghouders bij vastgoedtransacties

• objectieve meldingsplicht bij vastgoedtransacties (vastgoedmakelaar en notaris)

• ongunstige behandeling van personeelsleden die inbreuken melden aan toezichtautoriteit 

• besluiten en reglementen ter uitvoering

• uitvoeringsmaatregelen van de relevante Europese wetgeving

De sanctioneren personen:

• onderworpen entiteiten

• In voorkomend geval, indien verantwoordelijk voor de inbreuk:

- de leden van het wettelijk bestuursorgaan

- de leden van het directiecomité 

- bij gebrek aan directiecomité, personen die deelnemen aan effectieve leiding
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Administratieve sancties (art. 132-135 AWW)

Bedrag van de administratieve geldboete per (geheel van) feit(en):

Financiële ondernemingen

• Rechtspersoon: minimum 10.000 EUR en maximum 10% van jaarlijkse netto-omzet van voorgaande jaar

• Natuurlijke persoon: minimum 5.000 EUR en maximum 5.000.000 EUR

Niet-financiële ondernemingen (waaronder cijferberoepen):

• Minimum: 250 EUR

• Maximum: 1.250.000 EUR

➢ Bij bepaling bedrag dient rekening gehouden te worden met alle relevante omstandigheden

➢ Toezichtautoriteiten: 

• informeren van CFI over opgelegde administratieve geldboetes

• nominale bekendmaking van opgelegde administratieve geldboetes op officiële website
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6.2. STRAFRECHTELIJKE SANCTIES
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Strafrechtelijke sancties (art. 136-138 AWW)

Te sanctioneren handelingen:

• verhinderen van inspecties en verificaties van de toezichtautoriteiten

• weigeren gegevens te verstekken

• bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekken

➢ Cijferberoepen: van 150 EUR (x 8) tot 5.000 EUR (x 8)

Te sanctioneren handelingen

• Schending bepalingen inzake beperking van gebruik van contanten 

➢ Geldboete van 250 EUR (x 8) tot 225.000 EUR (x 8) 

➢ Max. 10% van de betaling/schenking

• Met opzet belemmeren/verhinderingen van toezicht op bepalingen inzake beperking van gebruik van contanten

➢ Geldboete van 250 EUR (x 8) tot 225.000 EUR (x 8)
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Strafrechtelijke sancties (art. 136-138 AWW)

Rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de geldboetes van:

• veroordeelde leden van hun wettelijk bestuursorgaan

• veroordeelde personen belast met hun effectieve leiding

• hun veroordeelde lasthebbers

Opsporingsonderzoek: kennisgeving aan toezichthoudende autoriteit

Strafrechtelijke vordering: kennisgeving aan toezichthoudende autoriteit 
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7. Risico op medeplichtigheid 

of (mede)daderschap 

witwassen
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Oorsprong van gelden/goederen vermoedelijk crimineel

Participeren in een transactie met verdachte gelden/goederen

➢ Geen melding aan de CFI

➢ Uitvoeren transactie: kan (mede)daderschap/medeplichtigheid aan een witwasmisdrijf inhouden

➢ “Kennen of moesten kennen”: 

• kende men op het moment van de transactie de criminele oorsprong van de gelden/goederen?

• moest men op het moment van de transactie (redelijkerwijze) de criminele oorsprong van de 

gelden/goederen kennen?
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8. UBO-Register
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Centraal register van uiteindelijk begunstigden

Databank met gegevens van de uiteindelijk begunstigden van:

• In België opgerichte vennootschappen

• Trusts en fiducieën

• Stichtingen en (internationale) vzw’s

• Juridische entiteiten vergelijkbaar met fiducieën en trusts

In de schoot van de Administratie van de Thesaurie

KB van 30 juli 2018: modaliteiten
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Centraal register van uiteindelijk begunstigden

Wie meldt:

• Bestuursorgaan (wettelijke vertegenwoordiger)

• Mandaat intern (RMA) of extern mogelijk (bv. boekhouder)

Wanneer melden:

• Uiterlijk 31 maart 2019

• Jaarlijkse bevestiging juistheid

• Wijzigingen binnen maand

“Elke onderworpen entiteit meldt elk verschil dat zij zou vaststellen tussen de in het register opgenomen informatie 

en deze waarvan zij kennis heeft via elektronische weg aan de Administratie van de Thesaurie”
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Uiteindelijk begunstigde vennootschap

De natuurlijke persoon die:

1. (on)rechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze

vennootschap houdt

Een belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten/de aandelen/het kapitaal van de

vennootschap, geldt als een indicatie

Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere

natuurlijke perso(o)n(en), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde

natuurlijke persoon of natuurlijke personen, van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of

van meer dan vijfentwintig procent van het kapitaal van de vennootschap, geldt als indicatie van een

toereikend onrechtstreeks belang in de zin van het eerste lid;

2. die zeggenschap heeft over deze vennootschap via andere middelen

3. die behoort tot het hoger leidinggevend personeel, mits geen van de personen als bedoeld onder (1) of (2)

is geïdentificeerd, of indien er hierover enige twijfel bestaat
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Bron: FAQ 
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Bron: FAQ 



107

Doorgifte gegevens aan UBO-register – vennootschap

Betrokken vennootschappen dienen zelf gegevens over te maken (artikel 14/1 W.Venn.), uiterlijk 31 maart 2019

• naam; eerste voornaam; geboortedag; geboortemaand; geboortejaar; nationaliteit(en); land van verblijf; volledige verblijfsadres ;

• de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.

• zijn identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar

van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan

is;

• of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde;

• als het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen en ook, voor elk van hen, de volledige

identificatiegegevens, (…);

• de omvang van het uiteindelijke belang in de informatieplichtige, namelijk:

• in het geval van een rechtstreekse uiteindelijke begunstigde en wanneer het zeggenschap resulteert uit de eigendom van de

aandelen of stemrechten, het percentage van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige;

• in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde en wanneer het zeggenschap resulteert uit de onrechtstreekse

eigendom van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige, de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten

in de informatieplichtige.

(…)
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Doorgifte gegevens aan UBO-register – vennootschap

Overmaken van gegevens via

elektronische weg (MyMinFin)

Handleiding beschikbaar



109

Raadpleging UBO-register - vennootschap

UBO-register toegankelijk voor:

• Bevoegde autoriteiten:

• toezichtautoriteiten

• CFI

• fiscale autoriteiten

• …

• Onderworpen entiteiten

• “Elke burger”

Burgers: info enkel opvraagbaar op basis van KBO-nummer of naam onderneming

Uiteindelijk begunstigde kan verzoek om afwijking indienen: toegang tot register beperken
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Raadpleging UBO-register - vennootschap

Burgers hebben toegang tot:

• naam; geboortemaand; geboortejaar; nationaliteit(en); land van verblijf;

• de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.

• of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde;

• als het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen en ook, voor elk van hen, de

volledige identificatiegegevens

• de omvang van het uiteindelijke belang in de informatieplichtige, namelijk:

• in het geval van een rechtstreekse uiteindelijke begunstigde en wanneer het zeggenschap resulteert uit de eigendom

van de aandelen of stemrechten, het percentage van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige;

• in het geval van een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde en wanneer het zeggenschap resulteert uit de

onrechtstreekse eigendom van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige, de gewogen percentages van

de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige.
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Uiteindelijk begunstigde vennootschap

Maatschap is eveneens een ‘vennootschap’ (zonder rechtspersoonlijkheid)

➢ Ook opname in UBO: wenselijkheid naamsverandering?

➢ Voortaan ook KBO-nummer: opzoeken maatschap via adres in KBO en voorts naam ingeven in

UBO-register?
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Uiteindelijk begunstigde - vzw of stichting

• de personen die lid zijn van de raad van bestuur

• de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen

• de personen belast met het dagelijks bestuur

• de stichters van een stichting

• de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de

categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale)

vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is

• elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over

de (internationale) vereniging of stichting uitoefent
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Doorgifte gegevens aan UBO-register – vzw - stichting

Betrokken vzw’s/stichtingen dienen zelf gegevens over te maken (art. 58/11 VZW-wet), uiterlijk 31 maart 2019

• naam

• eerste voornaam

• geboortedag

• geboortemaand

• geboortejaar

• nationaliteit(en)

• land van verblijf

• volledige verblijfsadres

• de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden

• identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid,

en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of

waarvan hij onderdaan is

• de categorie
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Raadpleging UBO-register – vzw - stichting

UBO-register toegankelijk voor:

• Bevoegde autoriteiten:

• toezichtautoriteiten

• CFI

• fiscale autoriteiten

• …

• Onderworpen entiteiten

• “Elke andere persoon of organisatie die een legitiem belang aantoont”

Legitiem belang: verband houden met strijd tegen witwas, financiering terrorisme of onderleggende criminele

activiteiten

Schriftelijke aanvraag: motieven
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Raadpleging UBO-register - vzw

Persoon/organisatie met legitiem belang heeft toegang tot:

• naam; geboortemaand; geboortejaar; nationaliteit(en); land van verblijf;

• de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.

• de categorie waartoe hij behoort
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Fiscale autoriteiten - Raadpleging UBO-register 

Fiscus mag UBO-register raadplegen

Artikel 322 WIB

De administratie mag wat een bepaalde belastingplichtige betreft, het register van de uiteindelijke

begunstigden, genaamd UBO-register, gehouden binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie en

opgericht bij artikel 73 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, raadplegen teneinde

de juiste heffing van de belasting te verzekeren. De Koning bepaalt de voorwaarden en modaliteiten

van deze raadpleging.

Nochtans mag het recht om derden te horen, om het UBO-register te consulteren en om een onderzoek

in te stellen slechts worden uitgeoefend door een ambtenaar met een hogere titel dan die van attaché.
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Sanctionering

De administratieve geldboete: minimum 250 EUR en maximum 50.000 EUR

• bestuurders

• leden directiecomité

• personen die deelnemen aan effectieve leiding
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FAQ UBO-register 

gepubliceerd



Omdat een juridisch vraagstuk 

nooit louter juridisch is

Jaarbeurslaan 19 bus 31

B-3600 Genk

T. +32 89 36 70 45

info@paqt.be

www.paqt.be

Vragen?


