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WIE IS CREDITSAFE?
Bij Creditsafe geloven wij dat elk bedrijf, groot of klein, toegang zou
moeten hebben tot handelsinformatie en oplossingen van hoge kwaliteit
tegen scherpe betaalbare prijzen.
Bij ons kan u 24/7 direct, online en uitgebreid de financiële en
commerciële mogelijkheden onderzoeken van al uw zakenrelaties.
Door het verstrekken van betrouwbare informatie over elk bedrijf ter
wereld kan Creditsafe bedrijven ondersteunen in het optimaliseren van
commerciële activiteiten en de minimalisering van kredietrisico’s. Meer
dan 200.000 gebruikers en 100.000 klanten wereldwijd vertrouwen onze
informatie voor de 450.000 zakelijke beslissingen die dagelijks genomen
worden. Met meer dan 230 miljoen bedrijfsrapporten online en direct
beschikbaar in 70 landen, is Creditsafe de meest gebruikte leverancier van
handelsinformatie.
Creditsafe is dé partner voor zowel nationale als internationale
ondernemingen.
Als een voortdurend groeiend bedrijf met een warme omgeving en
familiale sfeer, zijn wij er van overtuigd dat wij ook u kunnen helpen, zodat
u minder kredietrisico’s loopt en meer commerciële kansen kan creëren.
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HOE BESCHERM IK MIJN ONDERNEMING
TEGEN DE FINANCIERING VAN
TERRORISME EN WITWASPRAKTIJKEN?
Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is zeer actueel.
De dag van vandaag is het uitermate belangrijk om na te gaan met wie u
zaken doet.
Creditsafe wil ondernemers duidelijk maken dat een ‘compliance-check’
routine moet worden van de dagdagelijkse activiteiten. Niet weten
met wie men in zee gaat, kan ernstige gevolgen hebben voor de eigen
onderneming. Dit document kan men ook beschouwen als een handleiding
van wat men moet weten i.v.m. witwassen en financiering van terrorisme,
wat men dient te doen en welke ondernemingen en organisaties compliant
moeten zijn.
Door te weten met wie u in zee gaat, kan uw beslissing om zaken te doen
van een simpele ´ja´ veranderen naar een definitieve ´nee´.
De “Compliance Search Tool” van Creditsafe kan helpen in het nemen van
een weloverwogen beslissing.
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WAT IS WITWASSEN?
Witwassen van geld is het geld van illegale en/of criminele oorsprong
inbrengen in het legale circuit. De herkomst van dit geld kunnen
we herleiden tot bijvoorbeeld georganiseerde misdaad, drugs- en
wapenhandel, illegale handel van goederen en diensten, mensenhandel,
ernstige en georganiseerde fiscale fraude, etc.
Witwassen bestaat in het algemeen uit 3 fasen:
1.

Plaatsing: de witwasser brengt het geld van onwettige herkomst 		
in het financiële systeem door grote sommen geld te verdelen en op
verschillende rekeningen te storten. (=smurfen)

2.

Versluiering: deze fase houdt in dat de witwasser een aantal 		
financiële verrichtingen uitvoert van diverse aard zoals (beurs)		
beleggingen, inkopen, verkopen, etc. om de traceerbaarheid van de
geldsommen te verduisteren of te verstoren.

3.

Integratie: de verkregen geldsommen, afkomstig van voorgaande 		
verrichtingen, worden weer in legale economische activiteiten 		
geïnvesteerd, zoals: nieuwe ondernemingen, vastgoed, luxegoederen,
luxe reizen, etc.

€

€

€

€

€
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WAT IS FINANCIERING
VAN TERRORISME?
Het verzamelen van bepaalde geldfondsen van legale en/of illegale
herkomst in het kader van terroristische activiteiten.
Het proces gaat als volgt:
Indien het geld van illegale of criminele herkomst is, is de eerste stap
vergelijkbaar met de plaatsingsfase bij hetwitwassen van geld.
Het grote verschil met witwaspraktijken ligt in de relatie van de
financiering. In het geval van financiering van terrorisme is er een verband
tussen financiële verrichtingen en terroristische activiteiten.
In tegenstelling tot witwassen, omvat financiering van terrorisme meestal
kleinere sommen geld. In het ergste geval zijn de gelden afkomstig uit
legale of legitieme bronnen, waardoor de tracering ervan erg moeilijk wordt.
De plaatsingsfase is daarom minder relevant en moeilijker te achterhalen.
De versluieringsfase is hier wel degelijk van toepassing. Enerzijds om te
vermijden dat men de aandacht zou trekken en anderzijds om de identiteit
van de opdrachtgevers en uiteindelijke belanghebbenden of begunstigden
te waarborgen en dus zo te bechermen.
De geïnvesteerde geldsommen, die via diverse kanalen zijn verkregen,
worden uiteindelijk gebruikt voor terroristische doeleinden.
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WAT STELLEN WE VANDAAG VAST?
In onze branche merken we dat vele bedrijven er zich niet van bewust
zijn dat zij mogelijk zaken doen met ondernemers, prominente politieke
figuren of bedrijven waar bepaalde sancties aan zijn opgelegd wegens hun
betrokkenheid met witwassen en/of financiering van terrorisme.
Zijn de bedrijven compliant? Onderzoeken ondernemers of hun
zakenrelaties compliant zijn?
Als we de maatschappij van vandaag onder de loep nemen, kunnen we
alleen maar bevestigen dat witwassen en financiering van terrorisme
zeer actueel is en dat de aangekaarte problemen pas het topje van
de ijsberg vormen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
vertegenwoordigen de witgewassen bedragen en de sommen voor de
financiering van terrorisme tussen de 400 en 1.000en miljarden euro.
M.a.w dat is tussen de 2.5% en de 5% van het wereldwijde BBP. (Bron KBO: Wat
is de economische omvang van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme?)

De actualiteit zelf zwemt in de verschillende probleemtopics:
Optima, Dexia, Panama Papers, Bahamas Papers, Maagdeneilanden,
Offshore-leaks, Snowden-affaire, IS financieringen, Swissleaks,
Braziliaanse ex-president Lula da Silva en Dilma Rousseff, Ex-Miss België
Daisy Van Cauwenbergh, etc.
De analyses dat de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI of in de
volksmond witwascel) maakt over en voor ons land, zijn ook niet mild.
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De CFI stelt dat witwasprakrijken in België steeds
meer en meer een professionelere vorm aannemen.
De verschillende netwerken van professionele
witwassers treden de dag van vandaag op als een
dienstverlener, zonder dat ze rechtstreeks in verband
kunnen worden gebracht met witwasprocedures. Na
onderzoek kwam aan het licht dat talrijke financiële
stromen worden gelinkt aan Azië, met in eerste
instantie China en Hong Kong, of via een omweg
langs Centraal- en Oost-Europa.
In 2015 werden er 28.272 meldingen van
vermoedens van witwassen en financiering van
terrorisme gemeld. Uiteindelijk werden 51 witwasdossiers voor een totaalbedrag van 235,15 miljoen
euro overgedragen aan de bevoegde overheden
en instanties. Deze dossiers bevatten ernstige
aanwijzingen van witwaspraktijken, afkomstig uit
ernstige fiscale fraude (al dan niet georganiseerd).
Een recent artikel in De Standaard toont aan dat ook de financiering van
terrorisme in ons land toegenomen is. Hierin wordt gesteld dat de CFI meer
meldingen heeft binnengekregen over de financiering van terrorisme in
vergelijking met vorige jaren. Het aantal onderzoeksindieningen stijgt ieder
jaar met in 2015 alleen al 8.329 onderzoeksdossiers. Deze financieringen
hebben banden met buitenlandse strijders die naar Syrië en Irak trokken,
alsook met financieringen van de aanslagen in Parijs in januari en november
2015. Er wordt ook gelinkt naar de ontmanteling van de terreurcel in Verviers,
de verijdelde aanslag op de Thalys, de aanslagen in de luchthaven van
Zaventem en metrostation Maelbeek te Brussel. Het gaat hier voornamelijk,
zoals eerder gesteld, over kleinere ‘micro’financieringen. (bron: De Standaard: en
voor het volledig artikel: Terroristen financieren aanslagen met loon, uitkering of spaargeld)
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Moeten bedrijven meegaan in het compliance verhaal?
Deze nieuwe trends zorgen er uiteindelijk voor dat er ‘nieuwere’ functies
worden gecreëerd binnen de bedrijven. Denk maar aan compliance officers,
legal officers, compliance represantives, compliance business analysts, etc.
Creditsafe sluit zich zeker aan bij deze stelling en kan zelfs bedrijven de
mogelijkheid geven een ‘compliance-check’ of ‘compliance-controle’ uit te
voeren.
We stellen vast dat vele sectoren verdachte transacties niet melden en dat de
overheid en de bevoegde instanties te weinig doen om de bedrijven hierop
te wijzen. Dit wordt ook toegelicht in een recent artikel van Het Laatste
Nieuws waarin België een versnelling hoger moet schakelen in de strijd tegen
witwassen (en de financiering van terrorisme). (bron: www.hln.be: België gezakt in
strijd tegen witwassen)

De dag van vandaag is het uitermate belangrijk om na te gaan met wie u
zaken doet.
Het onderscheiden van de uiteindelijke begunstigde van een onderneming of
personen dat een politiek statuut vertegenwoordigen en nagaan of zij correct
handelen volgens de wet, heeft een belangrijke invloed op de zakelijke
beslissingen dat dagdagelijks genomen worden binnen ondernemingen.
Door compliant te zijn, kan een simpele ‘ja’ veranderen in een weldoordachte
‘nee’. Zeg nu zelf, wie doet er graag zaken met een persoon, bestuurder of
ondernemer, die gekend staat als een witwasser? Of een financierder van
terrorisme?
Het schaadt namelijk de financiële gezondheid, het imago van de eigen
onderneming en kan leiden tot verlies van klanten en een niet-betaling
van geleverde goederen en diensten.
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WIJ HOREN U DENKEN, WAT IS
COMPLIANT ZIJN?
Compliance of compliant zijn, kent enorm veel definities in verschillende
domeinen. Op een eenvoudige manier betekent dit een B2B-context:
Het voldoen aan en het naleven van de geldende gedragsregels,
opgelegde wetten en de huidige regelgeving dat de bevoegde en
regelgevende overheidsinstellingen opleggen aan natuurlijke personen,
bestuurders, ondernemers en bedrijven.
Het niet naleven of niet ondergaan van deze opgelegde gedragsregels
kan leiden tot zware boetes of sancties, openbare onthullingen en zelfs
gevangenisstraffen.
Deze richtlijnen en gedragsregels hebben als doel de bedrijven,
ondernemers en natuurlijke personen te beschermen tegen
identiteitsfraude, witwaspraktijken, zakelijke oplichting, criminele- en
terroristische financiële activiteiten.
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WETTELIJK KADER:
DE WET VAN 11 JANUARI 1993
Om het witwassen en de financiering van terrorisme aan te pakken en
tegen te gaan, hebben een dertigtal landen, waaronder België, in 1989
de “Financial Action Task Force” opgericht.
Dit internationaal orgaan staat in voor het formuleren van de
aanbevelingen en het evalueren van de maatregelen die de lidstaten
hebben genomen.
In België werden zowel preventieve als repressieve maatregelen en
richtlijnen opgenomen.
In een preventief kader kan me dit terugvinden in “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”,
ook gekend als de “wet WG/FT” en de verschillende Koninklijke
(uitvoerings) Besluiten en geldende wetregels.
In een repressief, onderdrukkend kader kan men dit terugvinden in
“Artikel 505” van het strafwetboek. Hierin vind men de verschillende
sancties, boetes, straffen en andere terug.
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WIE MOET COMPLIANT ZIJN EN WAT
ZIJN DE GEVOLGEN?
In eerste instantie alle bedrijven, ondernemers en personen die dagelijks
(grote) sommen geld verwerken (=kern van hun activiteiten). We
denken hierbij aan ondernemingen, ondernemers en personen actief in
consumentenkredieten ; uitgevers van kredietkaarten; ondernemingen,
ondernemers en personen met een specialisatie in de financieringshuur of
leasing; casino’s en andere gokorganisaties.
Vervolgens ook de financiële instellingen zoals banken en verzekeraars die
onder toezicht staan van de Nationale Bank en de autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA).
Het spreekt voor zich dat deze organisaties en personen moeten voldoen
aan de wet van 11 januari 1993 en de opgedragen richtlijnen.
Ook de gewone burger dient zich te houden aan deze richtlijnen. Bij
sommige verrichtingen dienen ook bepaalde identificatiegegevens
verstrekt te worden ter controle van de echtheid en de eerlijkheid.
Ten slotte ook bij bepaalde niet-financiële beroepen, die onder controle
staan van het FOD Economie, waaronder de bewakingsondernemingen,
landmeters, vastgoedmakelaars, diamanthandelaars en alle beroepen
die actief betrokken zijn bij vastgoedtransacties, beheer van gelden en
rekeningen, de oprichting van vennootschappen, trustfunds en andere
soortgelijke juridische constructies, dienen gecontroleerd te worden door
de respectievelijke tuchtorganen (notarissen, gerechtsdeurwaarders,
advocaten, revisoren, accountants etc.).
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Een hele waslijst aan ondernemingen uit verschillende sectoren, beroepen en
activiteiten dienen dus compliant te zijn.
Uitgaande van dit principe en verschillende actuele thema’s, gelooft
Creditsafe dat iedereen een “compliance-check” zou moeten uitvoeren.
Creditsafe raadt een compliance-check door en voor elke ondernemer en
onderneming aan, om te achterhalen of de organisatie geen schade
kan lijden door zaken te doen met personen of ondernemingen, die
bepaalde dubieuze handelingen uitvoeren waarvan het daglicht niet
gezien mag worden.

Wat kunnen de gevolgen zijn?
Bij afwijking van de opgelegde richtlijnen en gedragsregels kunnen bevoegde
instanties straffen of sancties opleggen:
•
•
•

Het openbaar maken van de getroffen maatregelen
Administratieve geldboetes van 250€ tot 1.250.000€
Gevangenisstraffen

Voor bedrijven die een ‘compliance-controle’ moeten uitvoeren, is het
belangrijk die ook effectief toe te passen. Wanneer u geen controle uitvoert
en later blijkt dat uw zakenrelatie toch gesanctioneerd (geweest) is, kan
het zelfs zo ver gaan dat een niet-betaling van uw geleverde prestaties
mogelijk is.
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WAT U MOET DOEN BIJ VERMOEDENS
VAN WITWASSEN EN/OF FINANCIERING
VAN TERRORISME?
“Bij eventuele vermoedens dient men dit te melden aan de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (CFI) zonder de betrokken cliënten of derden (met
uizondering van de betrokken overheden) ervan op de hoogte te brengen dat
informatie werd medegedeeld aan de CFI, of dat een gerechtelijk onderzoek aan
de gang is of geopend zou kunnen worden.”
(art. 20, 23, 29 en 30 van de wet van 11 januari 1993)

De voornaamste rol van de CFI is de verzamelde informatie analyseren en bij
ernstige aanwijzingen door te sturen naar de Procureur des Konings of het
federaal parket.
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HOE BEN IK ZEKER DAT IK MET EEN
CORRECTE RELATIE ZAKEN DOE?
HOE DOE IK EEN COMPLIANCE-CHECK?
Het doel van een compliance-check is voorkomen dat personen,
ondernemers en ondernemingen met ‘kwade’ bedoelingen, zoals het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zich kunnen
verstoppen achter een onderneming, een organisatie of een andere
juridische vorm of entiteit.

?!
Daarnaast heeft een bedrijf, met de uitvoering van een compliance
check, ook de nodige stappen ondernomen om een controle uit
te voeren naar zakenrelaties, om zo in orde te zijn bij eventuele
geschillen achteraf.
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Graag verwijzen we u daarom naar de Creditsafe Compliance Tool.
Onze eenvoudige tool helpt u snel en gemakkelijk een compliance-check
uit te voeren op (nieuwe) nationale en internationale zakenrelaties. U
verkrijgt de ‘inside’ informatie in 1 oogopslag.
Ondernemers kunnen snel informatie inwinnen over de UBO (=Ultimate
Beneficial Owner) van bedrijven, gaan na of dit een politiek prominent
persoon is en of deze belanghebbende op een sanctielijst voorkomt.

“Deze tool biedt een oplossing aan bedrijven uit
allerlei sectoren die informatie nodig hebben over
UBO’s. In onze uitgebreide database kunnen ze snel
de nodige data vinden over potentiële zakenrelaties
en hun administratie makkelijk in lijn brengen met
de binnen- en buitelandse wetgeving. Waar de
verplichting tot onderzoek voorheen aanzienlijk wat
tijd in beslag nam, maken wij met deze tool zowel
nationale als internationale bronnen makkelijker
toegankelijk voor onze klanten via één portaal.”

Emma Germano,
Country manager BeLux
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Laat ons ook even stil staan bij de voorwaarden waar een ‘compliance tool’
aan moet voldoen, alvorens een compliance-controle uit te voeren:
•

Mogelijkheid tot het onderzoeken en opsporen van huidige negatieve/		
dubieuze defecten en sancties van de zakenrelatie.

•

Mogelijkheid om potentiële witwaspraktijken te traceren.

•

Mogelijkheid om ID-verificaties uit te voeren: controleren met wie u te 		
maken heeft, helpt identiteitsfraude tegen te gaan.

•

Mogelijkheid om PEP (= Politically Exposed Persons) -checks uit te voeren:
• Is de zakenrelatie of de uiteindelijke begunstigde een politiek 			
		
prominent persoon?
•

Mogelijkheid om een controle uit te voeren naar de UBO:
• Wie is de uiteindelijke belanghebbende?
• De herkomst van het vermogen en van de fondsen kunnen vaststellen.

•

Bijkomende informatie, zoals identificatiedocumenten, kunnen opvragen.

De Creditsafe database is opgebouwd uit meer dan 14.000 datagegevens en
combineert de eigen informatie met bronnen, zoals het KBO, zodat er in het
onderzoeksrapport een link kan worden gelegd tussen de eigenaar van een
bedrijf en zijn achtergrond.
De Creditafe Compliance Tool onderzoekt volgende criteria,
zowel nationaal als internationaal, tijdens de compliance-check:
•
•
•
•

Huidige sancties en sancties in het verleden
Financiële regelgeving
Geschorste beleidsvoerders
Ongunstige en negatieve mediaresultaten

•
•
•
•

PEP
Rechtshandhaving
Insolventies
Handelsregisters
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Indien u graag meer informatie wenst over witwaspraktijken,
financiering van terrorisme, het compliance-verhaal en de
Creditsafe Compliance Tool willen we u graag doorverwijzen
naar onderstaande link.

http://www.creditsafe.be/risico-beheer/compliance-search/
U kan tevens contact opnemen met ons op het nummer
+32 (0)2 481 88 60 of een mailtje sturen naar info@creditsafe.be.

Onze adviseurs staan steeds voor u
klaar om extra toelichting te geven.
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VERKLARENDE WOORDENSCHAT:
PEP (Politically Exposed Person):
Dit zijn mensen die een hoog (politiek) statuut vertegenwoordigen.
Zij vormen namelijk een hoger risico voor de mogelijke betrokkenheid bij
omkoping en corruptie. Indien u zaken zou doen met een dergelijk persoon,
zou u een compliance- controle moeten uitvoeren als onderdeel van het ‘due
diligence proces’ (= gepast zorgvuldigheidsproces). Zo zorgt u ervoor dat u
wettelijk ingedekt bent tegen eventuele geschillen achteraf.
UBO (Ultimate Beneficial Owner):
Instellingen/organisaties/ondernemingen die vallen onder de wet van 11
januari 1993 zijn verplicht om de identiteit van de uiteindelijke begunstigde
(=UBO) van hun zakenrelaties te achterhalen. Deze instellingen zijn verplicht
om een ‘compliance-check’ uit te voeren. De uiteindelijke begunstigde is de
persoon die een belang binnen de organisatie kan uitoefenen:
•
•

De persoon heeft een minimum van 25% in het kapitaal en/of het 			
vermogen binnen de instelling (rechtspersoon)
Of de persoon kan minstens 25% van het stemrecht binnen een 			
algemene vergadering uitoefenen
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Voor verdere inlichtingen vindt u hieronder onze bronvermelding:
Nationale Bank van België – Jan Smets - Gouverneur
• Circulaires en mededelingen witwassen
• https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/
		 verzekerings-en-33
• Circulaire NBB_2015_26 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van
		 het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• https://www.nbb.be/nl/artikels/periodieke-vragenlijst-met-betrekking-tot-de-		
		 bestrijding-van-het-witwassen-van-geld-en-de-0
•

FOD economie – Belgian Federal Goverment
• Strijd tegen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• Wat is financiering van terrorisme?
• Wat is witwassen van Geld?
• Economische omvang
• Wettelijke voorzieningen & preventiemaatregelen
• Wat zijn de gevolgen?
• http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/specifieke_domeinen/Financiele_diensten/
		 strijd_tegen_witwassen/#.V_dybv3_pMt
• http://economie.fgov.be/nl/modules/regulation/loi/19930111_l_prevention_		
		 blanchiment_financement_terrorisme.jsp
• Les obligations du notaire dans le cadre du blanchiment d’argent
•

Instituut van de Bedrijfsrevisoren
• Mededeling CFI Rechtsgebieden met strategische tekortkomingen bestrijding witwassen
		 terrorisme FAG maatregelen rechtsgebied / Auteurs: Anthony Cocozza
• https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/nationaal/Pages/Mededeling-CFI		 Rechtsgebieden-met-strategische-tekortkomingen-bestrijding-witwassen-terrorisme		 FAG-maatregelen-rechtsgebied.aspx
•

•

L´Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique
• http://www.oeccbb.be/

Financial Action Task Force
• Belgium’s regime for combatting money laundering and terrorist financing is 		
well established; however, certain elements are not yet fully in line with the 2012 FATF 		
Recommendations
• http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html
• http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/belgium-regime		
combat-money-laundering-terrorist-financing-well-established-not-yet-fully-in-line		 with-2012-fatf-recommendations.html
• http://www.fatf-gafi.org/about/
•
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Staatsblad - Ejustice
• Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 		
		 witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• Koninklijke Besluiten op basis 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
• strafwetboek
• http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FN&caller=list&r		
		 ow_id=1&numero=4&rech=10&cn=1867060801&table_name=WET&nm=1867060850&la
		 =N&chercher=t&dt=STRAFWETBOEK&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_al
		 l&nl=n&sql=dt+contains++%27STRAFWETBOEK%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS
		 +RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=20&imgcn.y=7#LNK0140)
		 o http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l.pl?sql=arrexec+contains+’1993011141’+and+
		 la+=+’n’&rech=32&cn=1993011141&caller=arrexec&language=nl&tri=dd+as+rank&fromt
		 ab=wet&numero=1&la=n&cn_arrexec=1993011141&dt_arrexec=WET
•

Cel voor Financiële Informatieverwerking
• Wet 505
• Rol
• Wetsbepalingen
• Jaarverslag 2015 & Trends
• http://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/law_be/art505nl.pdf
• http://www.ctif-cfi.be/website/index.php?lang=nl
• http://www-cfi-cfi.be/website/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=
		 103&lang=nl
• http://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/annual_report/bijlage1.pdf
• http://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/annual_report/jv2015.pdf
•

•

Het Internationaal Monetair Fonds
• http://www.imf.org/external/index.htm

•

Het Internationaal Monetair Fonds

De Morgen - redactie
• Daisy Van Cauwenbergh vervolgd voor mensenhandel
• http://www.demorgen.be/binnenland/daisy-van-cauwenbergh-vervolgd-voor-			
		 mensenhandel-b5902e07/
• Braziliaanse president Dilma Rousseff afgezet - Redactie - Bron: ANP, De Volkskrant
• http://www.demorgen.be/buitenland/braziliaanse-president-dilma-rousseff-afgezet-		
		 b2d1333b/
•
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De Redactie
• Laagste criminaliteitscijfers sinds begin metingen – Auteur: Pieterjan Huyghebaert
• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2704939
• Dexia: een historiek van onfrisse praktijken
• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/economie/1.2775504
• Dexia in Bahama’s Leaks
• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2775465
• Na de Panama Papers duiken nu Bahamas Leaks op
• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/					
		 terzake/2.46859?video=1.2774270
• Zwitserse rekeningen van Belgen kunnen schatkist 540 miljoen opleveren - Belga
• http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/2.37498
•

De Standaard
• Witwascel: Terroristen financieren aanslagen met loon, uitkering of spaargeld – Auteur: 		
		 Michiel Leen
• http://www.standaard.be/cnt/dmf20160715_02386431
• Steeds meer terreurgeld passeert via België – Auteur Nico Tanghe
• http://www.standaard.be/cnt/dmf20151118_01978197
• Oud-president Brazilië aangeklaagd wegens corruptie - door km | Bron: Reuters
• http://www.standaard.be/cnt/dmf20160914_02469091
• De app die groot werd dankzij Facebook – Auteur: Bart Van Belle
• http://www.standaard.be/cnt/dmf20160801_02407321
• Telecomreus AT&T gaf Amerikaanse geheime dienst toegang tot miljarden e-mails – Door jns ;
		 Bron: Belga
• http://www.standaard.be/cnt/dmf20150816_01819711
• Termont over Optima: ‘Ik ben onvoorzichtig geweest’ - door jcd, lej, say
• http://www.standaard.be/cnt/dmf20160624_02355364
•

De Tijd
• Panama Papers – Meer dan 200.000 offshore-vennootschappen - redactie
• http://multimedia.tijd.be/papa/databank/
• Belgen gebruiken nog massaal schermbedrijven in belastingparadijzen – Auteur Lars Bové
• http://www.tijd.be/dossier/panamapapers/Belgen_gebruiken_nog_massaal_			
		 schermbedrijven_in_belastingparadijzen.9750355-8374.art
• De Panama-route van Dexia – Auteur Lars Bové
• http://www.tijd.be/dossier/panamapapers/De_Panama_route_van_Dexia.9752936-8374.art
• Swissleaks
• http://www.tijd.be/dossier/swissleaks
•
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Trends - Knack
• Het geld van Islamitsche Staat : een terroristische multinational – Auteur Alain Mouton
• http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/2215316/2015/02/12/Belgie-		
		 gezakt-in-strijd-tegen-witwassen.dhtml
•

Het Laatste Nieuws
• België gezakt in de strijd tegen witwassen – Door redactie : Bron Belga
• http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/2215316/2015/02/12/Belgie-		
		 gezakt-in-strijd-tegen-witwassen.dhtml
•

•

Het Nieuwsblad
• ermont en Optima – Auteur: Bert Staes
• http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160829_02443984

Creditsafe - Grayling
• Compliance
• Creditsafe lanceert compliance tool om witwassen en financiering van terrorisme te 		
		 voorkomen – persresultaat
• https://press.grayling.be/creditsafe-lanceert-compliance-tool-om-witwassen-en-			
		 financiering-van-terrorisme-te-voorkomen
•
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