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Geachte Confrater, 

Betreft: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met 
strategische tekortkomingen op het gebied van de 
bestrijding van het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme, zoals geïdentificeerd door de FAG en de te 
nemen maatregelen voor deze landen 

U vindt in bijlage de mededeling van de CF! van 24 juni 20 II met 
betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van 
de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 
zoals geïdentificeerd door de F AG en de te nemen maatregelen voor deze 
landen. 

Met confratemeie groeten, 

Michel DE WOLF 

Bijlage 

, De mededelingen hebben een infonnatief en geen bindend karakter (Verslag aan de 
Koning bij K.B. 21 april 2007, SS 27 april 2007 . p. 22890). De mededelingen zijn 
documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van 
audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende 
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen bevatten geen adviezen of standpunten van 
de Raad van het Instituut. 



MEDEDELING 

Landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de 
bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals 

vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen 

24 juni 2011 

Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 25 februari 
2011. 

(1) FATF Public Statement of 24 June 2011 

De FAG heeft in haar openbare verklaring van 24 juni 2011 10 landen 
benoemd die een aanzienlijk risico vormen voor het internationale financiële 
stelsel wegens het ontbreken van een allesomvattend stelsel ter bestrijding 
van witwassen en financiering van terrorisme, waaronder twee landen 
waarvoor de FAG vereist dat er tegenmaatregelen worden genomen. 

Rekening houdende met de openbare verklanng van de FAG en de nSlco 's 
van witwassen en fmanciering van terrorisme die van de7.e landen uitgaan 
moeten de mstelhngen en personen bedoeld In de wet van 11 Januan 1993 
verscherpte klant e n on derzoek.maatregelen t oepassen voor de 
occ.aslOnele vernchtingen die ze uItvoeren met, en voor de zakenrelatles die 
ze aangaan of in stand houden met, hun cliënten wanneer personen 
gedomlcilteerd of gevestigd in een van deze 10 landen of die andere banden 
hebben met deze landen die m welke hoedanigheid dan ook tussenkomen 
(als cliënt , lasthebber of uitemdelijke begunstigde) biJ de vernchtmg of de 
zakenrelatie . 

Deze lijst ?.aJ worden bijgewerkt na elke plenaIre vergadering van de FAG die 
gewoonlijk elk Jaar m de maanden 'oktober, februan en Juru plaatsvmdt Het 
is daarom noodzakelijk regelmatig de webstek van de CFI te raadplegen !TI 

het bijzonder in oktober, februari en jum om zeker over de nieuwe 
bijgewerkte lijst van niet-meewerkende landen en gebieden te beschikken . 

Landen waarvoor de FAG haar leden en andere landen opriep om 
tegenmaatregelen te nemen om hun financiële stelsel te beschermen 
tegen de voortdurende en aanzienlijke risico's van witwassen en de 
financiering van terrorisme die uitgaan van 

Iran 

De FAG bevestigt de oproep aan haar leden en verzoekt alle landen met 
aandrang bnn financiële instellingen aan te raden bijzondere aandacht te 
besteden ',an zakelijke relaties met Iran, waaronder Iraanse 



vennootschappen en financIële ITlstellingen. Naast verhoogde 
waakzaamheid herhaalt de FAG eveneens haar oproep van 25 ît bruari 2009 
aan haar leden en verzoekt ze a lle landen met aandrang doeltreffende 
tegenmaatregelen ce nemen om hun fmanciële s ector te besch ermen tegen 
de risico's van witwassen en financiering van terrorisme die uitgaan van 
Iran. 

De FAG dringt er nog steeds op aan dat landen zich dienen tt beschermen 
tegen correspondentrelaties d l<: gebruikt worden om de tegenmaatregelen te 
omzeilen en te vermijden en tegen praktijken ter vermindering van risico's . 
Zij moeten rekening houden m et de risico's van witwassen en financiering 
van terrorisme wanneer ze verzoeken van Iraanse financiële instellingen in 
overweging nemen om bijkantoren en dochterondernemin gen in hun 
rechtsgebied te openen. Indien Iran geen concrete maatregelen neemt om het 
stelsel ter bestrijding van WHwassen en financiering van tt'rrorisme te 
verbeteren zal de FAG ovenveg<-n haar leden opnieuw op Ie roepen en alle 
landen met aandrang verzoeken de tegenmaatregelen in oktober 2011 te 
verslrengen. 

In cUt verband verwijst de CFI ook naar de rechtstreeks toepasselijk 
beperkende maatregelen , alsook de rechtstreeks toepasselijke 
tegenmaatregelen, opgelegd in de VERORDENING (EU) Nr. 961/2010 VAN 
DE RAAD van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen ten 
aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2007 . 

Democratische Volksrepubliek Korea 

De FAG roept haar leden op en verzoekt alle landen met a~ ndrang hun 
financiële mstellingen aan te raden bijzondere aandacht te besteden aan 
zakelijke relaties met de Democratisch~ Volksrepubliek Koren, waaronder 
vennootschappen en financiële instellingen uit de Democratische 
Volk srepubliek Korea. Naast verhoogde waakzaamheid roep t de FAG 
eveneens haar leden op en verzoekt ze alle landen m ool aandrang 
doeltreffende tegenmaatregelen te n emen om hun finanCiëLe sector te 
beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering va n terrorisme 
die uitgaan van de Democra tische Volksrepubliek Korea. 

Landen dienen zich ook te heschermen tegen corresponden trelaties die 
gebruikt worden om de tegenmaatregelen te omzeilen en te vermijden en 
tegen praktijken ter vermindering van r isico's. Zij moeten reke ning houden 
met de risico's van witwassen en financiering van terrorisme wanneer ze 
verzoeken van fmanciële mstellingen uit de Democratische Volksrepubliek 
Korea m overweging nemen om bijkantoren en dochterondernemingen in 
hun rechtsgebied te openen. 

In dit ve rband verwijst de CFI ook na ar de rechtstreeks toepasselij ke 
beperkende maatregelen opge legd in de VERORDENING (EG) NT. 329/2007 
VAN DE RAAD van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten 
aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea. 
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Landen met strategische tekortkominge n op het gebied van de 
bestrijding van witwassen en financie ring van terrorisme die 
onvoldoende vooruitgang boekten bij het wegwerken van deze 
tekortkomingen* of het actieplan dat met de FAG werd 
overeengekomen om deze tekortkomingen weg te werken niet 
nakomen. De FAG waarschuwt haar leden voor de risico's die 
voortvloeien uit de tekortkomingen die met deze landen verband 
houden. 

Zoals hIerboven vermeld moeten de mstellmgen en personen bedoeld in de 
wet van I I Januan 1993 verscherpte Irlantenonderzoeksm aatregelen 
t oepassen voor de occasionele verrichtingen die ze uitvoeren met, en voor de 
zakenrelaues dIe ze aangaan of in stand houden met, hun cliënten wanneer 
personen gedorrucilieerd of gevestigd m deze landen of dIe ander .. banden 
hebben met deze landen die m welke hoedal1lg)1eld dan ook tussenkomen 
(als cliënt, lasthebber of uitemdelljke begunstigde) bIJ de vernchting of de 
zakenrela tie 

Bolivia 
Cuba* 
Ethiopié 
Kenia 
Myanmar 
Sri Lanka 
Syrië 
Turkije 

* Cuba was niet betrokken bij deze procedure met de FAG. 

121 lmproving Global AML/CFT Comphancc : on-gomg process 

Als onderdeel van haar lopende herziening van de naleving van de normen 
ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, benoemde de 
FAG tot op heden de volgende landen die strategische tekortkomingen 
vertonen op het gebied van de bestrijding van witwassen en 
financiering van terrorisme, waarvoor ze met de FAG een actieplan 
ontwikkelden. Hoewel de situatie voor elk land verschilt, heeft elk land zich 
schriftelijk politiek geëngageerd om de genoemde tekortkomingen aan te 
pakken. De FAG is verheugd met dit engagement. De FAG zal bijkomende 
landen blijven benoemen die een risico vormen voor het internationale 
financiële stelsel. 

Rekening houdende met deze informatie , en de nSlco's van witwassen en 
financienng van terrons me die uItgaan van deze landen , wordt het 
aanbevolen dat de instellingen en personen bedoeld m de wet van 11 Januan 
1993 bI ) de toepassing van hun rislcoanalyse rekenmg houden met de 
specifieke nSleo 's die van onderstaande landen uitgaan 
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Angola 
Antigua en Barbuda 
Argentinië 
Bangladesh 
Brunei Darussalam 
Cambodja 
Ecuador 
Filippijnen 
Ghana 
Honduras 
Indonesië 
Jemen 
Mongolië 
Marokko 
Namibië 
Nepal 
Nicaragua 
Nigeria 
Oekraïne 
Paldstan 
Paraguay 
Sudan 
Tadzjikistan 
Tanzania 
Thailand 
Turkmenistan 
Trinidad en Tobago 
Venezuela 
Vietnam 
Zimbabwe 

Meer details over de tekortkomingen van elk van deze landen vindt u in het 
document Improving Global AML/CFT Compliance: on-gomg process. 

Land dat nog onvoldoende voortgang boekte 

De FAG IS er nog niet van overtuIgd dat het onderstaande land voldoende 
vooruitgang boekte betreffende het actieplan dat met de FAG werd 
overeengekomen. De belrulgrijk ste onderdelen en / of he t meren deel van de 
onderdelen van het actieplan werden niet aangepakt . 

Indien dit land niet de nodige m aatregelen neemt om belangrijke onderdelen 
van het actieplan voor oktober 2011 uit te voeren acht de FAG dat dit land 
het overeengekomen actieplan met nakomt en zal de FAG haar leden 
waarschuwen voor de risico's die voortvloeien uit de tekortkomingen die met 
dit land verband houden. 
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Rekening houdende met deze mfonnatJe . en de nSlco 's van witwa ssen en 
fmanclCnng van terrorisme die van dit land uitgaan , wordt het aanbevolen 
dat de Instellingen en personen bedoeld m d" wet van 11 Januari 1993 biJ de 
toepassmg van hun risicoanalyse rekerung houden met de specIfieke nSlco 's 
die UI tgaa n van 

Sao Tomé en Principe 

Meer details over de tekortkomingen van elk van deze landen vindt u in het 
document Improving Global AML/CFT Comphance : on-going process, 
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