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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende het 

overgangsrecht in verband  met de inwerking-

treding van de Landsverordening voorkoming en 

bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 

(Invoeringsverordening Landsverordening 

voorkoming en bestrijding witwassen en 

terrorismefinanciering) 

 

  Oranjestad,   11 mei 2011 

        

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

landsverordening houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van 

de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 

(Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en 

terrorismefinanciering), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

 Met betrekking tot de verplichting tot het opstellen van een beleidsplan met 

bijbehorende procedures met het oog op de uitvoering van een risicobeoordeling, zoals 

neergelegd in voorgesteld artikel 2, eerste lid,  geeft de Raad in overweging om in het 

licht van de kleine omvang van veel dienstverleners in Aruba modelbeleidsplannen en     

–procedures te doen opstellen door de Centrale Bank van Aruba. Op deze wijze kunnen 

de kleine dienstverleners worden gefaciliteerd terzake een prudente opzet en inrichting 

van de noodzakelijke procedures in het kader van de voorgeschreven risicobeoordeling. 

 

 In voorgesteld artikel 9 wordt voor wat betreft de bevoegdheid tot het geven van 

aanwijzingen verwezen naar artikel 48, tweede lid, van de thans bij de Staten aanhangige 

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
1
. In 

het betreffende artikel 48, tweede lid, worden dienstverleners verplicht tot het opvolgen 

van door de Bank te geven richtlijnen. Deze bevoegdheid van de Bank is geregeld in het 

eerste lid van artikel 48. In artikel 48, derde lid van de Landsverordening voorkoming en 

bestrijding witwassen en terrorismefinanciering is wel een aanwijzingsbevoegdheid aan 

de Bank toebedeeld. De Raad acht het  onduidelijk op welke bevoegdheid voorgesteld 

artikel 9 doelt en beveelt aan dit artikel duidelijker te redigeren. 

 

                                                 
1
 De Raad heeft bij de behandeling van het onderhavige ontwerp gebruik gemaakt van de tekst van de 

ontwerp-landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering zoals deze thans 

aan de Staten is voorgelegd 
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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 aan het voorgaande aandacht zal zijn geschonken. 

 

De Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 

 


