
RvA 217-10 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 
Uw kenmerk: LV -10/0032 uw brief:  4-11-2010  Ons kenmerk: RvA 217-10 

         

Onderwerp:       Datum:   9 februari 2011 

Ontwerp-landsverordening  houdende nieuwe regels voor de 

identificatie en verificatie van diensten en de melding van 

ongebruikelijke transacties ter voorkoming en bestrijding 

van witwassen en terrorismefinanciering bij de verlening 

van bepaalde diensten (Landsverordening voorkoming en 

bestrijding witwassen en terrorisme financiering ) 

 

 

 

 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende nieuwe regels voor de identificatie en verificatie van diensten 

en de melding van ongebruikelijke transacties ter voorkoming en bestrijding van 

witwassen en terrorismefinanciering bij de verlening van bepaalde diensten 

(landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorisme financiering), 

moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 Het onderhavige ontwerp is aan de Raad ter advisering voorgelegd op 5 november 

2010 met het verzoek het met voorrang te behandelen. Vanwege de prioriteitstelling 

zijdens de regering terzake de behandeling van andere ontwerp-regelgeving heeft de 

Raad niet aan dit verzoek kunnen voldoen. 

 

1.2 Met het ontwerp wordt beoogd nieuwe regels te stellen met betrekking tot de 

identificatie en verificatie van cliënten en uiteindelijk belanghebbenden en voor de 

melding van ongebruikelijke transacties bij de verlening van financiële diensten en 

bepaalde niet financiële diensten. Dit met het oog op de voorkoming en bestrijding van 

witwassen en terrorismefinanciering. De directe aanleiding voor het ontwerp wordt 

gevormd door de tekortkomingen die in het kader van het derde Mutual Evaluation 

Report (MER) zijdens de Financial Action Taskforce (FATF) zijn geconstateerd met 

betrekking tot het Arubaanse AML/CFT-systeem (anti-moneylaundering/combating of 

the finance of terrorisme). De Raad onderkent en ondersteunt de internationale 

verplichtingen die in FATF-verband bestaan. Dit neemt echter niet weg dat gezien de 

zware en ingrijpende verplichtingen
1
 die in het ontwerp op dienstverleners worden 

                                                 
1
 MvT, p. 5 en 6 

RAAD VAN ADVIES 
L.G. Smith Boulevard 8, Oranjestad, Aruba 

Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012    E-mail: rva@setarnet.aw  

Aan zijne Excellentie 

De Gouverneur van Aruba 

t.a.v. De Minister van Justitie en Onderwijs 

Bestuurskantoor 

Alhier. 

ARUBA 

 



RvA 217-10 

 

2 

 

gelegd, deze getoetst dienen te worden aan de eisen van doel- en rechtmatigheid. In dit 

kader maakt de Raad ondermeer opmerkingen over de uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid van de in het ontwerp opgenomen verplichtingen.  

 

1.3 Ten aanzien van de uitvoering van de verplichtingen die op dienstverleners rusten 

wenst de Raad zijn bezorgdheid te uiten voor wat betreft de uitvoeringscapaciteit van de 

zogenaamde ‘kleine’ dienstverleners waarmee wordt bedoeld eenmansbedrijven dan wel 

dienstverleners met een beperkt personeelsbestand of een beperkte omzet. De Raad is van 

oordeel dat de in hoofdstuk 2, 3, 4 en 6, van het ontwerp opgenomen verplichtingen een 

zware wissel zullen trekken op de administratieve mogelijkheden van kleine 

dienstverleners om tot een wetsconforme uitvoering te komen. De Raad vraagt zich 

derhalve af of en, zo ja, welke ondersteunende maatregelen zijdens de regering, het 

Meldpunt en de Centrale Bank van Aruba (CBA) zullen worden genomen teneinde te 

waarborgen dat de voorgeschreven procedures op een juiste wijze worden 

geïmplementeerd en toegepast. 

 

1.4 Dit klemt temeer vanwege het feit dat de kring van dienstverleners waarop het 

ontwerp betrekking heeft, wordt uitgebreid. Zo zullen de Volkskredietbank van Aruba
2
, 

elektronische effectenbeurzen, investeringsinstellingen en assurantiebemiddelaars
3
 onder 

de werking van het ontwerp vallen. Naar de mening van de Raad kan aan deze 

opsomming tevens de Stichting Algemeen Pensioenfonds (APFA) worden toegevoegd. 

Deze dienstverleners die voor de inwerkingtreding van het ontwerp niet onder de 

werkingssfeer van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (AB 1995 no. 

85; hierna te noemen de LID) en de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke 

transacties (AB 1996 no. 85; hierna te noemen de LMOT) ressorteerden, hebben naar ’s 

Raads mening een implementatieachterstand. Het ontwerp voorziet echter niet in een 

overgangsperiode waarin de betreffende dienstverleners de mogelijkheid wordt geboden 

de nodige voorzieningen te treffen teneinde te kunnen voldoen aan de verplichtingen 

zoals opgenomen in het ontwerp. Ook voor de betreffende dienstverleners zijn 

ondersteunende maatregelen derhalve noodzakelijk. 

 

1.5 Het ontwerp voorziet in een concentratie van de toezichts- en 

handhavingsbevoegdheden bij de CBA. Mede in het licht van de hierboven beschreven 

uitbreiding van de kring van dienstverleners waarop het ontwerp van toepassing is, rijst 

de vraag of de handhavingscapaciteit van de CBA voldoende is om een effectief toezicht 

en een doelmatige handhaving te bewerkstelligen. Mede gezien het feit dat de toelichting 

hierover zwijgt, vraagt de Raad zich af of de als gevolg van het ontwerp te verwachten 

toename van de handhavingsdruk zal worden opgevangen binnen de bestaande capaciteit 

van de CBA of dat wellicht een verschuiving van prioriteitstelling zal plaatsvinden. Een 

dergelijke verschuiving zou alsdan ten koste kunnen gaan van de andere toezichts- en 

handhavingstaken van de CBA. Met het oog op de realisering van een reële en effectieve 

handhaving van de voorschriften zoals opgenomen in het ontwerp acht de Raad het 

wenselijk dat de memorie van toelichting wordt uitgebreid met een beschouwing terzake. 

 

1.6 Op 1 februari 1996 zijn de LID en de LMOT in werking getreden
4
. Daarmee 

werden thans 15 jaar geleden de 40 (later: de 40 + 9) aanbevelingen van de FATF in 

Aruba geïmplementeerd. Gezien de hiervoor beschreven twijfels die bij de Raad bestaan 
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met betrekking tot de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het ontwerp alsmede 

vanwege het ingrijpende karakter ervan geeft de Raad in overweging om in de memorie 

van toelichting de ervaringen die gedurende 15 jaar zijn opgedaan met de toepassing van 

de LID en de LMOT op te nemen. Zo zou een overzicht kunnen worden gegeven van het 

aantal meldingen van ongebruikelijke transacties, het aantal doormeldingen door het 

Meldpunt aan het Openbaar Ministerie, het aantal doormeldingen dat heeft geleid tot 

strafrechtelijke vervolging respectievelijk strafrechtelijke veroordeling terzake witwassen 

en terrorismefinanciering en de toepassing van het bestuursrechtelijke toezichts- en 

handhavingsinstrumentarium. 

Voor wat betreft de uitvoering van beide landsverordeningen zou nader onderzoek dienen 

te worden gedaan naar de ervaringen van dienstverleners en de economische 

consequenties die de voorschriften in de LID en LMOT voor dienstverleners 

veroorzaken. De Raad merkt in dit kader op dat voorkomen dient te worden dat door het 

enkele voldoen aan internationale verplichtingen in FATF-verband zonder dat een 

concreet beeld bestaat over de problematiek, de uitvoering en de handhaving met 

betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering hier te lande, het onderhavige 

ontwerp zou kunnen worden gekenschetst als symboolwetgeving.  

 

1.7 In punt 1.4 werd reeds aangegeven dat de Volkskredietbank van Aruba onder de 

werking van het ontwerp zal vallen. In de toelichting wordt daartoe gesteld dat de 

regering ondanks het sociale karakter van de Volkskredietbank geen aanleiding ziet om 

deze instelling uit te zonderen van de werking van het onderhavige ontwerp
5
. De Raad 

acht deze motivering niet toereikend. Naar het oordeel van de Raad zou het al dan niet 

bezitten van een sociaal karakter door een instelling niet bepalend dienen te zijn voor het 

van toepassing laten zijn de voorgestelde voorschriften op de door die instelling te 

verrichten diensten. Aan het besluit tot van toepassingverklaring van het ontwerp zou 

naar de mening van de Raad een risicoanalyse ten grondslag moeten liggen waarin de 

publiekrechtelijke positie van de Volkskredietbank, het risico dat ongebruikelijke 

transacties kunnen plaatsvinden, het toezichtsmechanisme dat reeds van toepassing is, de 

hoogte van de te verstrekken kredieten en de omvang van de organisatie van 

doorslaggevende betekenis dienen te zijn. In dit kader wijst de Raad er op dat in de 

Landsverordening Volkskredietbank (AB 1993 no. GT 15) reeds waarborgen zijn 

opgenomen voor een prudent functioneren van de Volkskredietbank. Met name zij 

gewezen op artikel 12, van de Landsverordening Volkskredietbank waarin is neergelegd 

dat de boekhouding wordt ingericht naar de aanwijzingen van de Centrale 

Accountantsdienst en dat deze overheidsdienst tevens verantwoordelijk is voor de 

controle op de gevoerde boekhouding. De Raad adviseert derhalve het van toepassing 

zijn van het ontwerp op de Volkskredietbank te heroverwegen dan wel nader te 

onderbouwen. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 
 

2.1 Naar aanleiding van de definitie van het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ 

zoals voorgesteld in artikel 1, van het ontwerp merkt de Raad op dat er meerdere 

gelijkwaardige uiteindelijk belanghebbenden kunnen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval 

indien het cliëntenonderzoek uitwijst dat in een rechtspersoon (bijvoorbeeld een 

vennootschap) meerdere aandeelhouders op basis van een gelijk aandeel in die 

vennootschap participeren. De vraag rijst vervolgens wie in een dergelijk geval als 

uiteindelijk belanghebbende is aan te merken.  
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2.2 Voorgesteld artikel 3, tweede lid, dat bedoeld is voor makelaars in onroerend 

goed, stelt dat het cliëntenonderzoek dat door de makelaar dient te worden verricht zowel 

ten aanzien van de cliënt als de wederpartij dient te geschieden. Naar de mening van de 

Raad kan zich echter een situatie voordoen waarin zowel de koper als de verkoper 

worden bijgestaan door een makelaar. Toepassing van voornoemde verplichting zou er, 

indien het verschillende makelaars betreft, toe leiden dat het cliëntenonderzoek dubbel 

wordt uitgevoerd. Een makelaar zal immers het voorgeschreven onderzoek naar zijn 

cliënt en de cliënt van de wederpartij dienen uit te voeren. De makelaar van de 

wederpartij zal vervolgens dezelfde procedure moeten doorlopen. Dit terwijl een 

cliëntenonderzoek reeds heeft plaatsgevonden door een der partijen. De Raad vraagt zich 

af of een dergelijk omslachtige procedure is beoogd. 

 

2.3 In voorgesteld artikel 5, eerste lid, wordt de dienstverlener verplicht ‘redelijke 

maatregelen’ te treffen teneinde de identiteit van een derde te achterhalen. De Raad 

vraagt zich af wat onder redelijke maatregelen dient te worden verstaan. De toelichting 

geeft hieromtrent geen uitsluitsel. Met het oog op de uitvoerbaarheid van het betreffende 

artikel acht de Raad het noodzakelijk dat richtlijnen worden opgesteld waarin het begrip 

‘redelijke maatregelen’ nadere invulling krijgt. 

 

2.4 In voorgesteld artikel 16 kan het cijfer ‘1’ vervallen vanwege het feit dat dit 

artikel geen tweede lid kent. 

 

2.5 Voorgesteld artikel 37, eerste lid, regelt de bevoegdheid tot oplegging van een last 

onder dwangsom in de aldaar genoemde gevallen. De Raad merkt op dat in het ontwerp 

geen voorziening is getroffen voor de opheffing van een opgelegde last onder dwangsom. 

Deze omstandigheid acht de Raad in strijd met het zorgvuldigheids- en 

rechtszekerheidsbeginsel. Naar het oordeel van de Raad dient een dienstverlener die een 

last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen op enig tijdstip de zekerheid te worden 

verschaft dat de betreffende last ook weer kan worden opgeheven. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen geschieden indien hij zich binnen een bepaalde tijdsspanne niet wederom 

schuldig maakt aan overtreding van een aan hem opgelegde verplichting dan wel nadat 

een overtreding door een dienstverlener is gecorrigeerd. De Raad acht het derhalve 

noodzakelijk dat in het ontwerp een daartoe strekkende bepaling wordt opgenomen
6
. 

 

2.6 De Raad vraagt zich af hoe de voorgestelde artikelen 46 en 48 zich verhouden tot 

artikel 12, van de Landsverordening Volkskredietbank (AB 1993 no. GT 15). Zowel in 

voorgesteld artikel 46 en 48 als in artikel 12 van de Landsverordening Volkskredietbank 

worden procedures voorgeschreven en aanwijzingsbevoegdheden toegekend ten aanzien 

van de inrichting van de boekhouding en de interne controle. De Raad is van mening dat 

de Landsverordening Volkskredietbank als een lex specialis in relatie tot het onderhavige 

ontwerp dient te worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat de aanwijzings- en 

controlebevoegdheid van de Centrale Accountantsdienst voor wat betreft de inrichting 

van de boekhouding van de Volkskredietbank en de controle daarvan, zoals neergelegd in 

artikel 12, van de Landsverordening Volkskredietbank prevaleert boven de bevoegdheid 

die de CBA is toegedeeld in voorgesteld artikel 48. Deze omstandigheid kan leiden tot 

verwarring. Met inachtneming van hetgeen is opgemerkt in punt 1.7 acht de Raad het 

noodzakelijk dat terzake een heldere bevoegdhedenstructuur wordt gecreëerd.  
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2.7      In voorgesteld artikel 53 kunnen bedragen, genoemd in de artikelen 2, tweede lid, 

6, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdelen e en f, en 9, eerste lid, onderdeel g, 

bij landsbesluit worden gewijzigd. De Raad stelt vast dat in voorgesteld artikel 2, tweede 

lid, en artikel 9, eerste lid, onderdeel g, geen bedragen worden genoemd. Overigens zij 

opgemerkt dat voorgesteld artikel 9, eerste lid geen onderdeel g kent.  

De Raad vraagt zich voorts af of vanwege het algemeen verbindend karakter het niet 

eerder in de rede zou liggen voornoemde wijziging bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, vast te stellen.   

 

2.8  Met betrekking tot de strafbepaling zoals geregeld in artikel 55, van het ontwerp 

vraagt de Raad zich af waarom voor zowel de misdrijven, genoemd in het eerste lid, als 

de overtredingen genoemd in het tweede lid de maximale hoogte van de op te leggen 

geldboete gelijk is.  Dit terwijl ten aanzien van de vrijheidsbenemende straffen wel 

onderscheid wordt gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. De Raad acht een 

verduidelijking op zijn plaats. 

Met betrekking tot het eerste lid van dit artikel merkt de Raad voorts op dat artikel 28, 

eerste lid, in de opsomming van misdrijven is opgenomen. In artikel 28, eerste lid, wordt 

echter bepaald dat het hoofd van het Meldpunt de wijze bepaalt waarop meldingen 

worden gedaan en de gegevens en inlichtingen worden verstrekt. Volgens de Raad is er 

geen sprake van een gebod of verbod dat als een misdrijf (of overtreding) kan worden 

aangemerkt. De Raad is van mening dat hiervoor in de plaats artikel 28, tweede lid, als 

misdrijf en als overtreding dient te worden opgenomen. Dit lid bevat immers het gebod 

dat een dienstverlener steeds dient te voldoen aan een krachtens het eerste lid gegeven 

voorschrift. 

 

3. Memorie van toelichting 

 

3.1 Op pagina 17, van de memorie van toelichting wordt gesteld dat de grondslag van 

de aanwijzingsbevoegdheid is te vinden in artikel 53 van het onderhavige ontwerp. De 

betreffende bevoegdheid is echter opgenomen in voorgesteld artikel 48, derde lid. 

 

3.2 Op pagina 29 van de memorie van toelichting wordt abusievelijk vermeld dat 

krachtens artikel 28, van het ontwerp indicatoren kunnen worden vastgesteld. De 

betreffende indicatoren kunnen echter krachtens voorgesteld artikel 25 worden 

vastgesteld. Tevens wordt op deze pagina een maximale transactiewaarde van Afl. 

25.000,- gepresenteerd hetgeen niet overeenkomt met het bedrag genoemd in artikel 6, 

eerste lid, onderdeel b. Ontwerp en toelichting ware met elkaar in overeenstemming te 

brengen. 

 

3.3 Op pagina 30 van de toelichting wordt verwezen naar voorgesteld artikel 19 met 

betrekking tot het verbod tot aangaan van een correspondent bankrelatie met een shell 

bank. Het betreffende verbod is echter opgenomen in artikel 18, van het ontwerp. 

 

3.4     Op pagina 66, eerste alinea, van de toelichting wordt de fiscale bewaartermijn voor 

administratieplichtigen in de zin van artikel 45 van de Algemene landsverordening 

belastingen (AB 2004 no. 10) genoemd. Bedoelde fiscale bewaartermijn is echter 

opgenomen in artikel 48 van genoemde landsverordening.  
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4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

5. Conclusie en eindadvies 

 

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

van het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan 

te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

  

  

De  Adjunct-secretaris,    De Voorzitter, 

 

 

 

________________      ____________ 

mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 

 

 


