
                                                 

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de 
ontwikkeling van het land. In het bijzonder is het ministerie van Justitie op zoek naar een:
 

    
Toezichthouder

bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)

De missie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties is:
Bescherming van de integriteit van het financiële stelsel van Sint Maarten door een bijdrage te leveren aan het 
voorkomen en bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en proliferatie.

Wie zijn wij?
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties is een operationeel zelfstandig functionerende dienst binnen het 
Ministerie van Justitie. De algemene doelstelling van de organisatie is: het handhaven van de integriteit van het 
financiële stelsel door het op effectieve wijze voorkomen en bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme 
en proliferatie en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven.

Wie zoeken wij?
Als Toezichthouder bent u onder andere verantwoordelijk voor:
a. Het houden van toezicht op de, onder de reikwijdte van de Landsverordening bestrijding witwassen en 

terrorismefinanciering vallende, niet-financiële dienstverleners; 
b. Het houden van informatie sessies voor de niet-financiële dienstverleners over de wettelijke verplichtingen 

inzake de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie, waaraan zij dienen te voldoen;
c. Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de internationale anti-witwassen en 

terrorismefinanciering normen van de Financial Action Task Force;
d. Het uitvoeren van de overige taken en werkzaamheden van de sectie Toezicht.

Opleiding
U heeft een afgeronde HBO Opleiding Rechten of HBO Opleiding Financiën en bent een gedreven en flexibele 
collega met een brede kennis, minimaal vijf (5) jaar werkervaring in uitvoeren van financiële onderzoeken (audits) 
en het opstellen van financiële rapportages. U bent ook in staat om zich zowel mondeling als schriftelijk helder uit 
te drukken in de Engelse en Nederlandse taal. U beschikt over een sterk analytische denkvermogen. 

Wat bieden wij?
Een boeiende en uitdagende functie en arbeidsvoorwaarden conform de Bezoldingingsregeling Ambtenaren. Bent 
u woonachtig buiten Sint Maarten, dan worden de met de verhuizing verband houdende kosten volgens het 
geldende beleid vergoed.

Wilt u solliciteren?
Bent u geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan uiterlijk 30 mei 2022 uw curriculum vitae met een 
motivatiebrief naar de Directeur van het MOT, mevrouw drs. L.M.I. Stella, per email: director.fiu@fiu.gov.sx. Voor 
meer informatie over de organisatie en een uitgebreide functieomschrijving kan contact worden opgenomen met 
mevrouw Stella voornoemd.



                                                 

The government of Sint Maarten is looking for professionals who want to make an active contribution to the 
development of the country. In particular, the Department of Justice is looking for a:
 
    

Supervisor
at the Financial Intelligence Unit (FIU)

The mission of the Financial Intelligence Unit is:
To protect the integrity of Sint Maarten's financial system by contributing to the prevention and combating of 
money laundering, terrorist financing and proliferation.

Who are we?
The Financial Intelligence Unit is an operationally independent Service within the Ministry of Justice. The general 
objective of the organization is to maintain the integrity of the financial system by effectively preventing and 
combating money laundering, financing of terrorism and proliferation and their underlying crimes.

Who are we looking for?
As a Supervisor you are responsible for, among other things:
a. Supervising the non-financial service providers that fall within the scope of the National Ordinance Combating 

Money Laundering and Terrorist Financing;
b. Organizing of information sessions for the non-financial service providers on the legal obligations they have to 

comply with in the fight against money laundering, terrorist financing and proliferation;
c. Follow developments in the field of international anti-money laundering and terrorist financing standards of 

the Financial Action Task Force;
d. Carrying out of the other duties and activities of the Supervision section of the Financial Intelligence Unit.

Education
You have a completed HBO Education in Law or HBO Education in Finance and you are a driven and flexible 
colleague with broad knowledge, at least five (5) years of work experience in conducting financial investigations 
(audits) and preparing financial reports. You are also able to express yourself clearly both orally and in writing in 
English and Dutch. You have a strong analytical mind.

What do we offer?
An exciting and challenging position and employment conditions in accordance with the Remuneration Regulation 
for Civil Servants. If you live outside of Sint Maarten, the costs associated with your relocation will be reimbursed 
according to the applicable policy.

Would you like to apply?
If you are interested in this vacancy, please send your curriculum vitae with a motivation letter to the Director of 
the MOT, Ms. L.M.I., no later than May 30th, 2022. Stella, by email: director.fiu@fiu.gov.sx. For more information 
about the organization and a detailed job description, you can also contact Ms. Stella on the email mentioned 
above.


