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AML/CTF:  
Toezichthouders rond de tafel  

 

Stand van zaken en vooruitzichten… 
 

In voorbereiding tot de herziening van de Europese 
antiwitwasmaatregelen en de oprichting van de 
Europese Autoriteit AMLA, stellen wij u voor om 
een stand van zaken op te maken van de 
toepassing van de AML/CTF-wetgeving in België 
en te anticiperen op de volgende deadlines.  

Na een feedback van de regelgevers over de 
moeilijkheden die zij tijdens hun inspecties 
ondervinden zullen we de recente jurisprudentie 
analyseren. 

Vervolgens zullen de opkomende trends die de CFI heeft opgemerkt besproken 
worden, en sluiten we de ochtend af met een voortgangsverslag over de 
Europese ontwikkelingen. 

Ten slotte zal de namiddag worden gewijd aan de nieuwe wet op de 
basisbankdiensten en de omzetting in Belgisch recht van de strafrechtelijke anti-
witwasrichtlijn. Een goede gelegenheid om duidelijk te begrijpen wat de 
mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid is van financiële instellingen, hun 
management en compliance officers in de context van het witwassen van geld 
door hun klanten. 

Datum 
4 Oktober 2022 
Uur 
Van 9u00 T/M 16u00 
Plaats 
Radisson Antwerpen 
Prijs 
599€ (HTVA) lunch 
inbegrepen 
Accreditaties 
6 punten 
500.138 AB & Compliance 
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Programma 
 
8u30 Welkom van de deelnemers & koffie 
 
9u00 Opening door de voorzitter  

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkelingen en in het bijzonder 
het Europees AML Package 

  

Edwin Somers, Director Regulatory & Compliance, KPMG 
 
9u30 Eerste feedback over de uitvoering van de laatste NBB-circulaires: welke 

lessen kunnen worden getrokken, welke punten zijn voor verbetering 
vatbaar?  
- De circulaire over de repatriëring van fondsen  
- De circulaire over de-risking 
- De nieuwe guidelines voor de AMLCO-functie 
 

Justien Boussauw, AML/CTF analyst, NBB 
 

 
10u15 Laatste ontwikkelingen en feedback over FSMA-controles  

- De rol van de FSMA en haar nieuwe AML/CTF-organisatie 
- De laatste ontwikkelingen inzake crypto assets 
- Feedback over de laatste inspecties  
 

Gaetan Laga, Coordinator, FSMA 
Tim Gieles, Coordinator, FSMA  
 

11u00 Koffiepauze 
 
11u15 Overzicht van recente jurisprudentie betreffende AML/CTF : actuele 

aspecten van burgerlijke en administratieve rechtspraak 
 

Dominique Blommaert, Partner, Janson & Wetenschappelijk 
medewerker IFR, Universiteit Gent 

 
12u00 Aandachtspunten van de CFI, inclusief het jaarverslag 
 

Hans Van Hemelrijck, Diensthoofd Strategische Analyse 
CFI 
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12u45 Vraag en antwoord sessie  
 
13u00 Walking Lunch  
 

14u00 De strafrechtelijke anti-witwasrichtlijn, de gevolgen ervan voor de 
herschikking van artikel 505 van het strafwetboek en de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van de financiële instelling, zijn management en zijn 
compliance officers 

- De versterking en harmonisatie van de strijd tegen het witwassen van 
geld door Richtlijn (EU) 2018/1673 

- De omzetting van de richtlijn in Belgisch recht in het licht van het 
nieuwe wetboek van strafrecht 

- De mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van financiële 
instellingen, hun management en compliance officers in het kader 
van het witwassen van geld door hun cliënten 
 

Patrick Waeterinckx, Advocaat, Waeterinckx Advocaten  
Ruben Van Herpe, Advocaat, Waeterinckx Advocaten 

 
15u00 Koffiepauze 
 
15u15 De stand van zaken in de recente strafrechtspraak over het witwassen 

van geld: welke lessen kunnen daaruit worden getrokken?  
 

Dirk Libotte, Partner, Arcas Law  
Niels Vos, Advocaat, Arcas Law  
 

16u00 Basisbankdienst voor ondernemingen: gevolgen voor AML/CTF  
 

Sara Vansteenkiste, Jurist, FOD Economie  
 
16u30 Het belang van data en technologie in de strijd tegen witwassen en 

terrorismefinanciering 
 

Christophe Vijvermans, Third Party Risk and Compliance Proposition, 
Refinitiv  

 
17u00 Vraag en antwoord sessie 
 
17u15 Einde van de conferentie 


