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Onderwerp: Het ontwerp Landsverordening houdende regels inzake het toezicht op 
geldtransactiekantoren (Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren) (uw 
volgnummer LV-16/0004) . 

Advies: Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 03 juli 2016 om het oordeel van de 
Raad van Advies (hierna: de Raad) inzake bovengenoemd onderwerp en de 
behandeling hiervan in de vergadering van de Raad d.d. 6 september 2016 en 
20 september 2016 en de vaststelling hiervan in de vergadering van de Raad 
d.d . 20 september 2016 bericht de Raad u als volgt. 

Het ontwerp strekt er toe regels te stellen betreffende het toezicht op 
geldtransactiekantoren, houdende onder andere specifieke bepalingen die 
witwassen en financieren van terrorisme voorkomen en bestrijden en om 
uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force 
on Money Laundering . 

De Raad maakt naar aanleiding van het wetsvoorstel een aantal opmerkingen . 

Juridische toets 

Eenvormige toezichtlandsverordeningen 

Ten aanzien van de eis van eenvormigheid gesteld in artikel 8, tweede lid, van 
het Centrale Bank Statuut waarop dit ontwerp is gebaseerd , constateert de Raad 
het volgende. Een eenvormige of onderlinge regeling is volgens de literatuur: 
'elke geformaliseerde afspraak of overeenkomst, waarbij de regeringen van twee 
of meer landen zich binnen de kring van hun bevoegdheden tegenover elkaar 
verbinden'1. Dit vraagt enige vorm van wederzijdse afstemming op ambtelijk 
niveau tussen de landen. Echter kan de Raad uit de memorie van toelichting 
noch uit het ontwerp achterhalen of geformaliseerde afspraken zijn gemaakt 
tussen Curaçao en Sint Maarten. Derhalve is de Raad van mening dat, gelet op 
het voorstaande, niet duidelijk is dat er sprake is van een eenvormige 
landsverordening in de zin van artikel 8, tweede lid van het Centrale Bank Statuut 
en artikelen 11 tot en met 21 van de Samenwerkingsregeling eenvormig 
procesrecht Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Raad vraagt hiermee rekening 
te houden. 

1 Borman 2012, blz . 182. 
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Openbaarmaking en het recht op privacy 
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Het ontwerp kent een nieuwe bevoegdheid toe aan de Bank om ten aanzien van 
het feit ter zake waarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is 
opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de 
woonplaats van degene aan wie de last onder dwangsom of bestuurlijke boete 
is opgelegd, openbaar te maken. Deze bevoegdheid die aan de Bank is 
toegekend, is een handhavingsinstrument dat slechts wordt gebruikt bij een 
overtreding van een toezichtlandsverordening. Echter is de Raad van mening dat 
deze bevoegdheid op gespannen voet komt te staan met het recht op privacy. 
Bij het publiceren van persoonsgegevens dient rekening gehouden te worden 
met de bepalingen vastgesteld in de Landsverordening bescherming 
persoonsgegevens (hierna: Lbp) die een uitwerking zijn van het recht op privacy 
zoals vastgelegd in artikel 5 van de Staatsregeling. De hoofdregel is dat 
persoonsgegevens alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden 
gepubliceerd. Artikel 8 Lbp geeft een limitatieve opsomming van de gronden die 
het publiceren van gegevens mogelijk kunnen rechtvaardigen. De gegevens van 
degene aan wie de last onder dwangsom of bestuurlijke boete wordt opgelegd 
betreffen persoonsgegevens als bedoeld in de Lbp en vallen derhalve binnen de 
reikwijdte van de Lbp. Het is de Raad niet duidelijk of er rekening is gehouden 
met de rechtvaardigingsgronden genoemd in artikel 8 van de Lbp. De Raad is 
van oordeel dat met betrekking tot het enerzijds in de Staatsregeling verankerde 
recht op privacy en anderzijds het openbaar maken van persoonsgegevens, de 
toelichting ontoereikend is gemotiveerd. De Raad stelt voor hierbij rekening te 
houden met de in artikel 8 van de Lbp ingekaderde limitatieve 
rechtvaardigingsgronden . 

Ministeriele verantwoordelijkheid en de onafhankelijkheid van de Bank 

Er moet evenwicht zijn tussen enerzijds het belang van de Bank om 
onafhankelijk te kunnen handelen en anderzijds het belang van de 
democratische controle op de Bank. De minister dient over adequate 
bevoegdheden te beschikken om zich te kunnen verantwoorden tegenover het 
Parlement. De mogelijkheid van de minister om voorzieningen te treffen bij 
ernstige taakverwaarlozing door de Bank is beperkt tot de verordenende 
bevoegdheid van de Bank. Daartegenover worden in het ontwerp andere 
bevoegdheden en taken aan de bank toegekend, zoals onder andere 
aanwijzingen en onderzoeksmogelijkheden . Echter in deze gevallen waar het 
niet gaat om de verordenende bevoegdheid van de Bank, maar interventie van 
de minister wel nodig wordt geacht, kan de minister geen voorzieningen treffen . 
De Raad merkt op ter zake dat de Staatsregeling de mogelijkheid biedt om 
toezicht uit te oefenen op zelfstandige bestuursorganen. De artikelsgewijze 
toelichting voor artikel 98 van de Staatsregeling geeft ook aan dat afhankelijk 
van de taakstelling van een zelfstandig bestuursorgaan het toezicht min of meer 
kan worden uitgebreid. De Raad adviseert om rekening te houden met het 
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hierboven genoemde evenwicht tussen de zelfstandigheid van de Bank en de 
democratische controle op de Bank. Verder is de Raad van mening dat, gezien 
de verschillen in de economie van de twee landen, het raadzaam is om 
bepaalde verantwoordelijkheden voor de minister van financiën te creëren 
zodat rekening kan worden gehouden met deze versch illen. De Raad vraagt 
hiermee rekening te houden . 

Voorwaarden voor vrijstelling en ontheffing bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen 

Het ontwerp beoogt een vergunningstelsel in te stellen voor het uitoefenen van 
het bedrijf van geldtransactiekantoor. Daarvoor is een verbodsbepaling 
opgenomen in artikel 2 waarin wordt bepaald dat het uitoefenen van het bedrijf 
van geldtransactiekantoor verboden is zonder voorafgaande vergunning van 
de Bank. Verder is bepaald dat onder voorwaarden vastgesteld bij de Bank in 
een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vrijstelling of ontheffing 
kan worden gegeven voor categorieën van ondernemingen of instellingen, of 
op verzoek van instellingen of ondernemingen. Met in achtneming van 
aanwijzing 17 onder 1 a van de Aanwijzingen voor de Regelgeving van Sint 
Maarten (hierna Ar) adviseert de Raad om de voorwaarden van de vrijstelling 
en ontheffing op te nemen in het ontwerp landsverordening . Het toekennen van 
vrijstelling en ontheffing maakt een integrale deel uit van het gehele 
vergunningstelsel als vastgelegd in het ontwerp. Verder is het raadzaam om de 
Staten de kans te bieden hierover te mogen beslissen gezien het primaat van 
de wetgever en de beperkte ministeriele verantwoordelijkheid dat het achteraf 
controleren van regeringsbeleid door de Staten bemoeilijkt. De Raad vraagt 
hiermee rekening te houden. 

Overgangsregeling voor niet vergunninghouders. 

Artikel 80 van het ontwerp voorziet in een overgangsbepaling dat de werking 
van het verbod opgenomen in artikel 2 van het ontwerp uitstelt tot drie maanden 
na de inwerkingtreding van artikel 2, eerste lid , van het ontwerp. Deze 
overgangsbepaling ziet alleen op bedrijven die reeds als 
geldtransactiekantoren werkzaam zijn en die in bezit zijn van een 
deviezenvergunning verleend onder de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en 
Sint Maarten (hierna: Deviezenregeling). Echter merkt de Raad op dat er geen 
overgangsbepaling is opgenomen voor bedrijven die werkzaam zijn als 
geldtransactiekantoren en reeds in bezit zijn van een ontheffing op grond van 
de Deviezenregeling . De ontheffingen die rechtsgeldig zijn verkregen, 
behouden in beginsel hun geldigheid. Het zou in strijd met de materiële 
rechtszekerheid zijn indien door gebreke van overgangsrecht die reeds 
verleende ontheffingen niet meer door de Bank worden erkend . 
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De Raad adviseert om rekening te houden met de bovenstaande en het 
ontwerp en desnoods de toelichting hierop aan te passen . 

Wetstechnische en redactionele opmerkingen 

In de bijlage zijn vermeld de opmerkingen van wetstechnische en redactionele 
aard welke een integraal onderdeel vormen van het advies. 

Conclusie 
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige ontwerp
landsverordening naar de Staten te zenden, nadat met de opmerkingen van de 
Raad rekening zal zijn gehouden. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 20 september 2016. 

De Secretaris De Vice-voorzitter 

~ Dhr. mr. .G. Baly 
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Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard 
Het ontwerp en de toelichting bevatten een aantal wetstechnische en 
redactionele onvolkomenheden. De Raad geeft de volgende niet-limitatieve 
voorbeelden. 

Het Ontwerp 

Op pagina 20 Artikel 29, eerste lid, is abusievelijk verwezen naar artikel 10, 
tweede lid, laatste volzin, en derde lid in plaats van artikel 10, derde lid, 
laatste volzin, en vierde lid. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

Op pagina 22 Artikel 38, eerste lid, is abusievelijk verwezen naar artikel 10, 
tweede lid, laatste volzin, en derde lid, in plaats van artikel 10, derde lid, 
laatste volzin, en vierde lid. De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

Op pagina 31 Artikel 74, eerste lid , is abusievelijk verwezen naar artikel 10, 
tweede lid, en derde lid, in plaats van artikel 10, derde lid, laatste volzin , en 
vierde lid . De Raad vraagt hiervoor de aandacht. 

Op pagina 31 in Artikel 74, derde lid, op basis van Ar 62, onder 1, adviseert 
de Raad om concreet te verwijzen naar artikel 1 :54 van de Wetboek van 
Strafrecht. 

Memorie van toelichting 

Op pagina 17 onder "d. Aspecten betreffende de rechten van de mens" stelt 
de Raad voor om tussen "de" en "boete" het woord "bestuurlijke" in te voegen 
zodat het duidelijk is dat het om bestuurlijke boetes gaat op grond van Ar 157. 
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