
 

CFATF Mutual Evaluation en de consequenties 

 

NRA, Mutual Evaluation, blacklisting etc., zijn termen die de afgelopen maanden heel veel 

gebruikt zijn, maar menigeen beseft nog niet of niet voldoende wat dit betekent en hoe dit op de 

individuele burger effect zal hebben. Ook worden begrippen soms verwarrend uitgelegd of door 

elkaar gehaald. Het is inderdaad best taaie -saaie- stof voor een leek en toch zal eenieder een 

fundamenteel begrip moeten hebben van wat ze allemaal inhouden, simpelweg omdat het ons 

allen en ons land treft. Het is dus niet een ‘ver van je bed show’ zoals mogelijk gedacht wordt. 

In ieder geval zal bij een mogelijke ‘blacklisting’ van Suriname helaas zelfs ‘de man van de straat’ 

ervaren dat dit geen goede zaak is, maar het is goed om te weten dat dit in feite niet zo ver hoeft 

te komen als de regering de juiste stappen op tijd onderneemt. Het algemeen belang zal daarmee 

alleen gediend zijn. 

In een onlangs verschenen artikel heb ik gelezen dat de voorzitter van NAMLAC heeft aangegeven 

dat de AML Steering Council zich mogelijk zal beraden over welke informatie bij de mutual 

evaluation zal worden overgelegd.  

Naar aanleiding hiervan is bij mij de indruk gewekt dat ten onrechte de opvatting bestaat dat een 

land dat onderworpen wordt aan een Mutual Evaluation door FATF (Financial Action Task Force) 

of door een Self-Regulated FATF-Style Body zoals de CFATF (Caribbean Financial Action Task 

Force) geheel vrij is in welke informatie zij aandraagt en in welke vorm deze aangedragen wordt 

voor zo een Mutual Evaluation. Echter is dit helaas een verkeerde opvatting. Theoretisch is een 

land inderdaad vrij, aangezien FATF en de CFATF geen handhavingsinstituten zijn, maar als 

enigszins een goed en gunstig resultaat beoogd wordt of de negatieve gevolgen van een 

eventuele blacklisting afgeketst moeten worden dan zal een land toch wel ervoor moeten kiezen 

om binnen het kader van de richtlijnen van de FATF de nodige documenten en informatie bij de 

mutual evaluation te overleggen. 

 

Wat is een Mutual Evaluation (ME)? 

Mutual Evaluations (oftewel wederzijdse evaluaties) van de FATF/CFATF zijn diepgaande 

landenrapporten, waarin de uitvoering en doeltreffendheid van maatregelen ter bestrijding van 

het witwassen van geld en terrorismefinanciering worden geanalyseerd. Mutual Evaluations zijn 

peer reviews, waarbij vertegenwoordigers uit verschillende landen een ander land beoordelen. 

Een Mutual Evaluation rapport biedt een diepgaande beschrijving en analyse van het systeem 

van een land om crimineel misbruik van het financiële systeem te voorkomen, evenals gerichte 

aanbevelingen aan het land om zijn systeem verder te versterken. 

Mutual Evaluations zijn streng en een land wordt pas compliant geacht als het bovengenoemde 

bewezen kan worden aan de andere leden. Met andere woorden, het is aan het beoordeelde 

land om te bewijzen dat het een effectief nationaal regelgevend kader heeft om het financiële 



systeem tegen misbruik te beschermen en de dreigingen daartoe tegen te gaan. Dit bewijs moet 

op basis objectief meetbare en verifieerbare informatie worden aangeboden. De standaarden en 

procedure voor het meten en analyseren hiervan zijn uitgebreid verwerkt in de fatf-

methodologie van 2013. FATF heeft dus de voor hun aanvaardbare norm en methodologie 

vastgelegd op basis waarvan de beoogde informatie verkregen moet worden. 

Mutual Evaluations hebben twee basiscomponenten: effectiviteit (effectiveness) en technische 

conformiteit (technical compliance). 

Het belangrijkste onderdeel van een Mutual Evaluation is de effectiviteit. Dit is de focus van het 

bezoek ter plaatse (de ‘on-site visit’) aan het beoordeelde land. Tijdens dit bezoek heeft het 

beoordelingsteam bewijs nodig dat objectief aantoont dat de maatregelen van het beoordeelde 

land deugdelijk en doelmatig werken en de beoogde resultaten opleveren. Wat van een land 

wordt verwacht, verschilt, afhankelijk van de risico’s voor witwassen van 

geld/terrorismefinanciering en andere aanverwante risico's waaraan het land wordt 

blootgesteld. Hierdoor is imperatief vereist dat er een nationale risicoanalyse moet zijn gemaakt 

op basis waarvan de risico’s voor Money Laundering (ML), Terrorisme Financiering (TF), 

Proliferatie en Corruptie zijn vastgesteld. Immers zijn er door FATF-voorschriften over hoe risico’s 

vastgesteld moeten worden. Voorts is dit ook in lijn met aanbeveling 1 van de FATF-

aanbevelingen. Om consistente en eerlijke beoordelingen te garanderen, heeft de FATF een 

uitgebreide beoordelingsmethodologie ontwikkeld op basis waarvan de ME-beoordeling 

plaatsvindt. 

De beoordeling van technische conformiteit (oftewel Technical Compliance) maakt deel uit van 

elke Mutual Evaluation (ME). Het beoordeelde land moet grondige informatie verstrekken over 

de wetten, voorschriften en andere juridische instrumenten die het heeft om het witwassen van 

geld, de financiering van terrorisme, proliferatie en corruptie te bestrijden. Vroeger was dit de 

belangrijkste focus van de FATF, en de FATF vereist nog steeds dat het wettelijke kader aanwezig 

is. Maar de ervaring heeft geleerd dat het hebben van de wetten in de boeken niet voldoende is, 

de focus ligt nu vooral op effectiviteit. 

Het ME-rapport is een beoordeling van de maatregelen van een land ter bestrijding van het 

witwassen van geld, de financiering van terrorisme, de verspreiding van 

massavernietigingswapens (proliferatie) en corruptie. Dit omvat mede een beoordeling van de 

acties van een land om de risico’s aan te pakken die uitgaan van aangewezen terroristen of 

terroristische organisaties. Het ME- rapport doet geen afbreuk aan de status of rechtvaardiging 

die heeft geleid tot de aanwijzing van een entiteit als terroristische of terroristische groep of 

organisatie. 

 

 

 

 



Hieronder een illustratie van het gebruikelijk proces voor de Mutual Evaluation: (Bron website 

www.fatf-gafi.org ):  

 
 

 

 

Wat gebeurt na een ME-beoordeling? 

Als na de Mutual Evaluation gebleken is dat het land niet voldoet aan de minimale vereisten die 

FATF/CFATF stelt voor het toelaten van een land als lid van haar organisatie, dan kan FATF/CFATF 

een actieplan voorstellen, met het oogmerk dat het land binnen een aangegeven periode alsnog 

moet voldoen aan de minimale eisen. Het land moet dan een duidelijke toezegging doen op 

politiek/ministerieel niveau om de verwachte resultaten binnen een redelijke termijn (de termijn 

zal door FATF/CFATF worden aangegeven) te bereiken. Met andere woorden het land zal zich op 

politiek niveau moeten committeren aan het actieplan en hier uitvoering aan moeten geven. Een 

gedetailleerd actieplan met de te nemen stappen en het tijdschema voor het nemen ervan wordt 

door het land opgesteld en beoordeeld voordat het door de CFATF/FATF-plenaire vergadering 

wordt aangenomen. 

http://www.fatf-gafi.org/


 

Blacklisting  

Blacklisting is de term die gehanteerd wordt wanneer door CFATF/FATF een land als niet 

coöperatief wordt aangemerkt en ernstige strategische deficiënties heeft in hun landelijk 

systeem en dus als een zeer hoog risicogebied wordt aangemerkt voor Money Laundering, 

Terrorisme Financiering, Proliferatie en Corruptie.  

Wanneer landen als niet coöperatief worden aangemerkt dan kan FATF/CFATF het volgende 

doen: 

1. FATF/CFATF publiceert jaarlijks in de openbare verklaring de door FATF/CFATF geïdentificeerde 

• landen of rechtsgebieden met strategische tekortkomingen die zo ernstig zijn dat de 

FATF/CFATF een beroep doet op haar leden en niet-leden om tegenmaatregelen toe te passen. 

Dit heeft tot gevolg dat de landen die lid zijn van CFATF, FATF en alle andere Self-Regulating 

FATF-Style Bodies (SRFBs) zodanige acties mogen ondernemen, om hun jurisdictie te 

beschermen tegen de risico’s die deze landen voor hun kunnen te weeg brengen. Dat kan 

betekenen dat zij bijvoorbeeld hun actoren in de financiële sector verbieden om zaken te doen 

met personen en/of entiteiten afkomstig uit die landen. De Financial Crimes Enforcement 

Network (FinCEN) van de Verenigde Staten van America neemt doorgaans deze lijsten over in 

haar advisory publicatie naar haar financiele instellingen toe. FinCEN heeft bevoegdheid om 

de onder haar vallende instanties te adviseren of te verbieden transacties te plegen naar 

landen die als een groot risico zijn aangemerkt.; en 

• landen of rechtsgebieden waarvoor de FATF haar leden oproept om verscherpte 

zorgvuldigheidsmaatregelen toe te passen die in verhouding staan tot de risico's die 

voortvloeien uit de tekortkomingen waarmee het land is verbonden. Dit betekent dat de 

landen nog niet worden opgeroepen om tegenmaatregelen te nemen, maar wel worden 

opgeroepen om heel strenge voorzorg en zorgvuldigheidsmaatregelen te nemen. Ook deze 

actie zal het internationaal handelsverkeer voor de beoordeelde landen zwaar bemoeilijken. 

 

2. In het kader van verbetering van de wereldwijde AML/CFT-compliance: de ‘ongoing proces’ 

identificeert FATF/CFATF, landen of rechtsgebieden met strategische zwakheden in AML/CFT-

maatregelen, maar die zich op hoog niveau hebben gecommitteerd aan een actieplan dat is 

ontwikkeld met de FATF. 

• De FATF/CFATF moedigt dan zijn leden aan om de strategische tekortkomingen die binnen 

deze rechtsgebieden worden vastgesteld, in overweging te nemen. Dit advies is dus dat de 

leden alert zijn op de status van het land en de risico’s die dit met zich meebrengt. 

• Als een land niet voldoende of niet tijdig vooruitgang boekt, kan de FATF/CFATF de druk op 

het land om zinvolle vooruitgang te boeken verhogen door het over te brengen naar de 

openbare verklaring. Het gevolg hiervan is dat ook de landen die nog geen lid zijn van de 

organisatie hierdoor geïnformeerd worden en dat de internationale gemeenschap het land 



waakzaam blijft volgen en de nodige afschermende maatregelen treft tegen de risico’s die het 

beoordeelde land met zich meebrengt. 

• Het document bevat ook informatie over rechtsgebieden die niet langer onderworpen zijn 

aan het doorlopende (ongoing proces) wereldwijde AML/CFT-compliance proces van de 

FATF/CFATF. Doorgaans wordt van een land vastgesteld dat het aanzienlijke vooruitgang heeft 

geboekt bij het verbeteren van zijn AML/CFT-regime, wanneer het een wettelijk- en 

regelgevend kader tot stand brengt om zijn verplichtingen na te komen in zijn actieplan met 

betrekking tot de eerder geïdentificeerde strategische tekortkomingen. Het land moet echter 

blijven samenwerken met de regionale instantie in FATF-stijl (voor Suriname zal dat de CFATF 

zijn) om de punten in zijn ME-rapport aan te pakken. 

 

Welke informatie moet worden overgelegd? 

Conform de richtlijnen die FATF heeft uitgegeven met betrekking tot de Mutual Evaluation is het 

van eminent belang dat het land dat meedoet aan de Mutual Evaluation ruim 6 maanden voordat 

de ‘on-site visit’ plaatsvindt minimaal de volgende informatie en documenten beschikbaar heeft: 

1. De Technical Compliance Analyse en rating per FATF – aanbeveling voor het land. Ook 

exemplaren van de geldende AML/CFT-wetgeving en eventuele reeds ingediende 

amendementen zullen beschikbaar moeten zijn; 

2. De questionnaire ten aanzien van de technical compliance zoals in annex 1 van de FATF 

Guide voor Mutual Evaluations aangegeven; 

3. De Effectiveness Analyse en de rating van het land; 

4. De Risico Analyse van het land zoals in de NRA gedaan; 

5. Het strategisch actieplan met een tijdlijn ter bestrijding c.q. voorkoming van de nationale 

risico’s, dreigingen en kwetsbaarheden; 

6. Aanvullende en ondersteunende informatie en documentatie. 

 

De onder 1, 3 en 4 genoemde documenten zijn reeds verwerkt in het Nationale Risk Assessment 

(NRA) rapport dat onlangs is aangeboden. Onder de aanbevolen acties in het NRA – Rapport is 

het genoemde onder punt 5 uitdrukkelijk aangegeven. Het strategisch actieplan met tijdlijn en 

de implementatie daarvan is van eminent belang, omdat hiermee Suriname objectief kan 

bewijzen dat zij haar geconstateerde deficiënties serieus wil verhelpen of reeds verholpen heeft. 

De politieke wil van het land wordt hiermee ook zichtbaar en aannemelijk gemaakt. Zoals 

hierboven reeds aangegeven ligt de last om het voorgaande te bewijzen op het land dat 

beoordeeld wordt. Suriname zal er dus zelf voor moeten zorgen dat zij die documenten overlegd 

die voldoen aan de FATF-standaarden, om objectief aan te tonen dat zij haar tekortkomingen 

heeft vastgesteld, die ook kent en die heeft verholpen. Ongeacht wat een land besluit wel of niet 

te overleggen is het principe van transparantie en eerlijkheid in deze aanbevolen, het verbergen 



of verzwijgen van deficiënties wordt alleen ten nadele van het land uitgelegd en werpt ook geen 

goede vruchten af in het beoordelingsproces.  

Het is daarom heel belangrijk dat de tekortkomingen bloot gelegd worden, en dat daartegenover 

een op maat gesneden strategisch actieplan met een tijdlijn wordt gemaakt en uitgevoerd. 

 

Thans is de periode voor de Mutual Evaluation van Suriname geprikt voor het 1e kwartaal van 

2022 (uiterlijk maart 2022). Dat wil dus zeggen dat Suriname uiterlijk rond September 2021 alle 

relevante documenten en informatie gereed moet hebben die op dat moment ter beschikking 

gesteld moeten worden en die bij de Mutual Evaluation meegenomen moeten worden. Ook zal 

het nationaal strategisch AML/CFT- beleid van de overheid eveneens meegenomen worden in de 

beoordeling en moet deze dan ook beschikbaar zijn.  

Nu Suriname reeds een nationale risk assessment (NRA) heeft gedaan en de aanbevolen acties 

reeds bekend zijn, is het nu aan de regering om hierop in te spelen en wel op zodanige wijze dat 

Suriname over pakweg 6 maanden gereed is en alle noodzakelijke documenten en informatie 

beschikbaar heeft vooruitlopend op de Mutual Evaluation in uiterlijk maart 2022. Het is tevens 

belangrijk en wijs dat de betrokken sectoren op dat moment ook reeds een aanvang hebben 

gemaakt met die maatregelen die zij moeten nemen binnen hun sector om te kunnen voldoen 

aan de FATF-aanbevelingen, zodat het land hiermee een betere rating bij de ME kan krijgen.  

 

Wanneer een land ‘geblacklist’ wordt en FATF/CFATF een beroep doet op haar leden om hier 

consequenties aan te verbinden heeft dit grote economische en maatschappelijke consequenties 

voor dat land. Als voorbeeld illustreer ik dat lokale banken mogelijk hun correspondent 

bankrelaties zullen (kunnen) verliezen, waardoor het doen van wereldwijde transacties vanuit 

Suriname heel erg moeilijk of onmogelijk zal worden. Dit heeft dan ook weer tot gevolg dat 

ondernemers moeilijkheden kunnen krijgen bij het doen van transnationale handel. Hetgeen ook 

weer andere problemen met zich meebrengt voor andere groepen van de samenleving zoals de 

arbeidersklasse die te werk gesteld is bij de ondernemers. Bonafide buitenlandse investeerders 

zullen hun investeringsplannen heroverwegen, bevriezen of simpelweg wegblijven. Er ontstaat 

een soort ‘domino-effect’ binnen de samenleving. Er is niet veel fantasie voor nodig om te 

visualiseren wat nog meer kan komen en welke narigheden dat voor ons allemaal met zich mee 

kan brengen. De eventuele consequenties zijn dus legio en zullen, als dit zich mocht voordoen, 

dwars door alle lagen van de samenleving merkbaar en voelbaar zijn. Verlichting is in dat geval 

dan alleen mogelijk wanneer het land ter bevrediging van CFATF/FATF kan aantonen dat zij de in 

het actieplan voorgeschreven maatregelen binnen de voorgeschreven tijd heeft kunnen 

verwezenlijken op deugdelijke wijze. 

 

Nu hoeft het voor Suriname niet zo ver te komen, als Suriname nu bekend met de vastgestelde 

ML, TF, proliferatie en corruptie risico’s en dreigingen daar op tijd en adequaat op inspeelt. 



 

Langs deze weg doe ik daarom ook een dringend beroep op de regering hier niet lichtvaardig of 

talmend mee om te gaan en er tijdig en resoluut naartoe te werken dat met rasse schreden, 

binnen de komende maanden, vooruitgang geboekt wordt in het mitigeren van de risico’s en 

dreigingen op het gebied van Money Laundering, Terrorisme Financiering, Proliferatie en 

Corruptie voor Suriname. 

 

Mr. Nailah U. van Dijk, CAMS, AMLCA 

AML/CFT Compliance Specialist 
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