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merk 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.
Art. 3. Voor de toepassing van deze wet en de besluiten en
reglementen genomen ter uitvoering ervan, wordt beschouwd
als "financiering van terrorisme": 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.
Art. 4. Voor de toepassing van deze wet en de besluiten en
reglementen genomen ter uitvoering ervan, wordt verstaan
onder:
1° "WG/FT": het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme;
2° "WG/FTP": het witwassen van geld, de financiering van
terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens;
3° "Richtlijn 2015/849": Richtlijn (EU) 2015/849 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG
van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/
EG van de Commissie;
4° "uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849": de uitvoeringsmaatregelen bedoeld in de artikelen 10 tot en met 15
van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010
en (EU) nr. 1095/20;
5° "Europese verordening betreffende geldovermakingen":
a) tot en met 25 juni 2017, Verordening (EG) nr. 1781/2006
van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006
betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over
de betaler;
b) vanaf 26 juni 2017, Verordening (EU) 2015/847 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende
bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 1781/2006;
6° "Bindende bepalingen betreffende financiële embargo's":
de verplichtingen inzake financiële embargo's, bevriezingen
van tegoeden en andere beperkende maatregelen en de waakzaamheidsplichten in het kader van de strijd tegen terrorisme,
financiering van terrorisme of financiering van de proliferatie
van massavernietigingswapens opgelegd in Europese verordeningen, in de besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting van
de controle op alle mogelijke overdrachten van goederen en
waarden tussen België en het buitenland, in de wet van 11
mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de
Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties,
in de wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de

beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad
van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten, in de besluiten en reglementen genomen
ter uitvoering van deze wetten, in 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, of in de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering van dit koninklijk besluit;
7° "lidstaat": een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER);
8° "derde land": een Staat die geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
9° "derde land met een hoog risico": een derde land waarvan de regelgeving ter bestrijding van WG/FT door de Europese Commissie is aangemerkt, overeenkomstig artikel 9 van
Richtlijn 2015/849, als een regelgeving die strategische tekortkomingen vertoont die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Europese Unie, of dat
door de Financiële Actiegroep, het Ministerieel Comité voor de
coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst, de Nationale Veiligheidsraad of de onderworpen entiteiten is aangemerkt als een land met een hoog geografisch risico;
10° "Financiële Actiegroep "of "FAG": de intergouvernementele instelling voor de uitwerking van internationale normen
ter bestrijding van WG/FTP;
11° "Europese toezichthoudende autoriteiten": de autoriteit opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/
EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie, de autoriteit opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/
2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november
2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot
intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie, en de
autoriteit opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van
het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot
oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van
Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/
77/EG van de Commissie, hierna te noemen de "ETA's";
12° "Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd
tegen het witwassen van geld van illegale afkomst": het ministerieel comité opgericht bij het koninklijk besluit van 23
juli 2013 houdende oprichting van het Ministerieel Comité en
van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het
witwassen van geld van illegale afkomst, dat verantwoordelijk
is voor de vaststelling en de coördinatie van de algemene politiek inzake de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst en voor de bepaling van de prioriteiten van de
diensten die op dat vlak werkzaam zijn;
13° "Nationale Veiligheidsraad": de nationale Raad opgericht bij het koninklijk besluit van 25 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad verantwoordelijk voor
de coördinatie van de strijd tegen de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens;
14° "coördinatieorganen": het Ministerieel Comité voor de
coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst en de Nationale Veiligheidsraad;
15° "financiële inlichtingeneenheid": een financiële inlichtingeneenheid opgericht door een lidstaat overeenkomstig artikel 32 van Richtlijn 2015/849 of een gelijkwaardige financiële inlichtingeneenheid opgericht door een derde land, hierna "FIE"genoemd;
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16° "CFI": de Cel voor financiële informatieverwerking bedoeld in artikel 76;
17° "toezichtautoriteiten": de autoriteiten bedoeld in artikel 85;
18° "onderworpen entiteit": een onderworpen entiteit als
bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 4;
19° "in een andere lidstaat of in een derde land gevestigde
onderworpen entiteit": een onderworpen entiteit die in een
andere lidstaat of in een derde land een dochteronderneming,
een bijkantoor of een andere vestigingsvorm heeft via agenten of distributeurs die haar daar op permanente wijze vertegenwoordigen;
20° "onderworpen entiteit die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert": een onderworpen entiteit als bedoeld in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2015/849, die onderworpen is aan de wettelijke en reglementaire bepalingen van een
andere lidstaat waarmee deze richtlijn wordt omgezet;
21° "onderworpen entiteit die onder het recht van een derde land ressorteert": een natuurlijke of rechtspersoon die een
activiteit uitoefent als bedoeld in artikel 2, lid 1, van Richtlijn
2015/849, die gevestigd is in een derde land en die onderworpen is aan de wettelijke en reglementaire bepalingen ter bestrijding van WG/FT;
22° "groep": een groep van ondernemingen die bestaat uit
ondernemingen die met elkaar verbonden zijn door een betrekking in de zin van artikel 22 van Richtlijn 2013/34/EU van
het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde
financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/
EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking
van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad,
evenals de bijkantoren van die verbonden ondernemingen die
gevestigd zijn in een andere lidstaat dan deze laatste of in
een derde land;
23° "criminele activiteit": iedere vorm van betrokkenheid
bij het plegen van een misdrijf dat in verband staat met:
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;
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x) een gijzeling;
y) een diefstal;
z) afpersing;
aa) de staat van faillissement;
bb) informaticabedrog;
24° "goederen": activa van welke aard ook, hetzij roerend
hetzij onroerend, hetzij lichamelijk hetzij onlichamelijk, en
rechtsbescheiden of -instrumenten in gelijk welke vorm, ook
elektronisch en digitaal, waaruit de eigendom of andere rechten ten aanzien van deze activa blijken;
25° "levensverzekeringsovereenkomst": een levensverzekeringsovereenkomst in de zin van deze die vallen onder tak 21
als bedoeld in bijlage II van de wet van 13 maart 2016 op het
statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, of een verzekeringsovereenkomst
waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemer wordt
gedragen;
26° "trust": een rechtsverhouding die door een rechtshandeling van de oprichter in het leven wordt geroepen ("express
trust"), als bedoeld in artikel 122 van de wet van 16 juli 2004
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht;
27° "uiteindelijke begunstigde": de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt, de lasthebber van de
cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie
wordt aangegaan.
Worden beschouwd als personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten:
a) in het geval van vennootschappen:
i) de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van
het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden,
met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder.
Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer
dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan
vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de
vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang in de zin
van het eerste lid.
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;
ii) de natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen.
De uitoefening van zeggenschap via andere middelen kan
met name worden vastgesteld volgens de criteria bedoeld in
artikel 22, leden 1 tot en met 5, van Richtlijn 2013/34/EU van
het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde
financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/
EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking
van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad;
iii) de natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren
tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting
van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen
gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen als
bedoeld onder i) of ii) is geïdentificeerd, of indien er enige
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twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de
uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn;
b) in het geval van fiducieën of trusts:
i) de oprichter;
ii) de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
iii) de eventuele protector;
iv) 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;
v) 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;
c) In het geval van (internationale) verenigingen zonder
winstoogmerk en van stichtingen:
i) de personen, respectievelijk bedoeld in artikel 13, eerste
lid, artikel 34, § 1, en artikel 49, tweede lid, van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en
stichtingen, die lid zijn van de raad van bestuur;
ii) de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13, vierde lid, van dezelfde wet;
iii) de personen belast met het dagelijks bestuur van de
(internationale) vereniging of stichting, bedoeld respectievelijk in artikel 13bis, eerste lid, artikel 35, eerste lid, en artikel
49, tweede lid, van dezelfde wet;
iv) de stichters van een stichting, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van dezelfde wet;
v) 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;
vi) elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen
uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging
of stichting uitoefent;
d) In het geval van juridische constructies die vergelijkbaar
zijn met fiducieën of trusts, de natuurlijke persoon of personen die gelijkwaardige of soortgelijke functies als onder b)
bekleedt of bekleden;
Worden beschouwd als natuurlijke perso(o)n(en) voor
wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een
zakelijke relatie wordt aangegaan, de natuurlijke perso(o)n(en) die voordeel behaalt of behalen of zal of zullen behalen uit deze verrichting of zakelijke relatie en in rechte of
in feite, rechtstreeks of onrechtstreeks, beschikt of beschikken over de bevoegdheid om te beslissen over de uitvoering
van die verrichting of het aangaan van die zakelijke relatie
en/of de modaliteiten ervan te bepalen of ermee in te stemmen;
28° "politiek prominente persoon": een natuurlijk persoon
die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed
heeft, en met name:
a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende
organen;
c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of
van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;

g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van
de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
29° "familielid":
a) de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met
de echtgenoot wordt aangemerkt;
b) de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de
personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden
aangemerkt;
c) de ouders;
30° "personen bekend als naaste geassocieerden":
a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder 27°, a), b), c), of d), of
waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigden zijn van een entiteit bedoeld in de bepaling onder
27°, a), b), c) of d), waarvan bekend is dat deze in feite werd
opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon;
31° "hoger leidinggevend personeel": functionarissen of
werknemers met voldoende kennis van de blootstelling van
hun instelling aan het WG/FT-risico en die een voldoende
hoge hiërarchische positie bekleden om beslissingen te nemen die van invloed zijn op die blootstelling, zonder dat het
noodzakelijk gaat om een lid van het wettelijk bestuursorgaan;
32° "internationale organisatie": een middelen- of belangenassociatie opgericht bij een internationale overeenkomst
tussen Staten, voorzien in voorkomend geval van gemeenschappelijke organen, die rechtspersoonlijkheid bezit en onderworpen is aan een rechtsstelsel onderscheiden van dat van
de leden;
33° "zakelijke relatie": een professionele of commerciële relatie die wordt aangegaan met een cliënt en waarvan wordt
aangenomen dat zij enige tijd zal duren:
a) indien deze zakelijke relatie voortvloeit uit het sluiten
van een overeenkomst ter uitvoering waarvan de partijen gedurende een bepaalde of onbepaalde termijn verschillende opeenvolgende verrichtingen zullen uitvoeren of waardoor een
aantal doorlopende verbintenissen ontstaan; of
b) indien deze zakelijke relatie voortvloeit uit het feit dat
een cliënt regelmatig een beroep doet, zonder een overeenkomst te sluiten als bedoeld de bepaling onder a), op eenzelfde onderworpen entiteit voor de uitvoering van verschillende
opeenvolgende verrichtingen;
34° "correspondentrelatie":
a) het verlenen van bankdiensten door een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, 3° en 4°, ("correspondentinstelling") aan een kredietinstelling in de zin van artikel 3,
punt 1, van Richtlijn 2015/849 of die onder een derde land
ressorteert ("respondentinstelling") die met name het verstrekken van een lopende rekening of van een andere passiefrekening en het verlenen van aanverwante diensten, zoals
contantenbeheer, internationale geldovermakingen, de verwerking van cheques, de zogenaamde "transit"-rekeningen
("payable-through accounts") en valutawisseldiensten, kunnen omvatten;
b) zakelijke relaties die vergelijkbaar zijn met die bedoeld in
de bepaling onder a), tussen de onderworpen entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, 3° en 4°, ("correspondentinstelling") en de financiële instellingen in de zin van artikel 3,
punt 2, van Richtlijn 2015/849 ("respondentinstelling") of
die onder een derde land ressorteren en die met name de uitvoering van effectenverrichtingen of geldovermakingen kunnen omvatten;
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35° "elektronisch geld": elektronisch geld in de zin van artikel 4, 33°, van de wet van 21 december 2009 op het statuut
van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch
geld en de toegang tot betalingssystemen;
36° "kansspelen": kansspelen in de zin van artikel 2 van de
wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, onverminderd de artikelen 3 en 3bis van dezelfde wet;
37° "shell bank": een kredietinstelling of een instelling die
één of meerdere activiteiten verricht als bedoeld in bijlage I
van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van
kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van
Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG, die is opgericht volgens het
recht van een Staat waar ze geen vestiging, d.w.z. een bestuur
en beheer van betekenis, heeft en die geen deel uitmaakt van
een onder toezicht staande financiële groep;
38° "managementverantwoordelijkheden": de verantwoordelijkheden toegekend aan personen die directiefuncties uitoefenen in een onderworpen entiteit door of krachtens een
wettelijke bepaling, de statuten, of een toekenning van bevoegdheden door de betrokken entiteit;
39° "managementfuncties": de functies van lid van een wettelijk bestuurs- of beheersorgaan van de betrokken onderworpen entiteit, met name, de functies van bestuurder, zaakvoerder, afgevaardigde bij de dagelijkse werking, lid van het
directiecomité, de directieraad of van de raad van toezicht, en
alle functies die de bevoegdheid inhouden om deze onderworpen entiteit te kunnen verbinden en haar te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, met name de overheidsinstanties, inbegrepen de CFI en de toezichthoudende autoriteit bevoegd ten aanzien van de onderworpen entiteit;
40° "werkdag": elke dag met uitsluiting van een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag.
Art. 5. § 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing
op de volgende onderworpen entiteiten, handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten:
1° de Nationale Bank van België;
2° [2…]2
3° de NV van publiek recht bpost, hierna "bpost", voor haar
financiële postdiensten of voor de uitgifte van elektronisch
geld;
4° a) de kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, eerste
lid, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het
toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, die
ressorteren onder het Belgische recht;
b) de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, § 3, eerste lid, van dezelfde wet,
die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat of van
een derde land;
[2 c) de kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, eerste
lid van dezelfde wet, die ressorteren onder het recht van een
andere lidstaat en die een beroep doen op een in België gevestigde verbonden agent om er beleggingsdiensten en/of activiteiten in de zin van artikel 2, 1° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op
de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsmede nevendiensten in de zin van artikel 2, 2°, van
dezelfde wet, te verrichten;]2
5° a) de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht bedoeld in boek II van de wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson-
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dernemingen die gemachtigd zijn de levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen bedoeld in bijlage II van dezelfde wet;
b) de in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat of van een derde land, als respectievelijk bedoeld
in de artikelen 550 en 584 van dezelfde wet en die gemachtigd zijn in België de levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen bedoeld in bijlage II van dezelfde wet;
6° a) de betalingsinstellingen naar Belgisch recht bedoeld
in boek 2, hoofdstuk 1, titel 2, van de wet van 21 december
2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf
van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte
van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen;
b) de in België gevestigde bijkantoren van betalingsinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat
of van een derde land, respectievelijk bedoeld in de artikelen
39 en 46 van dezelfde wet;
c) de betalingsinstellingen die op grond van artikel 48 van
dezelfde wet zijn vrijgesteld;
d) de betalingsinstellingen bedoeld in artikel 4, punt 4, van
Richtlijn 2015/2366/EU van het Europees Parlement en van
de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten
in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen
2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening
(EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn
2007/64/EG, die ressorteren onder het recht van een andere
lidstaat en die in België betalingsdiensten aanbieden via één
of meerdere personen die er gevestigd zijn en die de instelling
hiervoor vertegenwoordigen;
7° a) de uitgevers van elektronisch geld bedoeld in artikel
59, 4° en 5°, van de voornoemde wet van 21 december 2009;
b) de instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht
bedoeld in boek 3, hoofdstuk 1, titel 2, van dezelfde wet;
c) de in België gevestigde bijkantoren van instellingen voor
elektronisch geld die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat of van een derde land, respectievelijk bedoeld in
artikel 91 en in boek 3, hoofdstuk 3, titel 2, van dezelfde wet;
d) de instellingen voor elektronisch geld die op grond van
artikel 105 van dezelfde wet zijn vrijgesteld;
e) de instellingen voor elektronisch geld bedoeld in artikel
2, punt 1, van Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op
de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld,
tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG
en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG, die ressorteren
onder het recht van een lidstaat en die in België elektronisch
geld overmaken via één of meerdere personen die er gevestigd
zijn en die de instelling hiervoor vertegenwoordigen;
8° de vereffeningsinstellingen bedoeld in artikel 36/26, § 1,
3° en 4°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van
het organiek statuut van de Nationale Bank van België;
[2 8°/1 de centrale effectenbewaarinstellingen als gedefinieerd in artikel 36/26/1 van de wet van 22 februari 1998 tot
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank
van België;]2
9° de maatschappijen voor onderlinge borgstelling bedoeld
in het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling;
10° a) de beursvennootschappen bedoeld in artikel 1, § 3,
tweede lid, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van
en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, die ressorteren onder het Belgische recht;
b) de in België gevestigde bijkantoren van beursvennootschappen bedoeld in artikel 1, § 3, tweede lid, dezelfde wet,

