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Onderwerp:

Ontwerp Landsverord ening tot wIJziging van de Land sverord ening melding
ongebruikelijke transacties in verband met de voo rgenom en toetreding tot de
Egm ont Group.

Advies :

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 23 januari 201 4 om het oordeel van de
Raad van Advi es inza ke bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in
de vergadering van de Raad d.d. 11 februari 2014, en de vaststelling hiervan in de
vergadering van de Raad d.d. 11 februari 201 4, bericht de Raad u als volgt.
Het onderh avig e ontwerp strekt er toe om de Landsverord ening melding
ongebruikelijke transacties te wij zigen in dier voege dat aa n de gestelde eisen en
voorwaarden wordt voldaan zodat toetreding tot de Egmont Group mogelijk wordt.
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende toelichting alsmede
de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad aanleiding tot
het maken van de navolgende opmerkingen.
I. Algemene opmerkin gen
Op grond van aanbeveling 29 van de Financial Action Task Force (FATF) dienen
landen een meldpunt ongebruikelijke transacties (het Meldpunt) op te richten. In de
toelichtende nota bij deze aanbeveling staat vermeld dat het Meldpunt zich dient
aan te melden voor lidmaatschap bij de Egmont Group, met inachtneming van de
richtlijnen en principes van de Egmont Group. Om tot de Egmont Group te worden
toegelaten dient een land aan een aantal gestelde eisen en voorwaarden te
voldoen.
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De Raad onderschrijft het streven van de overhe id om de Land sverorden ing
meld ing ongebru ikelijke transacties (Lv MOT) te wij zig en om toetreding tot de
Egmont Group mogelijk te maken.
11. Inhoudelijke opmerkingen

Juridische en beleidsanalytische toets
Raad voor de kansspelen
Op grond van artikel I van het ontwerp za l de Raad voor de kansspelen langs
elektroni sche weg niet meer als toezichthouder worden aangemerkt. De
landsverordening die ter instelling van deze toezichthouder diende, is nimmer in
werking getreden. De memorie van toe li chting op het ontwerp vermeldt tevens dat
nog niet is besloten of de Raad voor de kansspelen zal worden ingesteld .

De Raad merkt op dat de Raad voor de kansspe len op basis van artikel 22h,
eerste lid, onderdeel c, van de Lv MOT nog met het toezicht op de naleving van de
Lv MOT is belast voor zover het betreft verleners van diensten als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder onder 11 °, sub b.
De Raad advi seert om artikel 22h, eerste lid, onderdee l c, van de Lv MOT aa n te
passen.
De minister van Financ iën
Onder het begrip "min ister" zal niet langer de Mini ster van Financiën worden
verstaan maar de Minister van Justitie. In de artikelen 22g en 24 van de Lv MOT
en artikel 17 lid 2 van het Organisatiebesluit Justitie is nog geen rekening
gehouden met deze wijziging. De Raad advi seert om deze artikelen te wijzig en.

De Raad merkt tevens op dat, in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11 ° en 13°
van de Lv MOT, taken worden toegewezen aan de Minister van Financiën. De
Raad advi seert om nader toe te li chten of dit nog steeds gewenst is gelet op het
fe it dat de Minister van Justitie eerstverantwoordelijk wordt voor het Meldpunt.
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Zelfstand ig bestuursorgaan
Uit de New Membership Criteria Plan van de Egmont Group blijkt dat het Meldpunt
zijn taken autonoom moet kunnen uitvoeren. Het Meldpunt moet onafhankelijk en
zonder toestemming van anderen overeenkomsten kunn en aangaan met andere
instellingen en moet over voldoende financiële middelen beschikken om de taken
in voll ed ige autonomie en onafhanke lijkheid te kunn en uitvoeren.
De middelen van het Meld punt dienen vrij van politieke inm enging te word en
verworven en aa ngewend ten behoeve van de operatione le on afhankelijkheid van
het Meldpunt.
De Raad merkt op dat het voorgeste lde artikel 2, in strijd is met de memorie van
toelichting en het Organisatiebesluit Justitie. De memorie van toelichting vermeldt
dat de mini ster volledig politiek verantwoorde lijk is voor het function eren van het
Meldpunt. Het Meldpunt ressorteert op grond van het Organisatiebesluit Justitie
onder het Mini sterie van Justitie. Echter het voorg estelde artikel 2 bepaalt in strijd
hiermee dat het Meldpunt zelfstandig en on afhankelijk de taken en
werkzaamheden uitvoert.
De Raad overweegt dat een bestuursorgaan niet zelfstandig en onafhankel ijk kan
zijn in de zin van het ontwerp indien de minister volledig politiek verantwoordelijk is
voor het functioneren van het orgaan . Met inachtneming van de criteria van de
Egmont Group adviseert de Raad om van het Meldpunt een zelfstand ig
bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid te maken.

Artikel I, onderdeel M en artikel 111
De Raad merkt op dat:
de door artikel I, onderdeel M, voorgestelde artikel 14, tweede lid , abusievelijk
verwijst naar dezelfde artikelen van het Wetboek van Strafrecht als waarnaar
artikel III van het ontwerp verwijst;
de zin in de door artikel I, onderdeel M, voorgestelde artikel 14, tweede lid, niet
loopt;
artikel 111 , abusievelijk verwijst naar artikel I, onderdeel L, in plaats van artikel I,
onderdeel M.
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Het recht op inzage
De toelichting bij artikel I, onderdeel P, van het ontwerp vermeldt dat het
noodzakelijk is om hoofdstuk VI van de Lv MOT te laten vervallen omdat het
incongruent met de aa rd en het karakter van het reg ister is om aa n ee nieder
inzage in het reg ister te verschaffen.

De Raad wijst de regering erop dat op grond van artikel 5 van de Staatsregeling en
artike l 27 van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens, de
betrokkene het recht heeft zich tot de verantwoordelij ke te wenden met het verzoek
hem mede te delen of op hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De
verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of op hem
betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien zodan ige gegevens
worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in
begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de
verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft
en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare
inform atie over de herkomst van de gegevens.
Taakomschrijving
De Raad merkt op dat de taakomschrijving van het Meldpunt in de Lv MOT wordt
gewijzigd. De Raad advi seert om de taakomschrijving van het Meldpunt in het
Organisatiebesluit Ju stitie overeenkom stig te wijzigen.

De Raad merkt op dat de voorgestelde onderdelen h en i van artikel 3, hetze lfde
luiden en adviseert dit aan te passen.

Artikel I, onderdeel E
De Raad wijst de regering erop dat ingevolg e artikel 31 van de Staatsregeling een
beperking van grondrechten alleen is toegestaan indien de beperking noodza kelijk
en proportioneel en zo specifiek mogelijk omschreven is. De Staten kunnen een
ontwerp van landsverordening inhoudende beperkingen van de grondrechten niet
goedkeuren of niet besluiten tot voordracht van zodanig ontwerp dan met
volstrekte meerderheid van stemmen van de zitting hebbende leden.
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Het voo rgestelde artikel 5, bepaalt dat het Meldpunt bevoegd is de registers en
informatiebronnen van alle personen en instanties te raadplegen. De Raad
overweegt dat dit artikel verder gaat dan door de Egmont Group wordt geëist.
Uit de criteria van de Egmont Group blijkt niet dat het Meldpunt toegang dient te
hebbe n tot inform atiebronnen van alle personen en instanties.
In addition to in formation from publie sourees, the F/U should have aeeess to information
colleeted and/or maintained by, or on behalf of, other authorities and, where appropriate
eommereially held data. 1

Hierm ee rekening houdend adviseert de Raad om artikel I, onderd eel E, aan te
passen met inachtnem ing van het recht op privacy en onschendbaarheid van de
wonin g, zoals neergelegd in de artikelen 5 en 7 van de Staatsregeling.
Coördinatorschap werkzaamheden van de Ca ri bbea n Financial Action Task
Force
De Raad merkt op dat in het voorgestelde artikel 3, zevende lid, onder h, het
voeren van het coördinatorschap van de werkzaamheden van de Caribbean
Financial Action Task Force (CFATF), als taak van het Meldpunt is aangewezen.

De Raad veronderstelt dat het artikel niet betrekking heeft op het coörd inatorschap
van werkzaamheden die door het CFATF worden uitgevoerd maar op het
coördinatorschap van werkzaamheden die door het Meldpunt ten behoeve van het
CFATF hier te lande worden uitgevoerd. Hiermee rekening houdend advi seert de
Raad om artikel 3, zevende lid, onder h, aan te passen.
Artikel"
Artikel II van het ontwerp bepaalt dat de ter uitvoering van de Lv MOT geldende
besluiten en regelingen van kracht blijven tot het tijdstip waarop deze besluiten en
regelingen in overeenstemming zijn gebracht met de door deze landsverordening
aangebrachte wijzigingen .
De Raad adviseert de regering om de noodzaa k van dit artikel nader toe te lichten
nu de Raad geen reden ziet om aan te nemen dat de ter uitvoering van de Lv MOT
geldende besluiten en regelingen niet van kracht zouden blijven zonder artike l 11.

1

Egmont Group-New membership criteria action plan FIU Sint Maarten, December 6,2013.

5
SMI01 -14-LV

Strengtnening Dur (])emocracy

Financiële paragraaf
De Raad merkt op dat in de financiële paragraaf van de memorie van toel ichting
staat vermeld dat toetreding tot de Egmont Group de plicht met zich mee brengt
om een jaarlijkse contributie te betalen en dat deze en andere aan het
lidmaatschap verbonden kosten ongeveer USO 10.000,- per jaar bedragen .

De Raad advi seert om gezien de precaire financiële gesteldheid van het land , de
andere aan het lidmaatschap verbonden kosten nader toe te lichten en aan te
geven of deze kosten reeds in 20 14 ten koste van het land zu llen komen. In de
Landsbegroting van 2014 is namelijk geen rekening gehouden met deze kosten.

Conclusie

Concluderend geeft de Raad de regering in overweg ing de onderhavige ontwerplandsverordening naar de Staten te zenden nadat met de opmerkingen van de
Raad rekening za l zijn gehouden.
Sint Maarten, 11 februari 2014

De Secretaris
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