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De Financial Action Task Force

De FATF is een samenwerking tussen landen die in 1989 in 

leden. Nederland is sinds 1990 lid. De regels van de FATF gelden 
ook voor landen die lid zijn van zusterorganisaties. In totaal gaat 
het om ruim 190 jurisdicties. Het doel van de FATF is om de 

internationaal samen te werken bij het tegengaan van witwassen, 

massavernietigingswapens. 

De aanbevelingen van de FATF

implementeren in hun nationale wet- en regelgeving. Deze 
aanbevelingen gaan over:
• nationaal beleid en samenwerking tussen organisaties;
• 
• 
• preventieve maatregelen en de inzet van poortwachters en FIU;
• transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van rechtsper-

sonen en juridische constructies;
• bevoegdheden van toezichthouders, opsporingsautoriteiten en 

de FIU;
• internationale samenwerking. 

De FATF evalueert periodiek of landen aan de FATF-aanbevelingen 
voldoen. De FATF gebruikt daarvoor evaluatieteams die bestaan 
uit experts van andere FATF-landen. Het team beoordeelt of de 

resultaatsverplichtingen (immediate outcomes) over elf 
verschillende onderwerpen.  

Begrip van risico’s op het gebied van witwassen en terrorisme-

-
vernietigingswapens.

Internationale samenwerking

Toezicht op instellingen die verplichtingen hebben op grond van 

terrorisme.

Naleving van verplichtingen op grond van de Wet ter voorko-

Transparantie uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen 
en juridische constructies.

Opsporing en vervolging van witwassen

Afpakken van crimineel geld

sancties en de NGO-sector

-
wapens en internationale sancties.

De FATF publiceert het rapport van de evaluatie op haar website.
 

Evaluatie Nederland 2022

De evaluatie van Nederland staat gepland voor 2022. Het vorige 
evaluatierapport verscheen in 2011 en is beschikbaar op de 
website van de FATF. De komende evaluatie is dé gelegenheid om 
op een internationaal podium te laten zien te laten zien wat 

Aanleiding 

Financial Action Task Force (FATF). Een goede en tijdige, gezamenlijke voorbereiding van de 
evaluatie is van groot belang. In deze folder leest u meer over de FATF, de evaluatie en de 
voorbereiding daarvan.  

De Nederlandse wet- en regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het �nanciële
stelsel voor witwassen en terrorisme�nanciering wordt in 2022 geëvalueerd door de



Taak Overheidsinstantie

Wetgeving en 
beleid

Ministerie van Financiën (FIN)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Toezicht De Nederlandsche Bank (DNB)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Kansspelautoriteit (Ksa)
Douane
Belastingdienst 

Inlichtingen en 
opsporing

Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland)
Algemeen Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)
Nationale Politie, m.n. Landelijke Eenheid en Knooppunt 
Financieel-Economische Criminaliteit (FinEc) 
Bijzondere opsporingsdiensten, m.n. Fiscale inlichtingen- 
en opsporingsdienst (FIOD)
Anti-Money Laundering Centre (AMLC)
Koninklijke Marechaussee (KMar)

Vervolging Openbaar Ministerie (OM)

Berechting Raad voor de Rechtspraak 

Toezichthouder Instelling

DNB Banken
Wisselinstellingen
Levensverzekeraars
Trustkantoren
Betaaldienstverkeer
Elektronische geldinstellingen
Leasemaatschappijen

AFM  Beleggingsondernemingen
(Beheerders van) beleggingsinstellingen
(Beheerders van) icbe’s
Financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen 
bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereen-
komsten

BTW Voertuigenhandelaren
Edelmetalenhandelaren
Schepenhandelaren
Makelaars in onroerende goederen
Antiekhandelaren
Kunsthandelaren
Handelaren in edelstenen/sieraden/juwelen
Domicilieverleners
Taxateurs van onroerende zaken
Pandhuizen  

BFT Notarissen
Accountants 
Bedrijfseconomische adviseurs
Belastingadviseurs

Administratiekantoren  

NOvA Advocaten

Ksa Speelcasino’s

In de loop van 2020 beginnen ook de voorbereidingen voor het 
bezoek van het evaluatieteam. We maken planningen en nodigen 
de personen uit die met het evaluatieteam zullen spreken om deze 
gesprekken samen voor te bereiden. Daarnaast zullen er 
trainingssessies plaatsvinden voor personen uit de private en 
publieke sector, ter voorbereiding op het evaluatiebezoek. 

Meer informatie

Meer informatie over de FATF en het evaluatieproces is te vinden 
op . Vragen over de evaluatie van Nederland kun 
je mailen naar .

Evaluatie FATF
Nederland 2022
In 2021 toetst de FATF of Nederland voldoet aan internationale

Aan deze evaluatie gaat een grondige voorbereiding vooraf.
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Ministerie van
Financiën

Openbaar
MinisterieOpsporingsdiensten

FIU
Nederland

Toezichtshouders

zoals: De Nederlandsche Bank,
Bureau Financieel Toezicht

Poortwachters

zoals: Banken,
Notarissen,

Trustkantoren

(coördinatie)

Betrokkenen

Ministerie
van J&V

Thema’s
Transparantie van juridische entiteiten
   en constructies

Internationale samenwerking

Toezicht op poortwachters

Strafrechtelijke aanpak van witwassen

Financial Action Task Force

39 leden

Voorkomen en bestrijden van het witwassen

om de integriteit van het internationale

37 landen
2 organisaties

Evaluatie

Voldoet de regelgeving?

Voorbereiding

In 2020 en 2021 voorziet Nederland het evaluatieteam schri�elijk 
van relevante informatie. Om de e�ectiviteit van de wet- en 
regelgeving en het beleid aan te tonen, beva�en die stukken 
bijvoorbeeld statistieken en beschrijvingen van onderzoeken, 
zaken en projecten waaruit onze inspanningen en de resultaten 
daarvan blijken. In november 2021 komt het evaluatieteam twee 
weken naar Nederland om met betrokkenen uit de publieke en 
private sector te spreken. 

Het ministerie van Financiën coördineert de voorbereiding voor de 
evaluatie en werkt daarbij nauw samen met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Samen met alle betrokken overheidspartijen 
beschrijven wij relevante regelgeving, beleid, ontwikkelingen, 
projecten en voorbeelden van resultaten. Wij vragen daarvoor ook 
input van private partijen die een rol hebben als poortwachter.

FATFNL2022@min�n.nl

http://www.fatf-gafi.org
mailto:FATFNL2021%40minfin.nl?subject=
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