
 

Vacature voor: 
JURIDISCH BELEIDSMEDEWERKER 

voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties  
van het Ministerie van Justitie 

 
De organisatie 
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (het MOT) is een zelfstandige organisatie binnen het 
Ministerie van Justitie. De algemene doelstelling van het MOT is: het handhaven van de integriteit van 
het financiële stelsel van Sint Maarten door het op effectieve wijze bestrijden van witwassen, 
terrorismefinanciering en proliferatie en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven.   
Ter verwezenlijking van voornoemde doelstelling is de dienst verantwoordelijk voor onder andere het 
verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van gegevens ter bestrijding van witwassen, 
terrorismefinanciering en proliferatie en hieraan ten grondslag liggende misdrijven, het verrichten van 
onderzoek naar de internationale ontwikkelingen op het betreffend beleidsterrein en verbetering van 
de methoden voor bestrijding van voornoemde misdrijven, het geven van aanbevelingen aan de 
relevante dienstverleners over te treffen maatregelen ter bestrijding van het witwassen, de 
financiering van terrorisme en proliferatie, het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en 
opsporing van witwassen, en het onderhouden van contact met de relevante internationale 
organisaties, waaronder de Egmont Groep van Meldpunten en de CFATF.   

 
De functie 
Als juridisch beleidsmedewerker ben je belast met de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, 
uitvoering en evaluatie van beleid en regelgeving, gebaseerd op de 40 aanbevelingen van de 
Financial Action Task Force (FATF). Je verstrekt advies over allerhande (bestuurlijk-) juridische zaken 
waarmee het MOT in de dagelijkse praktijk wordt geconfronteerd. Het behandelen van bezwaar- en 
beroepschriften behoort ook tot je taken. Je draagt voorts bij aan de ontwikkeling en uitvoering van 
anti-witwas en -terrorismefinancieringsbeleid en regelgeving en geeft op die manier vorm aan de 
toekomst van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering op Sint Maarten. 
 
Functie-eisen 
Je hebt een afgeronde universitaire rechtenopleiding en bent een gedreven en flexibele collega met 
een brede juridische achtergrond en ruime ervaring in juridische en beleidsmatige werkzaamheden. 
Je hebt een sterk analytisch vermogen, blinkt uit in nauwgezetheid en beschikt over een vlotte pen in 
het Nederlands en Engels. Ook ben je in staat je in die talen mondeling helder en vlot uit te drukken. 
Wetgevingservaring is een pre. 
 
Het aanbod 
Het betreft hier in beginsel een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Ben je 
woonachtig buiten Sint Maarten dan worden de met de verhuizing verband houdende kosten volgens 
het geldend beleid vergoed. Het salaris, afgestemd op jouw opleiding, kennis en ervaring, is gebaseerd 
op een volledige werkweek van 40 uur per week, exclusief 6% vakantietoeslag. 

 
Sollicitaties 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan uiterlijk 31 mei 2019 je sollicitatiebrief met 
curriculum vitae per e-mail naar de heer R. Richardson, telefoon (+1721) 5420007/5420016, e-mail: 
rudy.richardson@sintmaartengov.org.  
Voor meer informatie over de organisatie en de functie kan contact worden opgenomen met het hoofd 
van het MOT, mevrouw drs. L.M.I. Stella, email: director.fiu@fiu.gov.sx  
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