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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende de wijziging 

van een aantal landsverordeningen in verband met 

de invoering van de Landsverordening voorkoming en 

bestrijding witwassen en terrorismefinanciering  

(AB 2011 no. 28) en ter verbetering in dit kader  

van het Arubaanse systeem voor de voorkoming  

en bestrijding van witwassen en terrorismefinan- 

ciering (herziening sectorale toezichtwetgeving) 

 

     Oranjestad,  23 mei 2012 

       

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

landsverordening houdende de wijziging van een aantal landsverordeningen in verband 

met de invoering van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en 

terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en ter verbetering in dit kader van het 

Arubaanse systeem voor de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorisme-

financiering (herziening sectorale toezichtwetgeving) moge de Raad Uwe Excellentie het 

volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

 Het onderhavige ontwerp strekt er toe om diverse sectorale toezichtverordeningen 

te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen zijn - gelet op de resultaten uit het Mutual 

Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) - noodzakelijk om een 

adequaat systeem ter voorkoming en bestrijding van het witwassen en terrorisme-

financiering te waarborgen. De Raad ziet de noodzaak van de wijzigingen - die vanuit 

FATF-verband bestaat - in, maar voorziet dat de wijzigingen zullen leiden tot een 

substantiële toename van enerzijds de toezichtlast voor de Centrale Bank van Aruba (de 

Bank) en anderzijds de administratieve lasten voor de onder toezicht gestelden. Gelet op 

deze voorziene consequenties, adviseert de Raad om in de toelichting uit te weiden over 

de uitvoerbaarheid van de voorgestelde extra toezichttaken van de Bank en tevens aan te 

geven welke (indirecte) financiële consequenties voor het land Aruba aan deze extra 

toezichtbelasting van de Bank verbonden zijn. Voorts adviseert de Raad in dit verband 

om in de toelichting in te gaan op de uitvoerbaarheid van de extra verplichtingen voor de 

onder toezicht gestelden. 
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2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1  De Raad heeft geconstateerd dat het begrip ‘gekwalificeerde deelneming’ bij 

voorgesteld artikel III, onderdeel A en voorgesteld artikel IV, onderdeel A wordt 

geïntroduceerd in respectievelijk de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven  

(AB 2003 no. 60) en de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13). Dit 

begrip wordt gedefinieerd als een rechtstreeks of middellijk belang van meer dan tien 

procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een bepaalde organisatie of het recht-

streeks of middellijk kunnen uitoefenen van meer dan tien procent van de stemrechten in 

een bepaalde organisatie of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een 

daarmee vergelijkbare zeggenschap. Onduidelijk blijft echter in welke gevallen er sprake 

is van een zogenoemd middellijk belang van meer dan tien procent. De Raad adviseert 

om het begrip gekwalificeerde deelneming - en hierbij specifiek het element middellijk 

belang - in de toelichting te verduidelijken.  

 

2.2 De Raad heeft geconstateerd dat de diverse sectorale toezichtverordeningen bij 

het onderhavige ontwerp op diverse aspecten ingrijpend worden gewijzigd. Gelet op deze 

ingrijpendheid en het effect hiervan voor de brede groep onder toezicht gestelden, beveelt 

de Raad aan om voor de overzichtelijkheid - conform Aanwijzing 120 van de Aanwijzing 

voor de Wetgevingstechniek - de doorlopende tekst van de gewijzigde landsverorde-

ningen te publiceren in het Afkondigingsblad van Aruba. De Raad adviseert hierbij om 

aan het slot van het onderhavige ontwerp een bepaling op te nemen waarin deze 

voorgestelde publicatie wordt geregeld.  

 

2.3 In voorgesteld artikel I, onderdeel Z, worden het eerste en tweede lid van artikel 

22 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) vervangen door 

twee nieuwe leden. De voorgestelde vervangende leden spreken ten opzichte van de 

huidige leden van ‘een kredietinstelling en een elektronische geldinstelling’ in plaats van 

‘een kredietinstelling’. Het is de Raad hierbij echter opgevallen dat het derde lid van 

artikel 22 in het onderhavige ontwerp ten onrechte intact blijft; de term ‘een 

kredietinstelling’ blijft immers gehandhaafd. De Raad adviseert om deze term in het 

derde lid - aansluitend op het eerste en tweede lid - te doen vervangen door ‘een 

kredietinstelling en een elektronische geldinstelling’. 

 

2.4 Bij voorgesteld artikel III, onderdeel K, wordt artikel 23 van de Landsverordening 

toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) aangepast. In het desbetreffende 

aangepaste artikel 23 wordt bepaald dat een overtreding van hetgeen bepaald is in artikel 

12, derde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven bestuurlijk 

gehandhaafd kan worden door de Bank. De Raad merkt echter op dat de bepaling in 

artikel 12, derde lid, een attributiebepaling betreft en geen specifiek voorschrift dan wel 

voorwaarde voor de onder toezicht gestelden. De Raad adviseert – gelet op de strekking 

van deze bepaling – om deze derhalve niet bestuurlijk handhaafbaar te stellen. 

 

2.5 De Raad beveelt aan om de woorden ‘het financieren van terrorisme’ in artikel  

27, eerste lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven - conform de 

voorgestelde wijziging van de definitie in artikel 1 bij artikel III, onderdeel A - te 

wijzigen in ‘terrorismefinanciering’.   
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3. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

Enkele voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van het ontwerp 

en de memorie van toelichting aangegeven.  

 

4. Conclusie en eindadvies  

 

De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten te bieden, nadat met het voorgaande 

rekening zal zijn gehouden. 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

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


