
 
 
 
 

Samenvatting advies over het ontwerp-landsverordening invoering toezicht op 
wisselkantoren 
 
De Raad van Advies heeft op 16 januari 2017 advies uitgebracht over de ontwerp-
landsverordening invoering toezicht op wisselkantoren. 
 
Het ontwerp regelt – op aanbeveling van de Financial Action Task Force (FATF) – dat het 
toezicht op de wisselkantoren in Aruba in het kader van de voorkoming en bestrijding van het 
witwassen en terrorismefinanciering wordt verscherpt. Deze verscherping houdt in dat 
‘wisselactiviteiten’ voortaan worden beschouwd als geldtransacties, waardoor het beroeps- of 
bedrijfsmatig uitvoeren van deze wisselactiviteiten door personen die niet zijn opgenomen in het 
register van geldtransactiebedrijven door de Centrale Bank van Aruba (CBA) verboden is.  
 
De Raad van Advies heeft zich ten aanzien van het ontwerp voornamelijk uitgesproken over de 

onduidelijkheid van het effect van dit ontwerp: (1) welke personen vallen met deze verscherping 

onder het toezicht, (2) is deze uitbreiding van het toezicht noodzakelijk en (3) in hoeverre is deze 

(eventuele) uitbreiding van het toezicht effectief en uitvoerbaar. Voorts heeft hij ook aangegeven 

dat het onduidelijk is wat in dit kader dan precies als ‘wisselen’ of ‘wisselactiviteiten’ moet 

worden beschouwd. 

Als voorbeeld is aangegeven dat een uitbreiding van het toezicht in het kader van de voorkoming 

en bestrijding van het witwassen en terrorismefinanciering voor sommige mogelijke onder 

toezichtgestelden niet nodig lijkt. Zo zijn casino’s – waarvan bekend is dat aldaar transacties in 

andere valuta dan de Arubaanse florin plaatsvinden – al op basis van de Landsverordening 

voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) verplicht om 

mogelijke ongebruikelijke transacties te melden. 

 

De  Raad van Advies heeft tot slot in zijn advies ook de vraag gesteld waarom het in Aruba op 

grond van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) verboden is in andere 

valuta dan de Arubaanse florin (bijvoorbeeld in de Amerikaanse dollar) betalingen te verrichten 

en in hoeverre het - gezien de van het toerisme afhankelijke Arubaanse economie - praktisch en 

wenselijk is om dit verbod te handhaven.  

 

Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven: 

‘De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen 

en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, nadat met het advies van de Raad rekening 

zal zijn gehouden.’ 

 
De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 

op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 

van Justitie. 

De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 



Artikel 6: 
1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  

a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 
Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  

2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  
Artikel 7, eerste lid, onder c:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, gelijktijdig met de plaatsing van de desbetreffende wettelijke 
regeling in het Afkondigingsblad van Aruba.  


