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Aan Zijne Excellende de Gouvemeur van Atalba
t.a.v. de Minister van Jusdée en Ondetwjs
L.G. Slnîtla Boulevaêd 76
Alhier
Uw brief:
Uw kenmerk:
Datum:
Kenmetk:
15 november 2013
L|-13/0031
22 januari 2013
RvA 213-13
Onderwerp:
On|em-landsverordenl'ng houdende regels ùazake het toezicht op het effecten-
verkeer landsverordening toezicht effectenverkeer)
Naar aal/eidùlg van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden on|eo-hnds-
verordenl'ng houdende regels inzake het toezicht op het effectenverkeet Tandsverordenl'ng
toezicht effectenverkeer), moge de Raad Uwe Excellende het volgende beùchten.
|.
Algemeen
om de teko|Aom|gen op
ter voorkoming en besttjding van Gtwassen en
* j| . .
omvangtp e wege|gs|alect
het gebied van regulering en het toezicht ùn het Ambaanse systeem
te|oùsme|ancie|g te re|esseren, welke
teko|oml'ngen ùjdens de evaluade in 2008/2009 door de Financial Acdon Task Foêce (IIATL'I
zijn geconsuteerd. Op grond van de mede uit deze evaluade voorwloeiende Landsverordenl'ng
voorkoming witwassen en te|oùsme|ancie|g (AB 2011 no. 28) zijn op een ieder die
bepaalde
Pêevenheve
effectengerehteerde
acdùteiten
toepasslg,
ver|cht
zoals
conform
de
FA
maaîegelen
Van
de
verp|chéng
tot
|F-|anbeve|gen -
het verùchten van een
c|ëntenonderzoek de meldplicht en de bewaoEcht. Ingevolge FATF-Aanbeve|g 26 moeten
de landen echter ook waarborgen dat degenen |e zulke acdùteiten verùchten onderwomen zijn
Het onderhaùge ontwem vormt onderdeel van het derde
aan een verg|nl'ngsp|cht en aan adequate reglllehllg en toezicht, wat tot dusveê in Apaba nog
niet het geval is. Met het onderhavk e ontwerp wordt beoogd Mer alsnog ùAvullitlg aan te geven.
1.1
op dat uit de toelich|g
voor Aruba - naast het feit dat de rege|g kenneljk de
een si|aûonele noodzaak bestaat voor het reguleren van de effectensector |robleemstelll'ng).
De toelich|g gaat in dit verband onvoldoende in op de bestaande effectensector in Aruba, i.c.
de grootte van de effectensector (het aantal spelers en de |anciële omvang van de in omloop
zijnde effecten) en de |ancieel-econo|sche Hportande van deze sector voor Amba. Ook
ontbreekt Merbij de
Blanca N.V. en de fêaudezaak rondom de Stanfotd
benoeming van prakdj|oorbeelden, zoals
het geval beîeffende Playa
Group, die de noodzaak van de regaleùng
van de effectensectot zouden moeten be|emtonen. Gelet llierop acht de Raad het noodzakeûjk
dat de pêobleemstelling in de toelich|g wordt itgeweêkt.
onvoldoende bljkt waarom er speci|ek
FATF-Aanbeve|gen wil opvolgen
1.2
De Raad merkt
eetstens
op de reeks eerder vastgestelde landsverordenl'ngen op het gebied van het
|ancieel toezicht Aagen de onderhavè e voorste|en naar de mening van de Raad bij aan een
verdete (onwense|jke) veês|ppe|g van de |anciële toezichtsweve|g, hetgeen ten koste
gaat van de overzichte|j|eid van deze wetgeving. De Raad vraagt zich gelet op de kentering
1.3
Gelet
1
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in de Nederhndse |anciële toezichtsweve|g waarbij alle separate sectorale toezich|etten
zijn opgegaan in één Wet |ancieel toezicht - voorts af, waarom niet gekozen wordt om de
|anciële toezichtswetge|g in het licht van concordanée en overzichtehl'|eid in één
landsverordening samen te brengen.
1.4
han|a||bepa|gen leidt bovendien tot een
verdere vers|ppe|g en een lxiermee gepaarde onovetzichte|j|eid en gebrek aan u|fo|iteit
in de |anciële toezichtswege|g voor wat be|eft het toezichts- en han|a|gselement. De
Raad acht het zeer gewenst dat de vk erende regekevîng inzake toezicht en handhavùzg voor wat
be|eft de |anciële toezichtsweve|g wordt geha|oiseerd. 1
Opname Van Sepafate toezicht- en
De
toezicht op de |anciële
lconsistendes voorkomen
ondewangen.
benoeml'ng/aan|jzlg
tegenstelll'ng tot de
Landsveêordening
Zo
OP
sectot bij de
|e
toezichtswege|g waaùn het
Aruba
Cen|ale Bank van
m
wellicht
het
onderhavk e
(CBA) is neergelegd
ontwerp ktzlllzen worden
Neordt
i htsweve|gz als het ontwem de
toez c
van toezichGouders opge|agen aan de president van de CBA.3 Dit in
benoemings|jze zoals geregeld in artikel 35, eerste lid, van de
zowel in
de
sectorale
vootkoming en bestùjding |twassen en tetroùsme|ancie|g (LWTF)
alwaar peêsonen wetkzaam bij de CBA bij hndsbeslit tot toezichiouder worden benoemd. De
Raad geeft in ove|egùag de LWTF in deze aan te passen aan de sectorale toezichtswetgevlg en
in het ontwem een daartoe sîekkende wjz|gbepa|g op te nemen.
1.5
In dit kadet merkt de Raad
dat er in de |nanciële
1.6 Voorts consuteert de Raad dat het in voorgesteld arfikel 104, derde lid,
opgenomen
voorschùft |oudende het vervallen van het recht op sîa|ewoleg inclien aan de beîokkene
terzake van hetzelfde feit reeds een bes||atlljke boete is opgelegd, niet is opgenomen in de
sectorale toezichtsweve|g. Het beîeffende voorschHft geeft uitvoeùng aan het ne-bis-in-
idem-begm' sel en moet worden beschouwd als een |ndamentele rechtsno|. De Raad geeft
derhalve in overwegm' g om het desbeîeffende voorschdft tevens te lcomoreren in de sectorale
toezichtswege|g en
ontwem
een
voorziening
OP
te
nemen.
|aa|evens
voorziet het
ontwem in de voorgestelde ar|elen 109 en 110 in de bevoeg|eid voot de CBA
tot het
geven van een openbare waarschu|g. In het licht van het voorga|de vraag.t de Raad
zich af waarom niet tevens in de sectorale toezichtswege|g en de LW'FF wordt vooêzien in
die bevoeg|eid.
*
m
het
daartoe
deugdeljke toepassùzg van het ne-bis-in-
idem-begm' sel op
Ossen
de
s|agechte|jke
bes|uêljke
(plmiéeve) handha|pautoùteit en het Openbaar Ministerie dat belast is met de
handhavlg. Zowel in de L
WTF als de sectorale toezichtswetgevlg en het ontwerp ontbteekt
een bepaling waarin in een dergeljke afstemming wordt voorzien. Vetwezen zij naar artikel 8,
derde lid, van de Landsverordenl'ng bes|urljke handhaving arbeidsweve|g (AB 2013 no. 20)
alwaat wel is voorzien in een afstemmin|bepa|g. De Raad adùseert om in de |anciële
het gtote
belang van een deugde|jke
afstemming
toezichtsweve|g een dergeljke bepaling op te nemen.
1.7
Tenslotte wjst de Raad in het licht van een
2.
On|em-landsverordeni|
2.1
geconsuteetd dat voor
mogelj|eid om bepaalde in het ontwet.p genoemde acdùteiten te ve|chten - naast de
De
Raad
heeft
*
m
|aeerdere
voorgestelde
artikelen
de
teêna
1
Zie het advies van de Raad Zzake de
147-12) dd. 17 oktober 2012.
2 |eronder wordt verstaan de
on|em-Landsvetorde|g bestu|hjke hantlhaùng arbeidswetge|g (RvA
L|dsverordent'ng toezicht We|etwezen IAB 1986 no. 16), de L|dsverordent'ng
toezicht verzeke|gsbeojf (AB 2000 no. 82), de Landsverordenl'ng toezicht geldtransacéebedùjven (AB 2003 no.
60) en de Landsverordenl'ng toezicht |siantoren (AB 2009 no. 13).
3 Zie bijvoorbeeld artikel 93, eerste lid, van het onhverp.
2
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de term 'toestemml'ngtenl' wordt gebnzikt. De Raad adviseert - gelet op het
feit dat het in deze gevallen gaat om een beschl'kkl'ng waarbij het uitvoeren van bepaalde
acdùteiten wordt toegestaan en het bepaalde in aanwîjzing 125 van de Nederlandse
Aanwjzlgen voot de regekeving - om in het ontwerp slechts te spreken van <vergunnl'ngtenl:
en de term ftoestemmingtenl' weg te laten.
verg|ningtenl'
2.2
In voorgesteld artikel 1 wordt de be|sgenoteerde ve|ootschap gede|nl'eetd als:
Knaamloze vennootschap naar het recht van Aruba waarvan aandelen of ceré|caten van aandelen
zijn toegelaten tot handel op een effectenbe|s met een verpmning als bedoeld in artikel 9,
derde lid, of met een vergunning of erkenning van een andere toezichioudende autoùteit.'
Mede in relade tot het bepaalde in vootgesteld hoofdstuk 6 van het ondeêhaùge ontwerp vraag.t
de Raad zich af waarom de be|sgenoteerde ve|ootschap in zijn de|niée wordt beperkt tot de
'naamloze ve|ootschap naar het recht van Aolba'. De ar|elsge|jze toelich|g op
voorgesteld arfikel 1 geeft slechts aan dat de reilcwjdte van de definide is beperkt tot naamloze
vennootschappen, omdat besloten ve|ootschappen geen aandelen op een of meer effecten-
beurzen kunnen hebben.4 De Raad merkt ten aanzien hiervan allereeêst op dat in Aruba de
besloten ve|ootschap
aansprake|j|eid FBAI welke in beginsel de vùje vethande|g van aandelen toelaat en dus
toetreding tot een effectenbe|s niet verhl'ndert. C|erigens leest de Raad in de toelichdng niet
terug waarom de definide zich beperkt tot die naamloze vennootschappen naarA|baans recht.
De Raad adùseert - gelet op het voorgaande - om de desbeîeffende de|nide te herzien dan wel
niet bestaat. Ao|ba kent echter wel de
vennootschap
met
beperkte
in de toelich|g aan te geven waarom overk e A|baanse êechtsvo|en (zoals de VBA) alsook
naa|oze ve|ootschappen naat buitenhnds recht ùtgesloten worden van de de|niée
'be|sgenoteerde ondememl'ng' en |ente|evoke van de gestelde eisen zoals opgenomen in
voorgesteld hoofdstuk 6.
|.3
In het derde lid van voorgesteld artikel 4 wordt bepaald dat de Ves|gsverordenlng
beddjven (AB 1990 no. GT 55) niet van toepassing is op een effectenbe|ddelaar, vermogens-
beheerdeê, bele||lstelling, beheerder, bewaarder of houder van een effectenbe|s. De Raad
leest echter in de toelich|g niet terug waarom deze genoemde hndsverordenl'ng nîet van
toepassing is op de genoemde endteiten. De Raad adviseert om dvédeljk aan te geven waarom
de Vesdgm' gsverordening be|jven niet van toepassing wordt verklaard op deze enûteiten.
In het eerste lid van ardkel 16 wordt bepaald dat de houder van een effectenbe|s de
rechtsvorm van een naatnloze ve|ootschap heeft. De Raad vraagt zich af waarom de houder
van een effectenbe|s qua rechtsvorm wotdt beperkt tot de naamloze ve|ootschaps|c||.
De Raad adùseert deze beperking in de memoùe van toelich|g toe te Echten.
|.|
|.5
In voorgestelde artikelen 23, 24 en 25 wordt bepaald dat de CBA dchtljnen kan geven
met be|ekking tot respecéeve|jk (1) de omvang en samenstelling van het minimllmbe|ag aan
eigen vermogen, (2) de minimxlm omvang van de solvabéteit, de samenstelll'ng van de
solvabéteit en de waaêdeùng van de ve|ogensbesunddelen |e tot de solvabéteit gerekend
kunnen worden en (3) de omvang van de |anciële |ddelen. De Raad is van oordeel dat de in
voornoemde arttk' elen
opgenomen fkan-bepa|g' - in het kader van de beoogde strekking van
deze bepalùagen onnodè e beleidsvùjheid geeft aan de CBA; de CBA is immers vokens de
fotmtzle|g niet vemlicht deze richttjnen te geven. Het |at in deze arfikelen om |anciële
waaêborgen waaraan de in bedoelde arfikelen genoemde enéteiten dienen te voldoen en wellte
zonder de in ùchtljnen bepaalde omvang en samenste|g niet nageleefd ltvlttlzen wotden. De
Raad adviseert om deze reden om de desbe|effende artikelen zodank te hersc|jven dat de
CBA wordt verplicht om deze ùchtljnen te geven.
4 MvT p. 11.
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2.6
In het tweede Ed van voorgesteld artikel 50 wordt bepaald welke onderdelen opgenomen
dienen te worden in de door de bele|gslste|g aan de cliënten beschl'kbaar te stellen
informaùe. Op grond van onderdeel e van het voornoemde lid dient de bele|gs|stelll'ng als
ondetdeel van de aan de cliënt beschikba| te stellen ilAfolmade gegevens op te nemen inzake
'het recht dat van toepassing is of de door de
beleggm' |lstelling voorgestelde rechtskeuze'. Het
is de Raad onduideljk wat Meronder dient te worden verstaan. De Raad adviseert derhalve om
dît voorgesteld onderdeel te verdide|jken in de memoùe van toelich|g
2.7
Op grond van voorgesteld artikel 53 dîent het prospectus van de bele|gslste|g
zoals genoemd in artikel 49 in één of meerdere talen opgesteld te worden voor zover dit gelet op
de voorgenomen of mogeljke versprei|g van het prospectus noo|akeljk is voor de adequate
lfo|aùevetschaf|g aan beleggers. De Raad vraagt zich gelet Metop af waarom deze
vemlich|g niet geldt voor de aan de cliënten beschikbaar te stellen ùAforlnade zoals bedoeld in
voorgesteld a|kel 50. De Raad adviseert Merover uit te weiden in de toelich|g.
Het is de Raad opgevallen dat de eisen - mede in het kader van de bescherming van de
cons|zment
gestelde
voorsc|ften (waaronder de eisen in het kader van de verglanning, het registeê en deels de
beojfsitoefenl'n: wel voor de ve|ogensbeheetder, effectenbe|ddelaar, bele|gslstelll'ng
(incltés de beheerder) en de houder van een effectenbe|s, maar niet voor de bewaarder |e
voor de bewaarder in vergeEl'kl'ng met de ovedge bij het ontwerp onder toezicht
endteiten minder stùngent zijn. Zo gelden meerdeêe in het ontwet.p genoemde
feiteljk de j|dische ek enaar is van het vermogen van de cons|pment (i.c. de deelnemers in een
beleggm' |lstelll'ng). De Raad adviseert om in ieder geval in de toelich|g te verklaren waatom
de voorsc|ften voor de bewaarders minder sttingent zijn dan wel aan te geven in hoeverre de
in het
Ontweêp opgenomen vooêscoften uit oogpunt van
cons|amentenbesche|ing voldoende
dekkend zijn.
2.8
In het veêlengde van het bovensuande vraagt de Raad zich voorts specifek af waarom
de bepaling ten aanzien van de peùodieke tapportage aan de CBA (voorgesteld ardkel 66) niet
geldt voor de bewaarder. De Raad adviseert Merover in de memoùe van toelich|g uit te
weiden.
In het eerste lid van voorgesteld ar|el 78 wordt bepaald dat het prospectus als bedoeld
in artikel 75 en het bijbehorende aanv|ende docllment gesteld worden in één of meerdere talen
VOOê
adequate lfo|aéeverschaf|g aan
Zovef
Vooêgenomen
voor de
|d van
voorgesteld
a ê ttlt' e l
78
xeordt
voorts
bepaald
dat
de
CBA
nchtljnen
kan
geven
met
bettekking
tot
de
taal
en
talen
waatin de genoemde prospectus moet worden opgesteld. De Raad vêaagt zich ten aanzien van
dit |eede lid af waarom de mogelj|eid voor het geven van dergeljke richtljnen wordt beperkt
tot het prospectus en het geven van richtljnen ten aanzien van het aanv|ende doczzment wordt
iîesloten. De Raad adviseert dit tweede lid te herzien dan wel in de toelich|g aan te geven
waarom er geen noodzaak bestaat voor de mogelj|eid om richtljnen met bettekking tot de taal
of talen waarin het aanv|ende doc|lment moet worden opgesteld, te geven.
het publiek.
In het |veede
dit gelet op
de
of mogeljke verspreiding noodzakeh'l'k is
|.9
De Raad beschou| de in artikelen 96 en 97 geregelde bevoeg|eid tot het benoemen
van een cuêator als een bijzondere vorm van bes||sdwang. De vraag tjst in dit kader waarom
niet is voorzien in een akemene regeling van bes||sdwang. Het komt de Raad voor dat een
dergeljke regeling goede diensten kan bewjzen bijvoorbeeld indien het noo|akeljk wordt
geacht dat bepaalde gebouwen of adminis|aûes die worden gebmlikt door de onder toezicht
gestelde (rechtslpersonen, worden verzegeld.
algemene regeling van bes||sdwang op te nemen in het ontwem.
De Raad
geeft
derhalve in overwegm' g een
2.10
4
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2.|
kunnen
Zonder
het verlenen
van een ontheffmg van bepaalde voorsc|ften zoals geregeld in voorgesteld artikel
4, |eede lid, en artikel 13, eeêste lid, onder de werking van voomoemd bestuurljk
han|a|gsre|e dîent te worden gebracht. Een onthef|g voorziet immers juist in het niet
hoeven te voldoen aan bepaalde wetteljke vem|ch|gen. In voorgesteld nrfikel 99, eerste lid,
wordt voorts verwezen naar artikel 32, detde lid. De Raad merkt op dat voorgesteld artikel 32
geen detde lid kent.
Artikel 99 eerste lid van het ontwerp bevat de bepalingen die bij overaeding ervan
leiden tot de oplegging van een last ondeê dwangsom en/of een bes|urljke boete.
nadere toelich|g is het de Raad niet duideljk waarom de bevoeg|eid van de CBA tot
3.
Memorie van toelichdng
3.1
memoùe van toelich|g wordt aangegeven dat de regeùng het op voorhand nîet
nodig acht om regels op te stellen met betrekking tot een openbaar bod op alle aandelen van een
be|sgenoteerde ve|ootschap.s De toelichdng geeft echter nîet aan waarom de regering tlit
vooralsnog niet noo|akeljk acht. De Raad adùseert om in de toelich|g alsnog duideljk aan te
geven waarom dit vooêalsnog nîet noo|akeljk is.
In de
3.2
De in het ontwem opgenomen bepa|gen houden verscheidene eisen c.q. veqGch|gen
aan de onder toezichvestelden 1. Naat 's Raads ootdeel wordt in de toelichùng echter niet
uitgeweid over de lliertût voo|loeiende adminis|adeve lasten voor deze onder
toezichvestelden. De Raad adùseert om in de toelichdng alsnog hierop in te gaan.
3.3
dageljkse beleid bij beleagm' gslstellingen
worden bepaald doot twee na|zztll'jke petsonen om zodoende de con|uïteit en |aliteit van de
beol'fsitoefenl'ng en |enswerlenl'ng te waarbotgen (ùer ogen pùncipel.6 Naar s Raads oordeel
wordt echter niet aangegeven waarom dît ptilacipe niet eveneens van toepassing is op de
effectenbe|ddehar en de ve|ogensbeheeêder, waar thans bepaald wordt dat ten minste één
natazurljk peêsoon het
hierop aan te v'tl.|en.
dageljks
beleid
dient
te
bepalen.
De
Raad adviseert
Orn
de
toeEchùng
In de a|kelsge|jze toelichdng op voorgesteld artikel 17 wordt
aangegeven
en houders van een effectenbe|s minimnal |ent te
dat het
In de
toelich|g op vootgesteld a|kel
17 wordt voorts
aangegeven dat voor een
effectenbe|ddehar,
ve|ogensbeheerder en houder van een effectenbeuês geldt dat ten minste
één dageljkse beleidsbepaleê in Aruba gevestè d ient te zijn.? Naar s Raads oordeel wordt
echter verz||l'md om aan te geven waatom dit vereiste noodzake|jk is. De Raad adviseert in de
toelich|g Merover uit te weiden.
3.|
aangegeven
dat voor
effectenbe|ddehars,
Van
belegpn' gslstellingen
en
bele|gsmaatschappijen
ontwerp vootalsnog de vemlichdng tot het hebben
van een raad van comml'ssaùssen of ander toezichGoudend orgaan niet geldt.' De toelich|g
geeft echtet niet aan warom deze vemlich|g vooralsnog niet noo|akeljk wordt geacht. De
Raad adviseert om alsnog in de toelich|g aan te geven waarom dit vooralsnog niet noodzake|jk
*
IS.
ve|ogensbeheeêders,
op basis van het
beheerders
In de a|kelsge|jze toelich|g op voorgesteld arfikel 18 wordt
3.5
In de a|'kelsge|jze toelich|g op voorgesteld artikel 83 wordt
verbodsbepa|gen zoals opgenomen in het eerste en tweede lid van het
aangegeven dat de
desbeîeffende artikel
5 Mv'r p. 5.
>
6 MvT. p. 25.
7 MvT, p. 25.
8 MvT. p. 25-26.
5
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niet van toepassing zijn op transacées dan wel het verspreiden van itlformaûe ùa het kader van
het monetaire beleid, het valutabeleid of het beheer van de overheidsschuld.g Er wordt in de
toelich|g echter
veêklaard op dit
niet
type
adùseert om de toelich|g op dit aspect aan te vtl.llen.
aangegeven waarom deze bepa|gen niet van toepassùzg worden
transacées dan wel het verspreiden van dergeljke ùaformaée. De Raad
4.
Vooêste|en voor tedacdonele verbeteh|en
In voorgesteld artîkel 12 is een leeg onderdeel a opgenomen. De Raad adviseert dit
artikel op dit onderdeel te herzien.
In
redacdonele
de maêge van het ontwerp
verbete|g aangebtacht.
alsook de toelich|g zijn overige vooêste|en
teê
5.
Conclusie en eindadvies
voor het overige met de doelste|g en de inhoud van het ontwem
verenigen en geeft u in overwegm' g het aan de Staten aan te bieden, nadat met het vorensuande
'n zal zi'n ehouden.
ê enl g J g
l
y ..... ..,
..
''.
'' ,|.
S tetaqs ... . ,
.'| --$-. . |
l ' ,è ' -
1|
. t @ '.
. t ,/
'. . . -, ..| ||||| . ..
..r
o'
mr. dê. H.A. van deê Wal
De Raad kan zich
9 MvT.
P.
66.
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