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AB 2015, no. 12 

Regeling van de Minister van Justitie van 22 mei 2015 

houdende vaststelling van het model voor het 

aangifteformulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de 

Landsverordening aanmeldingsplicht van 

grensoverschrijdende geldtransporten (Regeling 

aangifteformulier grensoverschrijdende geldtransporten) 
 

 
De Minister van Justitie, 

 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
 dat het noodzakelijk is een model vast te stellen ter uitvoering van 
artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening aanmeldingsplicht van 
grensoverschrijdende geldtransporten;  
 

 
 Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening 
aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten; 
 
 
 

BESLUIT: 

 
 
Artikel 1 
 
 Het model voor het aangifteformulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende 

geldtransporten, wordt in de Nederlandse, Engelse, Franse en Spaanse taal 
vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlagen.  
 
Artikel 2 
 
 De ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de 
Landsverordening aanmeldingsplicht grensoverschrijdende geldtransporten 

(AB 2013, GT no. 731) wordt ingetrokken. 
 
Artikel 3 

 
 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangifteformulier 
grensoverschrijdende geldtransporten. 
 

Artikel 4 
 
 1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, 
in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de 
datum van bekrachtiging. 
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 2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling: 
 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 

beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 
Staatsregeling; of, 

 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze 
regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 
 
Deze regeling wordt met de bijlagen en de toelichting in het 
Afkondigingsblad geplaatst. 
 

 

 

Tweeëntwintigste mei 2015;      

De Minister van Justitie 

 

 

 

               Uitgegeven de tweede juni 2015; 

               De Minister van Algemene Zaken  

               Namens deze, 

               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 

Artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening aanmeldingsplicht van 
grensoverschrijdende geldtransporten verplicht tot de vaststelling van een 
model voor het aangifteformulier voor grensoverschrijdende 
geldtransporten. Aan deze verplichting was uitvoering gegeven middels de 

ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de 
Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende 
geldtransporten. De bijlage bij die regeling, waarin daadwerkelijk het 
model voor het aangifteformulier was opgenomen, bleek echter 
onvindbaar. Om die reden is ertoe besloten de vigerende ministeriële 
regeling in te trekken en een nieuwe ministeriële regeling vast te stellen, 
houdende vaststelling van het model voor het aangifteformulier in vier 

verschillende talen. Deze vaststelling in vier talen – Nederlands, Engels, 
Frans en Spaans – wordt noodzakelijk gevonden vanwege het 
internationale karakter van de lucht- en zeehaven van Sint Maarten.  
 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om aan de regeling een citeertitel 
toe te voegen. 

 
 
Financiële paragraaf 
 
De (minimale) financiële gevolgen houden verband met het doen 
vervaardigen van een genoegzaam aantal formulieren. De hiermee 
gemoeide kosten zijn reeds verwerkt in het budget 2015 van het Ministerie 

van Justitie. 
 
De Minister van Justitie 

 
 


