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Landsverordening Identificatie  
bij Financiële Dienstverlening

A 2010 No. 40

PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT van de 5de juli 2010, no. 10/2386, bepalende de opneming in het Publi-
catieblad van de geldende tekst van de Landsverordening identificatie bij financiële dienst-
verlening.1

De Gouverneur van de Nederlandse Antillen,

Op de voordracht van de Minister van Financiën;

Gelet op:

artikel III Landsverordening van de 26ste oktober 2009 tot wijziging van de Landsverorde-
ning identificatie bij financiële dienstverlening, op genomen in P.B. 2009, no. 66;

Heeft goedgevonden:

Artikel 1
De tekst van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening, zoals deze is 
komen te luiden nadat de wijzigingen, vastgesteld bij:
1° de Landsverordening van de 11de september 19972

2° de Landsverordening van de 27ste november 19973

3° de Landsverordening van de 26ste oktober 20094

daarin zijn aangebracht, wordt als bijlage behorende bij dit landsbesluit in het Publicatie-
blad opgenomen.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publi-
catieblad, waarin het geplaatst is.

Curaçao, 5 juli 2010
F.M. D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Financiën,
E.T.M. DE LANNOOY

1 P.B. 1996, no. 23
2 P.B. 1997, no. 237
3 P.B. 1997, no. 294
4 P.B. 2009, no. 66
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Uitgegeven de 30ste juli 2010
De Minister van Algemene Zaken, 

Buitenlandse Betrekkingen, 
E.S. DE JONGH-ELHAGE

Tekst van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening5, zoals gewijzigd 
bij
1° de Landsverordening van de 11de september 19976

2° de Landsverordening van de 27ste november 19977

3° de Landsverordening van de 26ste oktober 20098

Artikel 1
1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. dienstverlener: een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verricht;
b. dienst: het door een dienstverlener in of vanuit de Nederlandse Antillen:

1° in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele 
metalen en andere waarden;

2° openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen 
of andere waarden kan worden aangehouden;

3° verhuren van een safe-loket;
4° verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of ver-

gelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
5° sluiten of bemiddelen bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst als 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf tegen een premie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder-
deel c, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf boven een door 
de Minister te bepalen bedrag;

6° doen van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst als be-
doeld onder 5° welke meer bedraagt dan een door de Minister te bepalen be-
drag;

7° verlenen van een dienst ter zake van een transactie of van kennelijk met el-
kaar samenhangende transacties, met een tegenwaarde of gezamenlijke te gen-
waarde welke gelijk is aan dan wel meer bedraagt dan een door de Minister te 
bepalen bedrag, dat voor onderscheiden soorten van transacties verschillend 
kan zijn;

8° crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening 
waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere valuta kan worden 
aangehouden;

9° aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een 
creditcard, aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling 

5 P.B. 1996, no. 23
6 P.B. 1997, no. 237
7 P.B. 1997, no. 294
8 P.B. 2009, no. 66
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heeft aanvaard, voor zover het niet gaat om een creditcard, die alleen gebruikt 
kan worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard uitgeeft of bij 
een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid 
waarin de rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;

10° in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of 
geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde 
vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het in het ka-
der van een geldelijke overmaking betalen of betaalbaar stellen van gelden of 
geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde 
vorm ter beschikking zijn gesteld;

11° aanbieden van prijzen en premies, waarnaar kan worden mee gedongen tegen 
betaling van een waarde welke meer bedraagt dan een door de Minister te 
bepalen bedrag, in het kader van:
a. de exploitatie van hazardspelen, speelcasino’s en loterijen;
b. de exploitatie van buitengaatse hazardspelen.

12° als tussenpersoon optreden ter zake van het aan- of verkopen van onroerende 
zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;

13° handelen in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel 
andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen zaken 
van grote waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door de Minister 
te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten van zaken verschillend 
kan zijn;

14° verlenen van fiduciaire diensten waaronder wordt verstaan: het al dan niet te-
gen vergoeding verlenen van diensten van beheer in of vanuit de Nederlandse 
Antillen voor en ten behoeve van buitengaatse ondernemingen, waaronder in 
ieder geval wordt begrepen:
a. het ten behoeve van buitengaatse ondernemingen beschikbaar stellen van 

natuurlijke of rechtspersonen als directeur, vertegenwoordiger, administra-
teur of andere functionaris;

b. het verlenen van domicilie en kantoorfaciliteiten ten behoeve van buiten-
gaatse ondernemingen;

c. het in opdracht maar voor rekening van derden oprichten of doen oprich-
ten van buitengaatse ondernemingen of het liquideren of doen liquideren 
daarvan;

15° geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke per-
soon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat-
notaris, accountant, belastingadviseur dan wel als deskundige op juridisch, 
fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig 
juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig 
werkzaamheden verricht, bij:
a. het aan- of verkopen van onroerende zaken;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edel-

stenen of andere waarden;
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c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soort-
gelijke lichamen;

d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
16° verlenen van andere bij landsbesluit, houdende al gemene maatregelen, aan te 

wijzen diensten.
c. cliënt: een ieder aan wie een dienst wordt verleend, daaronder begrepen 

in geval van een dienst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 5° 
en 6°, degene die de premie betaalt alsmede degene aan wie de uitkering 
wordt gedaan;

d. de Minister: de minister van Financiën;
e. kredietinstelling: een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel a, van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 
1994;

f. verzekeringsbedrijf: een verzekeringsbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel f, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf;

g. Bank: de Bank van de Nederlandse Antillen;
h. Meldpunt: het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in arti-

kel 2 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties;
i. Toezichthouder: de Bank, de door het Bestuurscollege van de betrokken 

eilandgebieden daartoe ingestelde toezichtorganen of belaste instanties, de 
Raad voor de kansspelen langs elektronische weg, alsmede het Meldpunt, 
ieder voor wat betreft de onder zijn of haar toezicht onderworpen verle-
ners van diensten, naar de onderscheiding gemaakt in artikel 11, eerste lid;

j. uiteindelijk belanghebbende: de natuurlijke persoon die een gekwalifi-
ceerde deelneming of gekwalificeerd belang heeft of houdt in een rechts-
persoon of vennootschap of de natuurlijke persoon die gerechtigd is tot de 
activa of opbrengsten van een trust of stichting particulier fonds;

k. gekwalificeerde deelneming of gekwalificeerd belang: een rechtstreeks of 
middellijk belang van 25% of meer van het nominaal kapitaal of een daar-
mee vergelijkbaar belang of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefe-
nen van 25% of meer van de stemrechten of het rechtstreeks of middellijk 
kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap,

2. Met betrekking tot verrichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, sub 10°, 
wordt als dienst niet aangemerkt:
a. het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereen-

komst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of 
geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen 
stellen aan een instelling waaraan het op grond van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf is toegestaan het verzekeringsbedrijf in de Nederlandse Antil-
len uit te oefenen;

b. het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst 
betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of 
geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door 
een instelling waar aan het op grond van de Landsverordening Toezicht Verzeke-
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ringsbedrijf is toe gestaan het verzekeringsbedrijf in de Nederlandse Antillen uit te 
oefenen.

3. Als dienst wordt niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onder-
deel b, sub 15°, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, 
diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechts 
geding, of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechts-geding, 
voor zover verricht door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel een ac-
countant, optredende als onafhankelijk juridisch adviseur.

4 In verband met het verlenen van diensten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, sub 
14°, zijn de bepalingen aangaande buitengaatse ondernemingen onverkort van toepas-
sing op ondernemingen die niet naar Nederlands-Antilliaans recht zijn op gericht.

Artikel 2
1. De dienstverlener is verplicht de identiteit van een cliënt en de uiteindelijk belang-

hebbende indien die er is, vast te stellen voordat hij aan die cliënt een dienst verleent.
Indien de cliënt een natuurlijke persoon is die onbekwaam is de met de dienst verband 
houdende rechtshandeling te verrichten, kan de dienstverlener volstaan met het vast-
stellen van de identiteit van degene die daarbij als de wettelijke vertegenwoordiger 
optreedt.

2. Het eerste lid is bovendien van toepassing indien:
a. bij het verlenen van de dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7°, 

niet bekend is welk bedrag daarmee gemoeid zal zijn;
b. de premie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, de uitkering, be-

doeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 6° of het bedrag van de transactie, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7°, kleiner is dan het ingevolge 
die bepalingen vastgestelde bedrag, maar de dienst betrekking heeft op een trans-
actie die aan de hand van de ingevolge artikel 10 van de Landsverordening melding 
ongebruikelijke transacties vastgestelde indicatoren als een ongebruikelijke trans-
actie als bedoeld in die landsverordening dient te worden aangemerkt; of

c. de premie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5°, de uitkering, be-
doeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 6°, of het bedrag van de transactie, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7°, kleiner is dan het ingevolge 
die bepalingen vastgestelde bedrag, maar de dienstverlener weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat de transactie waarop de dienst betrekking heeft deel uitmaakt 
van een geheel van met elkaar samenhangende transacties, waarbij verschillende 
instellingen zijn betrokken.

3. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot de dienst bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onderdeel b, onder 5° en 6° voor zover het betreft een door een verzeke-
ringsbedrijf aangeboden pensioenverzekering, tenzij deze wordt afgekocht of als zeker-
heidsstelling dient.

4. Door de Minister kan vrijstelling worden verleend van het bepaalde in het eerste lid 
indien als cliënt optreedt:
a. een onderneming of instelling die een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2 

van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 ofwel een verze-
keringsbedrijf die over een vergunning als bedoeld in artikel 9 van de Landsver-
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ordening Toezicht Verzekeringsbedrijf beschikt, ofwel een beleggingsinstelling of 
een administrateur die over een vergunning als bedoeld in artikel 3 respectievelijk 
14 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs 
beschikt ofwel een trustkantoor dat over een vergunning als bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustwezen beschikt ofwel een as-
surantiebemiddelaar die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 4 van de 
Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf;

b. een onderneming of instelling die behoort tot een door de Minister aan te wijzen 
categorie.

5. De Toezichthouder kan voorschriften geven aan de dienstverleners in het kader van de 
toepassing van het eerste lid.

6. De Minister kan op verzoek ontheffing verlenen van het eerste lid.
7. Aan een vrijstelling als bedoeld in het vierde lid en aan een ontheffing als bedoeld in 

het vijfde lid kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

Artikel 3
1. Indien de cliënt een natuurlijke persoon is, wordt de identiteit vastgesteld met behulp 

van een van de volgende, in het land van uitgifte, geldige documenten:
a. een rijbewijs;
b. een identiteitskaart;
c. een reisdocument of paspoort;
d. een ander door de Minister aan te wijzen document.

 Indien de natuurlijke persoon in het buitenland woont of verblijft zal volstaan kunnen 
worden met:
a. een fotokopie van een van deze genoemde documenten, mits deze vergezeld wordt 

van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand van de woon- 
of verblijfplaats van de cliënt; of

b. de toezending van een van de genoemde documenten via elektronische weg, mits 
de dienstverlener binnen twee weken na elektronisch ontvangst ervan een gewaar-
merkt afschrift van het toegezonden document ontvangt.

2. Indien de cliënt een rechtspersoon of vennootschap is, wordt de identiteit vastgesteld 
met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koop-
handel en Nijverheid, of een soortgelijke instelling, in het land van vestiging, dan wel 
met behulp van een door de dienstverlener op te maken identificatie-document.

 Het uittreksel dan wel het identificatie-document dient tenminste de door de Minister 
te bepalen gegevens te bevatten.

3. Indien de cliënt een Nederlands-Antilliaanse publiekrechtelijke rechtspersoon is, kan 
de identiteit, onverminderd het tweede lid, tevens worden vastgesteld door een ver-
klaring van de directie. Indien het een buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersoon 
betreft, kan onverminderd het tweede lid volstaan worden met een verklaring van het 
bevoegde gezag.

 Deze verklaringen dienen tenminste de door de Minister te bepalen gegevens te bevat-
ten.

4. Indien er een uiteindelijk belanghebbende is dan dient deze op dezelfde wijze geïden-
tificeerd te worden als aangegeven in het eerste, tweede of derde lid.
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5. De dienstverlener is verplicht de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk belangheb-
bende te verifiëren met gebruikmaking van betrouwbare en onafhankelijke bronnen.

6. De dienstverlener draagt zorg voor de juiste identiteitsgegevens. Wanneer blijkt dat 
deze gegevens niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid, is de dienstverlener 
verplicht deze gewijzigde identiteitsgegevens aan te passen.

Artikel 4
1. In afwijking van artikel 3 is aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 2 voldaan, indien 

de dienstverlener voor de vaststelling van de identiteit van een cliënt gebruik maakt 
van de gegevens die hij bij een eerder aan die cliënt verleende dienst overeenkomstig 
de bepalingen van deze landsverordening heeft vastgesteld.

2. Aan de verplichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is met betrekking tot de dienst, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5° en 6° voldaan indien de eerste 
premiebetaling wordt gedaan ten laste van, dan wel de uitkering uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst wordt betaald ten gunste van een rekening van de cliënt bij 
een kredietinstelling die geregistreerd is ingevolge artikel 11 van de Landsverordening 
toezicht bank- en kredietwezen 1994 of een verzekeringsbedrijf als bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onderdeel b van de Landsverordening toezicht Verzekeringsbedrijf of een 
kredietinstelling of verzekeringsbedrijf met zetel in een staat door de Minister aan te 
wijzen.

3. Aan de verplichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is met betrekking tot de dienst, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, 2°, 4° en 7°, voor zover verband 
houdend met de handel in effecten, voldaan indien de eerste betaling die met de dienst 
verband houdt door de cliënt wordt gedaan of indien een betaling aan de cliënt wordt 
gedaan ten laste of ten gunste van een rekening van die cliënt bij een kredietinstelling 
die geregistreerd is ingevolge artikel 11 van de Landsverordening toezicht bank- en 
kredietwezen 1994 of een kredietinstelling met zetel in een staat die door de Minister 
is aangewezen.

4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing in door de Minister aan te wijzen 
gevallen.

5. De leden twee tot en met vier zijn niet van toepassing indien de dienst betrekking heeft 
op een transactie die als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Landsverorde-
ning melding ongebruikelijke transacties dient te worden aangemerkt, of als artikel 5, 
vierde lid, van toepassing is.

Artikel 5
1. De dienstverlener is verplicht de identiteit van de natuurlijke persoon die namens een 

cliënt of namens een vertegenwoordiger van een cliënt bij hem verschijnt overeenkom-
stig de artikelen 3 en 4 vast te stellen voordat hij de dienst verleent.

2. De dienstverlener is verplicht na te gaan of de natuurlijke persoon die voor hem ver-
schijnt voor zichzelf optreedt dan wel voor een derde.

3. Indien de natuurlijke persoon optreedt voor een derde is de dienstverlener verplicht de 
identiteit van die derde vast te stellen met behulp van door de natuurlijke persoon over 
te leggen documenten, bedoeld in artikel 3, tenzij artikel 2, eerste lid, tweede volzin, 
van toepassing is, Indien de derde optreedt voor een andere derde, is de dienstverlener 
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verplicht de identiteit van die andere derde op dezelfde wijze vast te stellen, tenzij 
artikel 2, eerste lid, tweede volzin, van toepassing is.

4. Indien de dienstverlener weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de natuurlijke per-
soon die voor hem verschijnt niet voor zichzelf optreedt, dient hij redelijke maatregelen 
te treffen teneinde de identiteit van de cliënt voor wie hij optreedt en, ingeval van verte-
genwoordiging van een cliënt door een derde van die vertegenwoordiger te achterhalen.

5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de natuurlijke persoon een 
dienstverlener is dan wel optreedt namens een dienstverlener waarop een vrijstelling als 
bedoeld in artikel 2, vierde lid, of een ontheffing als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van 
toepassing is, mits die dienstverlener de identiteit van de derde voor wie zij optreedt 
overeenkomstig deze landsverordening dan wel overeenkomstig de wetgeving van een 
door de Minister aangewezen staat.

6. Door de Minister kan vrijstelling en, op verzoek, ontheffing worden verleend van het 
derde en vierde lid. Aan een vrijstelling en aan een ontheffing kunnen beperkingen 
worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

Artikel 6
De dienstverlener is verplicht de volgende gegevens vast te leggen op een zodanige wijze 
dat deze toegankelijk zijn:
a. de naam, het adres en de woonplaats dan wel plaats van vestiging van de cliënt en de 

uiteindelijk belanghebbende indien die er is en van degene te wiens name het depot 
of de rekening wordt gesteld, van de gene die toegang tot het safe-loket zal hebben of 
de gene te wiens name een uitbetaling of transactie wordt verricht, alsmede van hun 
vertegenwoordigers;

b. de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp 
waarvan de identiteitsvaststelling heeft plaats gevonden, behoudens indien artikel 4 
van toepassing is;

c. de aard van de dienst; en
d. 1.  in het geval van het in bewaring nemen van de in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 

onder 1°, genoemde waarden: het desbetreffende depotnummer en de marktwaarde 
die deze waarden vertegenwoordigen op het tijdstip van de inbewaringneming, of 
bij ontstentenis van een marktwaarde het bedrag dat deze waarden vertegenwoor-
digen, berekend volgens andere in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke waar-
deringsgrondslagen, of indien het bedrag dat deze waarden vertegenwoordigen in 
redelijkheid niet kan worden vastgesteld, een nauwkeurige omschrijving van die 
waarden;

2. in het geval van het openstellen van een rekening: een duidelijke omschrijving van 
de soort rekening en het aan die rekening toegekende nummer;

3. in het geval van verhuur van een safe-loket: het nummer of een andere onderschei-
dende aanduiding van het desbetreffende safe-loket;

4. in het geval van het verrichten van uitbetalingen ter zake van het verzilveren van  
coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren: 
het bedrag dat met de transactie is gemoeid en het desbetreffende rekeningnum-
mer;
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5. in het geval van het sluiten van een verzekeringsovereenkomst: het nummer van de 
rekening ten laste waarvan de premiebetaling wordt gedaan;

6. in het geval van het doen van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsover-
eenkomst: het nummer van de rekening ten gunste waarvan de uitkering wordt 
gedaan;

7. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7°: 
het bedrag dat met de transactie is gemoeid en het desbetreffende rekeningnum-
mer;

8. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 9° 
en 10°: het creditcard of debitcard nummer met vervaldatum, dan wel het cheque-
nummer tezamen met het corresponderende bankrekeningnummer;

9. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 12° 
en 15° sub a: de aard en andere unieke kenmerken van de betrokken onroerende 
zaken alsmede het met de transactie gemoeide bedrag;

10. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 
11°, 13° en 15° sub b: de aard, herkomst, bestemming, omvang en andere unieke 
kenmerken van de betrokken waarden of zaken;

11. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 14°, 
15° sub c en d: de identiteit van de betrokken vennootschappen, rechtspersonen of 
soortgelijke lichamen;

12. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 
16: de op die dienst betrekking hebbende gegevens die bij landsbesluit houdende 
algemene maatregelen zijn aangewezen.

Artikel 7
De dienstverlener is verplicht de in artikel 6 bedoelde gegevens op toegankelijke wijze te 
bewaren tot vijf jaar na het beëindigen van de overeenkomst op grond waarvan de dienst 
is verleend of tot vijf jaar na het uitvoeren van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel b, onder 2° t/m 7° en 9° t/m 16°.

Artikel 8
Het is de dienstverlener verboden een dienst te verlenen indien de identiteit van de cliënt 
niet op de bij deze landsverordening voorgeschreven wijze is vastgesteld.

Artikel 9
1. De Toezichthouder kan de dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de verplich-

tingen op gelegd bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede en vijfde lid, 3, eerste 
tot en met zesde lid, 5, eerste tot en met vierde lid, 6, 4, 8 en 11, derde lid, van deze 
landsverordening een last onder dwangsom opleggen.

2. De hoogte van de dwangsom voor de verscheidene overtredingen wordt bepaald bij 
landsbesluit, houdende al gemene maatregelen.

3. In de beschikking tot oplegging van een last onder dwangsom wordt een termijn ge-
steld gedurende welke de overtreder een last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom 
wordt verbeurd.
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4. De Toezichthouder kan bij dwangbevel het verschuldigde bedrag, verhoogd met de op 
de invordering vallende kosten, invorderen.

5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend 
en levert een executoriale titel op.

6. De bevoegdheid tot invordering van verbeurde bedragen verjaart door verloop van een 
jaar na de dag waarop zij zijn verbeurd.

Artikel 9a
1. De Toezichthouder kan de dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de ver-

plichtingen op gelegd bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede en vijfde lid, 3, 
eerste tot en met zesde lid, 5, eerste tot en met vierde lid, 6, 4, 8 en 11, derde lid, deze 
landsverordening een boete opleggen voor elke dag die hij nalatig is geweest.

2. De hoogte van de boete voor de verscheidene overtredingen alsmede aan wie deze 
boete toekomt wordt bepaald bij landsbesluit, houdende al gemene maatregelen.

3. Alvorens over te gaan tot het opleggen van een boete, stelt de Toezichthouder de be-
trokken dienstverlener schriftelijk op de hoogte van het voornemen een boete op te 
leggen onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust en stelt hem in 
de gelegenheid de nalatigheid binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 9b
1. De boete wordt betaald binnen vier weken na dagtekening van de beschikking waarbij 

het is op gelegd.
2. De boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop 

de in het eerste lid bedoelde termijn is verstreken.
3. Indien de boete niet binnen de gestelde termijn is betaald, stuurt de Toezichthouder 

een schriftelijke aanmaning om binnen tien dagen na dagtekening van de aanmaning 
de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning 
bevat de aanzegging dat de boete, voor zover deze niet binnen de gestelde termijn 
wordt betaald, overeenkomstig het vierde lid zal worden ingevorderd.

4. Bij gebreke van tijdige betaling kan de Toezichthouder de boete, verhoogd met de 
kosten van de aanmaning en van de invordering, bij dwangbevel invorderen.

5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend 
en levert een executoriale titel op.

Artikel 9c
1. De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt indien ter zake van de overtre-

ding op grond waarvan de boete kan worden op gelegd, tegen de overtreder een straf-
vervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, 
dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek 
van Strafrecht van de Nederlandse Antillen.

2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een overtreding van de artikelen, ge-
noemd in artikel 9a, eerste lid, vervalt, indien de Toezichthouder ter zake van die over-
treding reeds een boete heeft op gelegd.

3. De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt een jaar na de dag waarop de 
overtreding is begaan.
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4. De termijn, bedoeld in het derde lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de be-
schikking waarbij een boete wordt op gelegd.

Artikel 9d
1. De Toezichthouder kan, teneinde de naleving van deze landsverordening te bevorde-

ren, ter openbare kennis brengen, het feit ter zake waarvan een last onder dwangsom 
of een boete is op gelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de 
woonplaats van de gene aan wie de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is op 
gelegd.

2. De bevoegdheid om een feit ter openbare kennis te brengen vervalt indien ter zake van 
het feit een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang 
heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 
van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen.

3. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld in het eerste lid 
vervalt, indien de Toezichthouder het feit reeds ter openbare kennis heeft gebracht.

4. De bevoegdheid om een feit ter openbare kennis te brengen vervalt een jaar na de dag 
waarop het feit heeft plaats gehad.

5. De termijn, bedoeld in het vierde lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de 
beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 9e
1. De werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een boete 

worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van 
de overtreding of het daaraan voorafgegane onderzoek.

2. De werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een feit wor-
den verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het 
feit of het daaraan voorafgegane onderzoek.

Artikel 9f
Door de Minister kunnen regels worden gesteld ter zake van de uitoefening van de be-
voegdheid, bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, 9a, eerste lid, en 9d, eerste lid.

Artikel 10
1. Overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede, 

vijfde en zevende lid, 3, vijfde en zesde lid, 5, 6, 4, 8 en 11, derde en achtste, lid van 
deze landsverordening is, voor zover zulks opzettelijk geschied, een misdrijf en wordt 
gestraft met hetzij gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, hetzij met geldboete van 
ten hoogste vijfhonderdduizend gulden, hetzij met beide straffen.

2. Overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede, 
vijfde en zevende lid, 3, vijfde en zesde lid, 5, 6, 7, 8 en 11, derde en achtste, lid van 
deze landsverordening is, voor zover zulks niet opzettelijk geschied, een overtreding en 
wordt gestraft met hetzij hechtenis van ten hoogste een jaar, hetzij met geldboete van 
ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden, hetzij met beide straffen.
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Artikel 11
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening be-

paalde zijn belast:
a. de door de President van de Bank daartoe aangewezen functionarissen van de 

Bank, voor zover betreft verleners van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel b, sub 1° t/m 10° en 14°;

b. de door het bestuurscollege van de onderscheiden eilandgebieden aangewezen 
functionarissen van daartoe ingestelde toezichtorganen of belaste instanties, voor 
zover betreft verleners van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 
sub 11° onder a; 

c. de Raad voor de kansspelen langs electronische weg, voor zover betreft verleners 
van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 11° onder b;

d. het hoofd van het Meldpunt alsmede de door deze daartoe aangewezen functiona-
rissen van het Meldpunt, voor zover betreft verleners van diensten als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 12°, 13° en 15°.

Zodanige aanwijzingen worden bekendgemaakt in de Curaçaose Courant.
2. Indien met toepassing van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 16°, bij landsbesluit, 

houdende al gemene maatregelen, andere diensten worden aangewezen, wordt bij dat 
landsbesluit tevens voorzien in het toezicht.

3. De Toezichthouder is bevoegd met het oog op de bevordering van de naleving van 
deze landsverordening richtlijnen te geven aan de onder zijn toezicht onderworpen 
dienstverleners, bedoeld in het eerste lid.

4. De in het eerste lid bedoelde functionarissen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de 
vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers, zoals 

electronische bestanden en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee 
te nemen;

c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee 
te nemen en daarvan monsters te nemen;

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestem-
ming van de bewoner te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;

e. vaartuigen, stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken;
f. woningen of tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen zonder de uitdruk-

kelijke toestemming van de bewoner te betreden.
5. Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het vierde lid, onderdeel d, 

verschaft met behulp van de sterke arm.
6. Op het binnentreden van woningen of van tot woning gestemde gedeelten van vaar-

tuigen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel f, is Titel X van het Derde Boek van het 
Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de 
artikelen 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, tweede en derde lid, 158, eerste lid, laatste 
zinsnede, en 160, eerste lid, en met dien verstande dat de machtiging wordt verleend 
door de procureur-generaal.
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7. Bij landsbesluit, houdende maatregelen9, kunnen regels worden gesteld met betrekking 
tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.

8. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste en het tweede lid aangewezen perso-
nen alle medewerking te verlenen, die op grond van het vierde lid wordt gevorderd.

Artikel 12
1. Met de opsporing van de bij artikel 10 strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 

184 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren, belast de daartoe bij 
landsbesluit aangewezen personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in 
De Curaçaosche Courant.

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld om-
trent de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aangewezen personen dienen te 
voldoen.

Artikel 13
Deze Landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Artikel 14
Deze Landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening identificatie bij 
dienstverlening.

9 Lees: landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
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Landsverordening  
Melding Ongebruikelijke Transacties

A 2010 No. 41

PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT van de 13de juli 2010, no. 10/2598, bepalende de opneming in het 
Publicatieblad van de geldende tekst van de Landsverordening melding ongebruikelijke 
transacties1

De Gouverneur van de Nederlandse Antillen,

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie; 

Gelet op:

artikel IV Landsverordening van de 26ste oktober 2009 tot wijziging van de Landsverorde-
ning melding ongebruikelijke transacties, opgenomen in P.B. 2009, no. 65;

Heeft goedgevonden:

Artikel 1
De tekst van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, zoals deze is ko-
men te luiden nadat de wijzigingen, vastgesteld bij:
1° de Landsverordening van de 11de september 19972

2° de Landsverordening van de 3de augustus 20013

3° de Landsverordening van de 3de augustus 20014

4° de Landsverordening van de 26ste oktober 20095

daarin zijn aangebracht, wordt als bijlage behorende bij dit landsbesluit in het Publicatie-
blad opgenomen.

1 P.B. 1996, no. 21
2 P.B. 1997, no. 237
3 P.B. 2001, no. 78
4 P.B. 2001, no. 80
5 P.B. 2009, no. 65
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Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publi-
catieblad, waarin het geplaatst is.

Curaçao, 13 juli 2010
F.M. D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Financiën, 
E.T.M. DE LANNOOY

De Minister van Justitie, 
M.M. JACOBA

Uitgegeven de 30ste juli 2010
De Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen, 

E.S. DE JONGH-ELHAGE

Tekst van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties6, zoals gewijzigd bij:
de Landsverordening van de 11de september 19977

de Landsverordening van de 3de augustus 20018

de Landsverordening van de 3de augustus 20019

de Landsverordening van de 26ste oktober 200910

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen

Artikel 1
1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. dienst: het in of vanuit de Nederlandse Antillen:

1º in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele meta-
len en andere waarden;

2° openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of   
andere waarden kan worden aangehouden;

3° verhuren van een safe-loket;
4° verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of verge-

lijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
5° sluiten van een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 

a, van de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf alsmede het daarbij ver-
lenen van bemiddeling;

6° doen van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst als bedoeld 
sub 5°;

6 P.B. 1996, no. 21
7 P.B. 1997, no. 237
8 P.B. 2001, no. 78
9 P.B. 2001, no. 80
10 P.B. 2009, no.65
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7° crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening 
waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden 
aangehouden;

8° wisselen van guldens of vreemde valuta;
9° aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een 

creditcard, aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling 
heeft aanvaard, voor zover het niet gaat om een creditcard, die alleen gebruikt kan 
worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard uitgeeft of bij een 
onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid waarin 
de rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;

10° in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of 
geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm 
elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het in het kader van een gel-
delijke overmaking betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat 
deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking 
zijn gesteld;

11° aanbieden van prijzen en premies, waarnaar kan worden meegedongen tegen beta-
ling van een waarde welke meer bedraagt dan een door de minister van Financiën 
te bepalen bedrag, in het kader van:
a. de exploitatie van hazardspelen, speelcasino’s en loterijen;
b. de exploitatie van buitengaatse hazardspelen.

12° als tussenpersoon optreden ter zake van het aan- of verkopen van onroerende za-
ken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;

13° handelen in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel ande-
re bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen zaken van grote 
waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door de minister van Financiën 
te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten van zaken verschillend kan 
zijn;

14° verlenen van fiduciaire diensten waaronder wordt verstaan: het al dan niet tegen 
vergoeding verlenen van diensten van beheer in of vanuit de Nederlandse Antillen 
voor en ten behoeve van buitengaatse ondernemingen, waaronder in ieder geval 
wordt begrepen:
a. het ten behoeve van buitengaatse ondernemingen beschikbaar stellen van na-

tuurlijke of rechtspersonen als directeur, vertegenwoordiger, administrateur of 
andere functionaris;

b. het verlenen van domicilie en kantoorfaciliteiten ten behoeve van buitengaatse 
ondernemingen;

c. het in opdracht maar voor rekening van derden oprichten of doen oprichten 
van buitengaatse ondernemingen of het liquideren of doen liquideren daarvan; 

15° geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat- notaris, ac-
countant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of admi-
nistratief gebied, dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep 
of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden ver-
richt, bij:
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a.  het aan- of verkopen van onroerende zaken;
b.  het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelste-

nen of andere waarden;
c.  het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke 

lichamen;
d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen.

16° verlenen van andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wij-
zen diensten;

b. cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan of ten behoeve van wie een 
dienst wordt verleend, alsmede in geval van een dienst als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, sub 5° en 6° die de premie betaalt alsmede degene ten behoeve van wie 
de uitkering wordt gedaan;

c. transactie: een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een 
cliënt in verband met het afnemen van één of meer diensten;

d. ongebruikelijke transactie: een transactie die aan de hand van de ingevolge artikel 
10 bepaalde indicatoren als zodanig wordt aangemerkt;

e. melding: een melding als bedoeld in artikel 11;
f. Bank: de Bank van de Nederlandse Antillen;
g. Meldpunt: het Meldpunt, bedoeld in artikel 2;
h. Toezichthouder: de Bank, de door het Bestuurscollege van de betrokken eilandge-

bieden daartoe ingestelde toezichtorganen of belaste instanties, de Raad voor de 
kansspelen langs electronische weg, alsmede het Meldpunt, ieder voor wat betreft 
de onder zijn of haar toezicht onderworpen verleners van diensten, naar de onder-
scheiding gemaakt in artikel 22h, eerste lid;

i. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 16;
j. witwassen: een gedraging als strafbaar gesteld in Titel XXXA van het Tweede Boek 

van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen;.
k. financieren van terrorisme: een gedraging zoals omschreven in artikel 2 van het 

op 9 december 1999 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter 
bestrijding van de financiering van terrorisme (Trb. 2000, 12), begaan door een 
natuurlijke persoon, een rechtspersoon of vennootschap, of door of ten behoeve 
van, of in verband met een organisatie, instelling, bedrijf, persoon dan wel groep 
van personen of bevolkingsgroepen.

2. Met betrekking tot verrichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sub 10°, 
wordt als dienst niet aangemerkt:
a. het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereen-

komst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of 
geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen 
stellen aan een instelling waaraan het op grond van de Landsverordening Toezicht 
Verzekeringsbedrijf is toegestaan het verzekeringsbedrijf in de Nederlandse Antil-
len uit te oefenen;

b. het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst 
betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of 
geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door 
een instelling waar aan het op grond van de Landsverordening Toezicht Verzeke-
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ringsbedrijf is toegestaan het verzekeringsbedrijf in de Nederlandse Antillen uit te 
oefenen.

3. Als dienst wordt niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, on-
derdeel a, sub 15°, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een 
cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een 
rechtsgeding, of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsge-
ding, voor zover verricht door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel een 
accountant, optredende als onafhankelijk juridisch adviseur.

4. In verband met het verlenen van diensten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sub 
14°, zijn de bepalingen aangaande buitengaatse ondernemingen onverkort van toepas-
sing op ondernemingen die niet naar Nederlands-Antilliaans recht zijn opgericht.

HOOFDSTUK II
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Artikel 2
Er is een centrale nationale instantie, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, ressorte-
rende onder de minister van Financiën en staande onder leiding van een hoofd met taken, 
zoals vermeld in deze landsverordening.

Artikel 3
Het Meldpunt heeft tot taak:
a. het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, 

teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en 
opsporing van het witwassen of het financieren van terrorisme en de hieraan ten grond-
slag liggende misdrijven;

b. het verstrekken van gegevens in overeenstemming met het bij of krachtens deze lands-
verordening bepaalde;

c. degene die overeenkomstig artikel 11 een melding heeft gedaan met het oog op de 
juiste naleving van de meldingsplicht, te berichten over de afdoening van de melding. 
In dat geval wordt slechts meegedeeld of verstrekking heeft plaatsgevonden overeen-
komstig onderdeel b;

d. het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van het witwassen of 
het financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om het witwas-
sen of het financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;

e. het geven van aanbevelingen, gehoord de betrokken toezichthouders dan wel beroeps-
organisaties, voor de relevante bedrijfstakken omtrent de invoering van passende pro-
cedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot 
voorkoming van het gebruik van de relevante bedrijfstakken voor het witwassen of het 
financieren van terrorisme;

f. het geven van voorlichting aan de bedrijfstakken en beroepsgroepen, de personen en 
instellingen die met het toezicht op de naleving van deze landsverordening zijn belast, 
het openbaar ministerie, de ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en 
aan het publiek omtrent de verschijningsvormen en de voorkoming van het witwassen 
of het financieren van terrorisme.
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g. het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen po-
litiële en niet-politiële instanties die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt;

h. het onderhouden van contacten met en het deelnemen aan vergaderingen van interna-
tionale en intergouvernementele instanties op het gebied van de bestrijding van zowel 
het witwassen als het financieren van terrorisme;

i. het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van zijn voorne-
mens voor het komende jaar aan de minister van Financiën en het ter kennis brengen 
van dit verslag aan de minister van Justitie.

Artikel 4
1. Het Meldpunt houdt een register. De Minister van Financiën is beheerder van het 

register.
2. De minister van Financiën stelt een reglement op voor het register en is verantwoorde-

lijk voor de juiste werking ervan.
3. Het hoofd van het Meldpunt is belast met het feitelijk beheer van het register, bedoeld 

in het eerste lid. Hij oefent dit feitelijk beheer uit in naam en onder verantwoordelijk-
heid van de minister van Financiën.

4. Het register bevat slechts gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het is 
aangelegd.

5. Uit het register worden geen gegevens verstrekt, tenzij bij of krachtens deze landsver-
ordening gestelde regels hierin voorzien.

Artikel 5
1. Het Meldpunt is bevoegd voor zover noodzakelijk ten behoeve van zijn taakuitoefe-

ning de registers van de instanties en ambtenaren die met de opsporing en vervolging 
van strafbare feiten zijn belast te raadplegen.

2. De in het eerste lid genoemde instanties en ambtenaren zijn verplicht het Meldpunt de 
raadpleging, bedoeld in het eerste lid, toe te staan.

Artikel 6
1. Het Meldpunt is verplicht de volgende gegevens te verstrekken aan de instanties en 

ambtenaren die met de opsporing en vervolging van misdrijven zijn belast:
1° gegevens waaruit een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaald persoon zich 

schuldig heeft gemaakt aan het witwassen of aan een hieraan ten grondslag liggend 
misdrijf of het financieren van terrorisme;

2° gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor 
de opsporing van het witwassen of van de hieraan ten grondslag liggende misdrij-
ven of het financieren van terrorisme;

3° gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor 
de voorkoming of opsporing van toekomstige misdrijven, die aan het witwassen 
of het financieren van terrorisme ten grondslag kunnen liggen en die, gezien hun 
ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij zullen worden 
gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.
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2. Het Meldpunt is bevoegd inlichtingen aangaande het meldgedrag van de meldende 
instellingen te verstrekken aan personen en instellingen die met het toezicht op de 
naleving van deze landsverordening zijn belast.

Artikel 7
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld omtrent de 

verstrekking van gegevens uit het register van het Meldpunt en de voorwaarden waar-
onder dit kan geschieden met van overheidswege aangewezen politiële en niet politiële 
instanties in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meld-
punt en met instanties in het Koninkrijk waarvan de taken, raakvlakken hebben met de 
werkzaamheden van het Meldpunt.

2. De gegevensverstrekking aan instanties buiten het Koninkrijk geschiedt alleen op basis 
van een verdrag of een administratief akkoord, tenzij het een instantie betreft die door 
de Egmont Groep erkend is als lid en die, ingevolge haar nationale wetgeving, voor het 
uitwisselen van gegevens met andere door de Egmont Groep als lid erkende instanties, 
niet verplicht is een schriftelijk akkoord te sluiten.

Artikel 8
1. Benoeming, schorsing en ontslag van het hoofd en het overige personeel van het Meld-

punt geschiedt, gehoord de begeleidingscommissie, bedoeld in artikel 16, bij landsbe-
sluit op voordracht van de minister van Financiën in overeenstemming met de minister 
van Justitie.

2. Het hoofd van het Meldpunt wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vijf 
jaren. Deze periode kan na afloop telkens voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. 
Het eerste lid is op de verlenging van de benoeming van overeenkomstige toepassing.

3. Het hoofd en het personeel van het Meldpunt dat werkzaamheden verricht in het 
kader van de toepassing van deze landsverordening zijn niet aansprakelijk voor schade 
teweeggebracht in de normale taakuitoefening op grond van deze landsverordening, 
tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9
De minister van Financiën bepaalt in overeenstemming met de minister van Justitie, ge-
hoord de Begeleidingscommissie, bedoeld in artikel 16, de begroting en formatie van het 
Meldpunt.

HOOFDSTUK III
De meldingsplicht

Artikel 10
Door de minister van Financiën en de minister van Justitie gezamenlijk worden, na overleg 
met het Meldpunt, gehoord de commissie, bedoeld in artikel 16, zo nodig per daarbij te on-
derscheiden categorieën transacties, de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt 
beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.
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Artikel 11
1. Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel a, verleent, is verplicht een daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke 
transactie onverwijld te melden aan het Meldpunt.

2. Een melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:
a. de identiteit van de cliënt;
b. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
c. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
d. de omvang, bestemming en herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, 

effecten, edele metalen of andere waarden;
e. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aan-

gemerkt.

Artikel 12
1. Het Meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene 

die door het verlenen van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 
7°, bij een transactie is betrokken waarover het Meldpunt gegevens heeft verzameld, 
nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of de verza-
melde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak, bedoeld in artikel 3, 
onder b.

2. Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn ge-
vraagd, is verplicht deze aan het Meldpunt schriftelijk, alsmede in naar het oordeel van 
het Meldpunt spoedeisende gevallen mondeling, te verstrekken binnen de door het 
Meldpunt gestelde termijn.

Artikel 13
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld 
omtrent de wijze waarop een melding moet worden gedaan, respectievelijk gegevens en 
inlichtingen, gevraagd op grond van artikel 12, eerste lid, moeten worden verstrekt.

Artikel 14
1. Gegevens of inlichtingen die in overeenstemming met de artikelen 11 of 12, tweede 

lid, zijn verstrekt, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opspo-
ringsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs terzake van een 
tenlastelegging wegens, het witwassen of een hieraan ten grondslag liggend misdrijf 
of het financieren van terrorisme door degene die deze gegevens of inlichtingen heeft 
verstrekt.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de persoon die werkzaam is voor 
degene die in overeenstemming met de artikelen 11 of 12, tweede lid, gegevens of 
inlichtingen heeft verstrekt of daaraan heeft meegewerkt.

Artikel 15
1. Degene die tot een melding op de voet van artikel 11 is overgegaan, is niet aanspra-

kelijk voor schade die een cliënt of een derde dientengevolge lijdt, tenzij die schade 
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het gevolg is van opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid van degene die heeft 
gemeld.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de persoon die werkzaam is voor 
degene die in overeenstemming met artikel 11 gegevens of inlichtingen heeft verstrekt 
of daaraan heeft meegewerkt.

HOOFDSTUK IV
De Begeleidingscommissie

Artikel 16
1. Er is een Begeleidingscommissie voor het Meldpunt.
2. De Begeleidingscommissie bestaat uit ten hoogste vijftien leden en bepaalt zijn eigen 

werkwijze.

Artikel 17
1. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

a. de minister van Financiën;
b. de minister van Justitie;
c. de bedrijfstakken die onder de werking van deze landsverordening vallen;
d. de toezichthoudende autoriteit voor de bedrijfstakken die onder de werking van 

deze landsverordening vallen;
e. het openbaar ministerie.

2. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden op voordracht van de 
in het eerste lid bedoelde instanties door de minister van Financiën benoemd en ont-
slagen. De benoeming geldt voor drie jaren. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd. 
Bij de samenstelling van de commissie streeft de minister van Financiën naar een even-
wichtige vertegenwoordiging van vernoemde instanties.

3. Een vertegenwoordiger van de minister van Financiën bekleedt het voorzitterschap van 
de commissie.

Artikel 18
De commissie heeft tot taak:
a. het Meldpunt in zijn functioneren te begeleiden;
b. het ter beschikking stellen aan het Meldpunt van haar kennis en deskundigheid;
c. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister van Financiën of de 

minister van Justitie over onder meer:
1° de wijze waarop het Meldpunt zijn taak verricht;
2° de vaststelling van de indicatoren, bedoeld in artikel 10;
3° de effectiviteit van de meldingsplicht.

Artikel 19
De Begeleidingscommissie kan ten behoeve van een goede uitvoering van zijn taak gege-
vens opvragen bij het Meldpunt. Het Meldpunt is verplicht deze gegevens in geanonimi-
seerde vorm te verstrekken.
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HOOFDSTUK V
Geheimhouding

Artikel 20
1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze landsverordening 

bepaalde zijn verstrekt of ontvangen, zijn geheim. Een ieder die zulke gegevens of 
inlichtingen verstrekt of ontvangt, zomede degene die ingevolge artikel 11, eerste lid, 
een melding doet, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

2. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsverordening of van 
krachtens deze landsverordening genomen besluiten enige taak vervult of heeft ver-
vuld, verboden van gegevens of inlichtingen, die ingevolge deze landsverordening zijn 
verstrekt of ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders 
bekendheid te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze landsverorde-
ning wordt geëist.

3. De Toezichthouder is, in afwijking van het eerste en tweede lid en van eventuele an-
dere toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen, bevoegd het Meldpunt in te 
lichten, indien bij de taakuitoefening feiten aan het licht komen die mogelijk zouden 
kunnen duiden op het witwassen of het financieren van terrorisme.

4. Het Meldpunt is, in afwijking van het eerste lid en tweede lid, bevoegd om:
a. gegevens en inlichtingen, onder meer omtrent het meldgedrag van de meldende 

instellingen, verkregen bij de vervulling van de hem ingevolge deze landsverorde-
ning opgedragen taken, te verstrekken aan de Toezichthouder;

b. met gebruikmaking van gegevens en inlichtingen, verkregen bij de vervulling van 
de hem ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, niet tot afzonderlijke 
dienstverleners herleidbare mededelingen te doen en statistieken te publiceren.

Artikel 21
Het Meldpunt is, in afwijking van artikel 20, eerste en tweede lid, en met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 7, bevoegd om gegevens en inlichtingen, verkregen bij de vervul-
ling van zijn ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, te verstrekken aan bui-
tenlandse politiële en niet politiële instanties die een vergelijkbare taak als het Meldpunt 
hebben en aan instanties in het Koninkrijk waarvan de taken raakvlakken hebben met de 
werkzaamheden van het Meldpunt.

HOOFDSTUK VI
Inzagerecht
Artikel 22

1. Door of namens de beheerder van het register van het Meldpunt wordt een ieder op 
diens verzoek binnen een maand meegedeeld of en zo ja welke deze persoon betref-
fende persoonsgegevens in het register zijn opgenomen.

2. De mededeling, bedoeld in het eerste lid, blijft achterwege voor zover dat noodzakelijk 
is voor de goede uitvoering van de taak van het Meldpunt dan wel indien gewichtige 
belangen van derden daartoe noodzaken.
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HOOFDSTUK VI a
Bestuurlijke sancties

Artikel 22a
1. De Toezichthouder kan de dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de verplich-

tingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 11, 12, tweede lid, 13, 20, tweede lid, 22h, 
derde lid, van deze landsverordening een last onder dwangsom opleggen.

2. De hoogte van de dwangsom voor de verscheidene overtredingen wordt bepaald bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

3. In de beschikking tot oplegging van een last onder dwangsom wordt een termijn ge-
steld gedurende welke de overtreder een last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom 
wordt verbeurd.

4. De Toezichthouder kan bij dwangbevel het verschuldigde bedrag, verhoogd met de op 
de invordering vallende kosten, invorderen.

5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend 
en levert een executoriale titel op.

6. De bevoegdheid tot invordering van verbeurde bedragen verjaart door verloop van een 
jaar na de dag waarop zij zijn verbeurd.

Artikel 22b
1. De Toezichthouder kan de dienstverlener die niet of niet tijdig voldoet aan de verplich-

tingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 11, 12, tweede lid, 13, 20, tweede lid, 22h, 
derde lid, van deze landsverordening een boete opleggen voor elke dag die hij nalatig is 
geweest.

2. De hoogte van de boete voor de verscheidene overtredingen alsmede aan wie deze 
boete toekomt wordt bepaald bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

3. Alvorens over te gaan tot het opleggen van een boete, stelt de Toezichthouder de be-
trokken dienstverlener schriftelijk op de hoogte van het voornemen een boete op te 
leggen onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust en stelt hem in 
de gelegenheid de nalatigheid binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 22c
1. De boete wordt betaald binnen vier weken na dagtekening van de beschikking waarbij 

het is opgelegd.
2. De boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop 

de in het eerste lid bedoelde termijn is verstreken.
3. Indien de boete niet binnen de gestelde termijn is betaald, stuurt de Toezichthouder 

een schriftelijke aanmaning om binnen tien dagen na dagtekening van de aanmaning 
de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning 
bevat de aanzegging dat de boete, voor zover deze niet binnen de gestelde termijn 
wordt betaald, overeenkomstig het vierde lid zal worden ingevorderd.

4. Bij gebreke van tijdige betaling kan de Toezichthouder de boete, verhoogd met de 
kosten van de aanmaning en van de invordering, bij dwangbevel invorderen.

5. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend 
en levert een executoriale titel op.
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Artikel 22d
1. De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt indien ter zake van de overtre-

ding op grond waarvan de boete kan worden opgelegd, tegen de overtreder een straf-
vervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, 
dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek 
van Strafrecht van de Nederlandse Antillen.

2. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een overtreding van de artikelen, ge-
noemd in artikel 22b, eerste lid, vervalt, indien de Toezichthouder ter zake van die 
overtreding reeds een boete heeft opgelegd.

3. De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt een jaar na de dag waarop de 
overtreding is begaan.

4. De termijn, bedoeld in het derde lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de be-
schikking waarbij een boete wordt opgelegd.

Artikel 22e
1. De Toezichthouder kan, teneinde de naleving van deze landsverordening te bevorde-

ren, ter openbare kennis brengen, het feit ter zake waarvan een last onder dwangsom 
of een boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de 
woonplaats van degene aan wie de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is 
opgelegd.

2. De bevoegdheid om een feit ter openbare kennis te brengen vervalt indien ter zake van 
het feit een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang 
heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 
van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen.

3. Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld in het eerste lid 
vervalt, indien de Toezichthouder het feit reeds ter openbare kennis heeft gebracht.

4. De bevoegdheid om een feit ter openbare kennis te brengen vervalt een jaar na de dag 
waarop het feit heeft plaats gehad.

5. De termijn, bedoeld in het vierde lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de 
beschikking waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 22f
1. De werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een boete 

worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van 
de overtreding of het daaraan voorafgegane onderzoek.

2. De werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een feit wor-
den verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het 
feit of het daaraan voorafgegane onderzoek.

Artikel 22g
Door de minister van Financiën en de minister van Justitie gezamenlijk kunnen regels 
worden gesteld ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 22a, 
eerste lid, 22b, eerste lid, en 22e, eerste lid.
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HOOFDSTUK VI b
Toezicht en opsporing

Artikel 22h
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening be-

paalde zijn belast:
a. de door de President van de Bank daartoe aangewezen functionarissen van de 

Bank, voor zover betreft verleners van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel a, sub 1° t/m 10° en 14°;

b. de door het bestuurscollege van de onderscheiden eilandgebieden aangewezen 
functionarissen van daartoe ingestelde toezichtorganen of belaste instanties, voor 
zover betreft verleners van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, 
sub 11° onder a;

c. de Raad voor de kansspelen langs electronische weg, voor zover betreft verleners 
van diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 11° onder b;

d. het hoofd van het Meldpunt alsmede de door deze daartoe aangewezen functiona-
rissen van het Meldpunt, voor zover betreft verleners van diensten als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 12°, 13° en 15°.

Zodanige aanwijzingen worden bekendgemaakt in De Curaçaosche Courant.
2. Indien met toepassing van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 16°, bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, andere diensten worden aangewezen, wordt bij dat 
landsbesluit tevens voorzien in het toezicht.

3. De Toezichthouder is bevoegd met het oog op de bevordering van de naleving van 
deze landsverordening richtlijnen te geven aan de onder zijn toezicht onderworpen 
dienstverleners, bedoeld in het eerste lid.

4. De in het eerste lid bedoelde functionarissen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de 
vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers, zoals 

electronische bestanden en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee 
te nemen;

c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee 
te nemen en daarvan monsters te nemen;

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestem-
ming van de bewoner te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen;

e. vaartuigen, stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken;
f. woningen of tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen zonder de uitdruk-

kelijke toestemming van de bewoner te betreden.
5. Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het vierde lid, onderdeel d, 

verschaft met behulp van de sterke arm.
6. Op het binnentreden van woningen of van tot woning gestemde gedeelten van vaar-

tuigen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel f, is Titel X van het Derde Boek van het 
Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de 
artikelen 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, tweede en derde lid, 158, eerste lid, laatste 
zinsnede, en 160, eerste lid, en met dien verstande dat de machtiging wordt verleend 
door de procureur-generaal.
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7. Bij landsbesluit, houdende maatregelen11, kunnen regels worden gesteld met betrek-
king tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen per-
sonen.

8. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste en het tweede lid aangewezen perso-
nen alle medewerking te verlenen, die op grond van het vierde lid wordt gevorderd.

Artikel 22i
1. Met de opsporing van de bij artikel 23 strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 

184 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren, belast de daartoe bij 
landsbesluit aangewezen personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in 
De Curaçaosche Courant.

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld omtrent 
de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aangewezen personen dienen te voldoen.

HOOFDSTUK VII
Strafbepalingen

Artikel 23
1. Overtreding van of handelen in strijd met het bepaalde bij de artikelen 11, 12, tweede 

lid, 20, eerste en tweede lid, of krachtens de artikelen 13 en 22h, derde en achtste lid, is 
voor zover opzettelijk begaan, een misdrijf en wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren, hetzij met geldboete van ten hoogste vijfhonderdduizend 
gulden, hetzij met beide straffen.

2. Overtreding van de bepalingen, bedoeld in het eerste lid is, voor zover niet opzettelijk 
begaan, een overtreding en wordt gestraft hetzij met hechtenis van ten hoogste een jaar, 
hetzij met geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend gulden, hetzij met 
beide straffen.

HOOFDSTUK VII a
Statistieken
Artikel 24

Door de minister van Financiën en de minister van Justitie gezamenlijk kunnen voorschrif-
ten worden gegeven met het oog op het bijhouden van statistieken met betrekking tot het 
witwassen of daaraan ten grondslag liggende misdrijven en het financieren van terrorisme.

HOOFDSTUK VIII
Slotbepalingen

Artikel 25
Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Artikel 26
Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening melding ongebrui-
kelijke transacties.

11 Lees: landsbesluit, houdende algemene maatregelen
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Landsbesluit aanwijzing diensten en  
toezichthouders Landsverordening melding  

ongebruikelijke transacties

A 2011  No. 31

PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8ste augustus 
2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, en 22h, tweede lid, van de 
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.  (Landsbesluit aanwijzing diensten en  
toezichthouders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties)

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de 
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties1 andere diensten aan te wijzen 
waarop die landsverordening van toepassing is, alsmede de toezichthouder, bedoeld in arti-
kel 22h, tweede lid, van die landsverordening aan te wijzen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a. beleggingsinstelling: beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds;
b. beleggingsfonds: een niet in een rechtspersoon ondergebracht vermogen waarin ter 

collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden 
opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;

c. beleggingsmaatschappij: een rechtspersoon die gelden of andere goederen ter collec-
tieve belegging vraagt of heeft verkregen teneinde de deelnemers in de opbrengst van 
de beleggingen te doen delen;

d. effecten:
1° aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, war-

rants en soortgelijke waardepapieren;
2° rechten van deelgenootschap, opties, termijncontracten, inschrijvingen in aande-

len- en schuldregisters en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke rechten;

1 PB2010 – no. 41
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3° rechten uit overeenkomsten tot verrekening van een koers- of prijsverschil en 
soortgelijke verhandelbare rechten en waarden;

4° certificaten en recepissen van waarden als hiervoor bedoeld, met uitzondering van 
waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen en appartements-
rechten.

e. factoringdiensten: het zorg dragen voor de administratie en inning van de openstaande 
rekeningen van een bedrijf door een daarin gespecialiseerd bedrijf of “factor” waarbij de 
factor het financiële risico en de debiteurenadministratie overneemt en daarvoor in de 
plaats liquide middelen verschaft aan het bedrijf;

f. landsverordening: de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.

Artikel 2
Als dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de landsverordening 
wordt aangewezen:
a. het vragen of verkrijgen van gelden of andere goederen ter collectieve belegging ten-

einde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;
b. het al dan niet tegen vergoeding verlenen van administratieve diensten ten behoeve van 

beleggingsinstellingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
1° het voeren van het bestuur van een beleggingsinstelling, zoals het beschikbaar stel-

len van natuurlijke personen of rechtspersonen die als directeur, vertegenwoordiger 
of andere leidinggevende functionaris onder meer belast zijn met het nemen van 
beslissingen;

2° het administreren, zoals onder andere het voeren van de boekhouding, alsmede het 
verkrijgen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van 
het besturen of doen functioneren van een beleggingsinstelling, respectievelijk het 
verkrijgen, vastleggen en verwerken van inschrijvingen, het inleveren van effecten 
in beleggingsinstellingen en het verstrekken van informatie aan de gerechtigden 
tot die effecten;

3° het verlenen van domicilie en kantoorfaciliteiten ten behoeve van beleggingsinstel-
lingen.

c. het aanbieden van factoringdiensten;
d. het door een kredietverstrekker verlenen van kredieten, waaronder in ieder geval begre-

pen hypothecaire- en consumentenkredieten, en het stellen van financiële zekerheid, 
waaronder het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten en financiële lea-
sing;

e. het handelen in:
1° instrumenten van de geldmarkt, zoals cheques, wissels, certificaten van aandelen en 

derivaten;
2° wisselkoers-, rentepercentage- en indexinstrumenten;
3° overdraagbare effecten;
4° termijnmarktgoederen.

f. het participeren in de handel in effecten en de daarmee verband houdende financiële 
dienstverlening;

g. het individueel en collectief portfoliobeheren, alsmede het investeren, administreren of 
beheren van gelden ten behoeve van derden;
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h. het optreden als vertegenwoordiger van een trust als bedoeld in Titel 6 van Boek 3 van 
het Burgerlijk Wetboek;

Artikel 3
Met het toezicht op de naleving van de landsverordening is, ten aanzien van verleners van 
diensten als bedoeld in artikel 2, de Bank belast.

Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad waarin het geplaatst is.

Artikel 5
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing diensten en toezichthou-
ders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.

Gegeven te Willemstad, 8 augustus 2011 
F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Financiën, 
G.R.M. JAMALOODIN

De Minister van Justitie, 
E.R. WILSOE

Uitgegeven de 2de september 2011 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.F. SCHOTTE
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NOTA VAN TOELICHTING, behorende bij het Landsbesluit aanwijzing diensten 
en toezichthouders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

1. Inleiding
Gelet op de ontwikkelingen in en buiten de Curaçaose financiële sector, te noemen valt bij-
voorbeeld de oprichting van een effectenbeurs in Curaçao en het streven van de Curaçaose 
regering om in navolging van de regering van de intussen opgeheven Nederlandse Antil-
len te blijven voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (hierna: 
FATF), hebben ondergetekenden gemeend dat er nieuwe diensten onder de meldplicht 
van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (hierna: Lv MOT) moe-
ten worden gebracht. De uitbreiding van de diensten bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, is gebaseerd op artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de Lv MOT, 
waarin de mogelijkheid is geboden om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
andere diensten dan de reeds in voormeld artikelonderdeel van de landsverordening ge-
noemde diensten aan te wijzen.

In artikel 1 van het onderhavige landsbesluit wordt een aantal begrippen, waarbij gemaks-
halve een alfabetische volgorde is gehanteerd, gedefinieerd. Een aantal van deze begrippen 
zijn reeds in de verschillende landsverordeningen op grond waarvan de Bank van Cura-
çao en Sint Maarten (hierna: de Bank) toezicht uitoefent op financiële instellingen, de 
zogenaamde toezichtlandsverordeningen, gedefinieerd. Zo zijn bijvoorbeeld de begrippen, 
beleggingsmaatschappij, beleggingsfonds en beleggingsinstelling reeds gedefinieerd in ar-
tikel  1 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs2 en 
het begrip effecten gedefinieerd in artikel 1 van de Landsverordening toezicht effecten-
beurzen3. Desondanks worden deze begrippen op deze plaats nogmaals van een definitie 
voorzien.

Een begrip dat volledig nieuw is, is het begrip “factoringdiensten”. Het is ondergetekende 
inmiddels bekend geworden dat deze diensten ook aangeboden worden in Curaçao, van-
daar dat in dit landsbesluit deze diensten onder de werkingssfeer van de Lv MOT worden 
geplaatst.

2. Andere onder de werkingssfeer van de Lv MOT te brengen diensten:
De beleggingsinstellingen en administrateurs beleggingsinstellingen
In artikel 2, onderdelen a en b, zijn de financiële diensten beschreven die worden verricht 
door de beleggingsinstellingen en administrateurs. Een aantal diensten verricht door be-
leggingsinstellingen en administrateurs zijn reeds onder de werkingssfeer van de Lv MOT 
gebracht, krachtens de Beschikking indicatoren ongebruikelijke transacties4 die ter uitvoe-
ring strekt van artikel 10 van de Lv MOT. In Bijlage H en I behorende bij de Beschikking 
indicatoren ongebruikelijke transacties zijn de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 
onder 1o, 2o, 3o, 4o, 7o, 8o, van de Lv MOT als diensten omschreven die door de beleggings-

2 P.B. 2002, no. 137
3 P.B. 1998, no. 252.
4 P.B. 2010, no. 27
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instellingen en administrateurs worden verricht. Op het moment dat een dienstverlener 
bijvoorbeeld gelden of andere goederen ter collectieve belegging vraagt, wordt de rekening 
van de deelnemer gecrediteerd; een dergelijke dienst is een dienst als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onderdeel a, onder 7o, van de Lv MOT. Ook kan een dienstverlener ten behoeve 
van de deelnemers guldens wisselen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 
8o, van de Lv MOT.

Echter om wettelijk expliciet en direct te bepalen dat de diensten verricht door beleggings-
instellingen en administrateurs, zoals omschreven in artikel 2, onderdelen a en b, van het 
onderhavige landsbesluit meldingsplichtig zijn, worden deze diensten thans in dit lands-
besluit opgenomen.

De factoringdiensten
Bekend is geworden dat op Curaçao factoringdiensten worden verleend aan binnen Cu-
raçao gevestigde bedrijven. Een bedrijf dat een factoringdienst aanbiedt, staat niet onder 
toezicht van de Bank. Echter omdat langs deze weg ook sprake kan zijn van witwasacti-
viteiten wordt ter uitvoering van Aanbeveling 13 van de FATF onderhavige dienst in dit 
landsbesluit opgenomen. De Bank wordt belast met het toezicht op de naleving van de Lv 
MOT met betrekking tot de factoringdiensten verricht door deze bedrijven.

Het verlenen van kredieten
In de Lv MOT is in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7o, het crediteren of debiteren 
dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, 
edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden, als dienst opgenomen. Een 
extensieve interpretatie van deze bepaling leidt ertoe dat hypothecaire- en consumenten-
kredieten ook onder de werkingssfeer van de Lv MOT vallen. Thans wenst ondergetekende 
alle twijfels weg te nemen en duidelijk, alsmede wettelijk vast te leggen, dat hypothecaire- 
en consumentenkredieten, kredietverstrekking in de vorm van het stellen van financiële 
zekerheid (zoals het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten) en de financiële 
leasing, als dienst in de zin van de Lv MOT aangemerkt moet worden.
Opgemerkt wordt dat financiële leasing zich niet uitstrekt tot financiële leaseregelingen 
met betrekking tot consumentenproducten, een en ander overeenkomstig de “Glossary”-
bijlage bij de 40 FATF-aanbevelingen.5

Het handelen in instrumenten van de geldmarkt en participeren in effectenhandel
Op Curaçao is sinds kort een effectenbeurs gevestigd. Met het oog hierop worden de dien-
sten die door de zich te vestigen effectenbedrijven zullen worden verleend ook in het on-
derhavige landsbesluit opgenomen.
Voor zover kredietinstellingen al dan niet ten behoeve van hun cliënten deze diensten ver-
richten vallen zij reeds onder de werkingsfeer van de Lv MOT.

5 Zie de bij het begrip “Financial leasing” vermelde voetnootvermelding onder “Financial insti-
tutions”.
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Het individueel en collectief portfoliobeheer
Voor zover kredietinstellingen onder toezicht van de Bank al dan niet ten behoeve van hun 
cliënten deze diensten verrichten, vallen zij reeds onder de werkingsfeer van de Lv MOT.

Het optreden als vertegenwoordiger van een trust als bedoeld in Titel 6 van Boek 3 van 
het Burgerlijk Wetboek
Gelet op de nieuwe rechtsfiguur “trust” in het Burgerlijk Wetboek, dat binnenkort in wer-
king zal treden, dienen ook de rechtshandelingen waarbij goederen onder de macht van een 
trustee zijn, of worden gebracht ten behoeve van een begunstigde, of voor een bepaald doel 
onder de werkingssfeer van de Lv MOT te vallen.

3. Financiële paragraaf
De reeds onder toezichtstaande instellingen zullen wellicht geen extra activiteiten hoeven 
te ontplooien om te voldoen aan het bovenstaande, aangezien deze diensten voor het me-
rendeel reeds onder de Lv MOT vallen (zie hierboven) en de plichten hieruit reeds worden 
uitgevoerd. Onder activiteiten wordt verstaan het beoordelen van de type dienstverlening 
en op basis van de objectieve- en subjectieve indicatoren bepaalde financiële diensten mel-
den aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

De nieuwe bedrijven die hieronder gaan vallen zoals de factoring bedrijven zullen wellicht 
kosten hebben met de uitvoering hiervan.

Voor zover genoemden echter (meer) kosten hebben, komen deze in ieder geval niet ten 
laste van het Land. Deze zullen ten laste komen van de betrokken meldplichtige instel-
lingen.

Er zijn geen negatieve financiële consequenties voor het Land te verwachten. De kosten 
die de toezichthouder voor haar diensten in rekening dient te brengen worden conform de 
normen van de FATF vastgesteld, waardoor ervan uitgegaan kan worden dat de opbreng-
sten voor de toezichthouder, de in dat kader te maken kosten zullen overschrijden. Een 
eventueel positief saldo voor de Bank zal dan als onderdeel van haar winst aan het Land 
worden uitgekeerd.

4. Raad van Advies
Met de door de Raad van Advies in zijn advies d.d. 8 juni 2011 (RvA no. RA/15A-11-LB) 
gemaakte opmerkingen is in het landsbesluit en in deze nota rekening gehouden.

De Minister van Financiën, 
G.R.M. JAMALOODIN

De Minister van Justitie, 
E.R. WILSOE



37 VII

Landsbesluit aanwijzing diensten, gegevens  
en toezichthouders Landsverordening identificatie 

bij dienstverlening

A 2011  No. 32

PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8ste augus-
tus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16°, 6, onderdeel 
d, onder 12° en 11, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening. 
(Landsbesluit aanwijzing diensten, gegevens en toezichthouders Landsverordening identi-
ficatie bij dienstverlening)

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16°, van de 
Landsverordening identificatie bij dienstverlening 1 andere diensten aan te wijzen waarop 
die landsverordening van toepassing is, alsmede de gegevens, bedoeld in artikel 6, onderdeel 
d, onder 12°, en de toezichthouder, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van die landsverorde-
ning aan te wijzen; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a. beleggingsinstelling: beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds;
b. beleggingsfonds: een niet in een rechtspersoon ondergebracht vermogen waarin ter 

collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden 
opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;

c. beleggingsmaatschappij: een rechtspersoon die gelden of andere goederen ter collec-
tieve belegging vraagt of heeft verkregen teneinde de deelnemers in de opbrengst van 
de beleggingen te doen delen;

d. effecten: 
1° aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, war-

rants en soortgelijke waardepapieren;

1 PB2010 – no. 40
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2° rechten van deelgenootschap, opties, termijncontracten, inschrijvingen in aande-
len- en schuldregisters en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke rechten;

3° rechten uit overeenkomsten tot verrekening van een koers- of prijsverschil en 
soortgelijke verhandelbare rechten en waarden;

4° certificaten en recepissen van waarden als hiervoor bedoeld, met uitzondering van 
waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen en appartements-
rechten.

e. factoringdiensten: het zorg dragen voor de administratie en inning van de openstaande 
rekeningen van een bedrijf door een daarin gespecialiseerd bedrijf of “factor” waarbij de 
factor het financiële risico en de debiteurenadministratie overneemt en daarvoor in de 
plaats liquide middelen verschaft aan het bedrijf;

f. landsverordening: de Landsverordening identificatie bij dienstverlening.

Artikel 2
Als dienst, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 16°, van de landsverordening wordt 
aangewezen:
a. het vragen of verkrijgen van gelden of andere goederen ter collectieve belegging ten-

einde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen;
b. het al dan niet tegen vergoeding verlenen van administratieve diensten ten behoeve van 

beleggingsinstellingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
1° het voeren van het bestuur van een beleggingsinstelling, zoals het beschikbaar stel-

len van natuurlijke personen of rechtspersonen die als directeur, vertegenwoordiger 
of andere leidinggevende functionaris onder meer belast zijn met het nemen van 
beslissingen;

2° het administreren, zoals onder andere het voeren van de boekhouding, alsmede het 
verkrijgen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van 
het besturen of doen functioneren van een beleggingsinstelling, respectievelijk het 
verkrijgen, vastleggen en verwerken van inschrijvingen, het inleveren van effecten 
in beleggingsinstellingen en het verstrekken van informatie aan de gerechtigden 
tot die effecten;

3° het verlenen van domicilie en kantoorfaciliteiten ten behoeve van beleggingsinstel-
lingen.

c. het aanbieden van factoringdiensten;
d. het door een kredietverstrekker verlenen van kredieten, waaronder in ieder geval begre-

pen hypothecaire- en consumentenkredieten, en het stellen van financiële zekerheid, 
waaronder het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten en financiële leasing;

e. het handelen in:
1° instrumenten van de geldmarkt, zoals cheques, wissels, certificaten van aandelen en 

derivaten;
2° wisselkoers-, rentepercentage- en indexinstrumenten;
3° overdraagbare effecten;
4° termijnmarktgoederen.

f. het participeren in de handel in effecten en de daarmee verband houdende financiële 
dienstverlening;
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g. het individueel en collectief portfoliobeheren, alsmede het investeren, administreren of 
beheren van gelden ten behoeve van derden;

h. het optreden als vertegenwoordiger van een trust als bedoeld in Titel 6 van Boek 3 van 
het Burgerlijk Wetboek;

i. het wisselen van guldens of vreemde valuta

Artikel 3
De verlener van diensten, als bedoeld in artikel 2, is, voorzover op de betreffende diensten 
van toepassing, verplicht de in artujel 6, onderdeel a tot en met d, onder 1° tot en met 11°, 
van de landsverordening bedoelde gegevens vast te leggen op een zodanige wijze dat deze 
toegankelijk zijn.

Artikel 4
Met het toezicht op de naleving van de landsverordening is, ten aanzien van verleners van 
diensten als, bedoeld in artikel 2, de Bank belast

Artikel 5
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van uitgifte van het Publi-
catieblad waarin het geplaatst is.

Artikel 6
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: landsbesluit aanwijzing diensten, gegevens en toe-
zichthouders Landsverordening identificatie bij dienstverlening.

Gegeven te Willemstad, 8 augustus 2011 
F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Financiën, 
G.R.M. JAMALOODIN

Uitgegeven de 2de september 2011 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.F. SCHOTTE
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NOTA VAN TOELICHTING, behorende bij het Landsbesluit aanwijzing diensten, 
gegevens en toezichthouders Landsverordening identificatie bij dienstverlening.

1. Inleiding
Gelet op de ontwikkelingen in en buiten de Curaçaose financiële sector, te noemen valt 
bijvoorbeeld de oprichting van een effectenbeurs en het streven van de Curaçaose regering 
om in navolging van de regering van de intussen opgeheven Nederlandse Antillen te blijven 
voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (hierna: FATF), hebben 
ondergetekenden gemeend dat er nieuwe diensten onder identificatieplicht van de Lands-
verordening identificatie bij dienstverlening (hierna: Lv LID) moeten worden gebracht. De 
uitbreiding van de diensten bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is gebaseerd 
op artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16°, van de Lv LID, waarin de mogelijkheid is ge-
boden om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, andere diensten dan de reeds 
in voormeld artikelonderdeel van de landsverordening genoemde diensten aan te wijzen.

In artikel 1 van het onderhavige landsbesluit wordt een aantal begrippen gedefinieerd. 
Een aantal van deze begrippen zijn reeds in de verschillende landsverordeningen op grond 
waarvan de Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Bank) toezicht uitoefent op 
financiële instellingen, de zogenaamde toezichtlandsverordeningen, gedefinieerd. Zo zijn 
bijvoorbeeld de begrippen, beleggingsmaatschappij, beleggingsfonds en beleggingsinstel-
ling reeds gedefinieerd in artikel 1 van de Landsverordening toezicht beleggingsinstel-
lingen en administrateurs2 en het begrip effecten gedefinieerd in artikel 1 van de Lands-
verordening toezicht effectenbeurzen3. Desondanks worden deze begrippen op deze plaats 
nogmaals van een definitie voorzien.
Een begrip dat volledig nieuw is, is het begrip “factoringdiensten”. Het is ondergetekende 
inmiddels bekend geworden dat deze diensten ook aangeboden worden in Curaçao, van-
daar dat in dit landsbesluit deze diensten onder de werkingssfeer van de Lv LID worden 
geplaatst.

2. Andere onder de werkingssfeer van de Lv LID te brengen diensten:
De beleggingsinstellingen en administrateurs beleggingsinstellingen
In artikel 2, onderdelen a en b, zijn de financiële diensten beschreven die worden verricht 
door de beleggingsinstellingen en administrateurs. Een aantal diensten verricht door be-
leggingsinstellingen en administrateurs zijn reeds onder de werkingssfeer van de Lv LID 
gebracht. Op het moment dat een beleggingsinstelling gelden of andere goederen ter col-
lectieve belegging vraagt, worden bijvoorbeeld rekeningen van de deelnemer gecrediteerd.  
Zie artikel 1,.eerste lid, onderdeel b, onder 8 o, van de Lv LID. In zulke gevallen is de Lv 
LID  ook van toepassing op de beleggingsinstellingen en administrateurs. Echter met de 
invoeging van de  onderdelen a en b, van artikel 2, van het onderhevige landsbesluit wenst 
ondergetekende expliciet en direct wettelijk te bepalen dat voor deze diensten de verplich-
ting, zoals vastgesteld in artikel 2, eerste lid, van de Lv LID, geldt om de identiteit van de 
cliënt en de uiteindelijke belanghebbende, indien die er is, vast te stellen.

2 P.B. 2002, no. 137
3 P.B. 1998, no. 252.
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De factoringdiensten
Bekend is geworden dat op Curaçao factoringdiensten worden verleend aan binnen Cu-
raçao gevestigde bedrijven. Een bedrijf dat een factoringdienst aanbiedt, staat niet onder 
toezicht van de Bank. Echter omdat langs deze weg ook sprake kan zijn van witwasacti-
viteiten wordt ter uitvoering van Aanbeveling 13 van de FATF onderhavige dienst in dit 
landsbesluit opgenomen. De Bank wordt belast met het toezicht op de naleving van de Lv 
LID met betrekking tot de factoringdiensten verricht door deze bedrijven.

Het verlenen van kredieten
In de Lv LID is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 8o, het crediteren of debiteren 
dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, 
edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden, als dienst opgenomen. Een 
extensieve interpretatie van deze bepaling leidt ertoe dat hypothecaire- en consumenten-
kredieten ook onder de werkingssfeer van de Lv LID vallen. Thans wenst ondergetekende 
alle twijfels weg te nemen en duidelijk, alsmede wettelijk vast te leggen, dat hypothecaire- 
en consumentenkredieten, kredietverstrekking in de vorm van het stellen van financiële 
zekerheid (zoals het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten) en de financiële 
leasing, als dienst in de zin van de Lv LID aangemerkt moet worden.
Opgemerkt wordt dat financiële leasing zich niet uitstrekt tot financiële leaseregelingen 
met betrekking tot consumentenproducten, een en ander overeenkomstig de “Glossary”-
bijlage bij de 40 FATF-aanbevelingen.4

Het handelen in instrumenten van de geldmarkt en participeren in effectenhandel
Op Curaçao is sinds kort een effectenbeurs gevestigd. Met het oog hierop worden de dien-
sten die door de zich te vestigen effectenbedrijven zullen worden verleend ook specifiek in 
het onderhavige landsbesluit opgenomen. Voor zover kredietinstellingen al dan niet ten 
behoeve van hun cliënten deze diensten verrichten vallen zij reeds onder de werkingsfeer 
van de Lv LID.

Het individueel en collectief portfoliobeheer
Voor zover kredietinstellingen al dan niet te behoeve van hun cliënten deze diensten ver-
richten, vallen zij reeds onder de werkingsfeer van de Lv LID.

Het optreden als vertegenwoordiger van een trust als bedoeld in Titel 6 van Boek 3 van 
het Burgerlijk Wetboek
Gelet op de nieuwe rechtsfiguur “trust” in het Burgerlijk Wetboek, dat binnenkort in wer-
king zal treden, dienen ook de rechtshandelingen waarbij goederen onder de macht van een 
trustee zijn, of worden gebracht ten behoeve van een begunstigde, of voor een bepaald doel 
onder de werkingssfeer van de Lv LID te vallen.

4 Zie de bij het begrip “Financial leasing” vermelde voetnootvermelding onder “Financial insti-
tutions”.
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Het wisselen van guldens of vreemde valuta
De kredietinstellingen zijnde deviezenbanken kunnen guldens of vreemde valuta wisselen. 
Deze activiteiten worden ten behoeve van implementatie van de aanbevelingen van de 
FATF thans nadrukkelijk onder de werkingsfeer van de Lv LID geplaatst.

3. Financiële paragraaf
De reeds onder toezichtstaande instellingen zullen wellicht geen extra activiteiten hoeven 
te ontplooien om te voldoen aan het bovenstaande, aangezien deze diensten voor het me-
rendeel reeds onder de Lv LID vallen (zie hierboven) en de plichten hieruit reeds worden 
uitgevoerd. 
De nieuwe bedrijven die hieronder gaan vallen zoals de factoring bedrijven zullen wellicht 
kosten hebben met de uitvoering hiervan.
Voor zover genoemden echter (meer) kosten hebben, komen deze in ieder geval niet ten 
laste van het Land. Deze zullen ten laste komen van de instellingen die moeten identifi-
ceren.
Er zijn geen negatieve financiële consequenties voor het Land te verwachten. De kosten 
die de toezichthouder voor haar diensten in rekening dient te brengen worden conform de 
normen van de FATF vastgesteld, waardoor ervan uitgegaan kan worden dat de opbreng-
sten voor de toezichthouder, de in dat kader te maken kosten zullen overschrijden. Een 
eventueel positief saldo voor de Bank zal dan als onderdeel van haar winst aan het Land 
worden uitgekeerd.

4. Raad van Advies
Met de door de Raad van Advies in zijn advies d.d. 8 juni 2011 (RvA no. RA/15-11-LB) 
gemaakte opmerkingen is in het landsbesluit en in deze nota rekening gehouden.

De Minister van Financiën, 
G.R.M. JAMALOODIN
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Ministeriële Beschikking met Algemene Werking 
van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Lands-

verordening melding ongebruikelijke transacties

A 2010 No. 10

PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 15de 
maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties 1

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Overwegende:

dat het wenselijk is te voorzien in de uitvoering van enige bepalingen van de Landsveror-
dening melding ongebruikelijke transacties;

Gelet op:

artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11 en 13, van de Landsverordening melding onge-
bruikelijke transacties;

heeft besloten:

Artikel 1
In deze beschikking wordt onder “Landsverordening” verstaan: de Landsverordening mel-
ding ongebruikelijke transacties.

Artikel 2
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11, van de Landsverordening 
wordt bepaald op NAf 5.000,–.

Artikel 3
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 13, van de Landsverordening 
wordt bepaald op NAf 20.000,–.

1 P.B. 1996, no. 21, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2009, no. 65
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Artikel 4
1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Landsver-

ordening van de 26ste oktober 2009 (P.B. 2009, no. 65) tot wijziging van de Landsver-
ordening  melding ongebruikelijke transacties in werking treedt.

2. Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Willemstad, 15 maart 2010 
De Minister van Financiën, 

E.T.M. DE LANNOOY

Uitgegeven de 1ste april 2010
De Minister van Algemene Zaken en 

Buitenlandse Betrekkingen, 
E.S. DE JONGH-ELHAGE
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Ministeriële beschikking
met Algemene Werking van de 15de maart 2010 ter 

uitvoering van de Lands verordening identificatie bij 
dienstverlening

A 2010 No. 11

PUBLICATIEBLAD

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 15de 
maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening1

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Overwegende:

dat het wenselijk is te voorzien in de uitvoering van enige bepalingen van de Landsveror-
dening identificatie bij dienstverlening;

Gelet op:

artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5, 6, 7, 11, 13, artikel 2, vierde lid, artikel 3, eerste lid 
en tweede lid, artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5, vijfde lid, van de Landsverordening 
identificatie bij dienstverlening;

heeft besloten:

Artikel 1
In deze beschikking wordt onder “Landsverordening” verstaan: de Landsverordening iden-
tificatie bij dienstverlening.

Artikel 2
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5, van de Landsverordening 
wordt bepaald op NAf 2.500,– per jaar indien het een periodieke premie betreft, en op NAf 
5.000,– indien het een eenmalige premie betreft.

Artikel 3
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 6, van de Landsverordening 
wordt bepaald op NAf 20.000,–.

1 P.B. 1996, no. 23, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2009, no. 66.
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Artikel 4
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7, van de Landsverordening 
wordt bepaald op NAf 20.000,–.

Artikel 5
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 11, van de Landsverordening 
wordt vastgesteld op NAf 20.000,–.

Artikel 6
Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 13, van de Landsverordening 
wordt bepaald op NAf 20.000,–.

Artikel 7
Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening wordt verleend indien als 
cliënt optreedt:
a. een onderneming of instelling als bedoeld in artikel 2, vierde lid, onder a, van de Lands-

verordening;
b. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die is aangesloten bij een effectenbeurs die lid 

is van de Fédération Internationale des Bourses de Valeurs en die niet gevestigd is in 
een land dat niet voldoet aan tenminste 10 van de door de Financial Action Task Force 
(FATF) voorgestelde kern-aanbevelingen.

Artikel 8
Als document in de zin van artikel 3, eerste lid, onder d, van de Landsverordening wordt 
aangewezen het origineel van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een geldig 
paspoort. In geval de originele verblijfsvergunning respectievelijk het geldig paspoort niet 
kan worden overlegd, kan onder overlegging van en verklaring van de bevoegde autoriteiten 
ter zake worden volstaan met een kopie van deze documenten.

Artikel 9
De gegevens die in het uittreksel dan wel het identificatie-document, bedoeld in artikel 3, 
tweede lid, van de Landsverordening moeten zijn opgenomen, zijn:
a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het volledige 

adres, de plaats van vestiging, land van zetel, en indien de rechtspersoon bij een Kamer 
van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie, is geregistreerd, het registra-
tienummer en het land of eilandgebied waarin een zodanige Kamer, of soortgelijke 
instantie, is ingesteld;

b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het do-
cument aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 10
Als staat in de zin van artikel 4, tweede en derde lid, en artikel 5, vijfde lid, van de Landsver-
ordening worden aangewezen de leden van de Financial Action Task Force (FATF) voor-
zover zij voldoen aan tenminste 10 van de door de FATF voorgestelde kern-aanbevelingen.
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Artikel 11
De Ministeriële Beschikking met algemene werking van de 10de februari 1998 (P.B. 1998, 
no. 19) ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening 
wordt ingetrokken.

Artikel 12
1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Landsver-

ordening van de 26ste oktober 2009 (P.B. 2009, no. 66) tot wijziging van de Landsver-
ordening identificatie bij financiële dienstverlening in werking treedt.

2. Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Willemstad, 15 maart 2010 
De Minister van Financiën, 

E.T.M. DE LANNOOY

Uitgegeven de 1ste april 2010
De Minister van Algemene Zaken en  

Buitenlandse Betrekkingen, 
E.S. DE JONGH-ELHAGE
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TOELICHTING behorende bij de MINISTERIËLE BESCHIKKING MET AL-
GEMENE WERKING van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverorde-
ning identificatie bij dienstverlening

Artikelen 7 en 10
Volgens de nieuwe procedures van de FATF zal een land dat 10 of meer Non Compliant 
of Partially Compliant ratings heeft voor de “Key and Core” (=kern) FATF aanbevelingen 
in hun Mutual Evaluation rapport automatisch in aanmerking komen voor plaatsing op 
een review lijst van de International Co-operation Review Group (ICRG) van de FATF. 
Het betreft een Mutual Evaluation rapport van de FATF, het IMF of een FRSB (FTAF 
Regional Style Body). Zie tevens het FATF document “Third Round of AML/CFT Mu-
tual Evaluations & Procedures (April 2009). De kern FATF Aanbevelingen zijn: 1, 3, 4, 5, 
10, 13, 23, 26, 35, 36, 49 en Speciale Aanbevelingen I, II, III, IV en V.

De toezichthouders op de naleving van de Landsverordening identificatie bij dienstver-
lening zullen, wanneer en voorzover een lijst beschikbaar of openbaar is, deze openbaar 
maken op een door hen te bepalen wijze. Deze review lijst zal uiteindelijk kunnen leiden 
tot nieuwe zwarte lijst van de FATF of tot publieke waarschuwingen.

De Minister van Financiën,
E.T.M. DE LANNOOY
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Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes 
dienstverleners

A 2010 No. 70

PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 septem-
ber 2010 ter uitvoering van de artikelen 9, tweede (id, en 9a tweede lid, van de Lands-
verordening identificatie bij dienstverlening.1 (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke 
boetes dienstverleners)

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, 

In overweging genomen hebbende

dat ter uitvoering van de artikelen 9, tweede lid, en 9a, tweede lid, van de Landsverorde-
ning identificatie bij dienstverlening, de hoogte van de dwangsom en boete, die door de 
Toezichthouder in de zin van de genoemde landsverordening kan worden opgelegd, dient 
te worden bepaald;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt onder “Landsverordening” verstaan: de Landsverordening identi-
ficatie bij dienstverlening.

Artikel 2
1. De hoogte van de dwangsom, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening 

bedraagt maximaal NAf 500.000,– voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplich-
tingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede lid en vijfde lid, 3, 5, eer-
ste tot en met vierde lid en zesde lid, 6, 7, 8, en 11, derde lid, van de Landsverordening.

2. De Toezichthouder kan de verbeurde dwangsom in bijzondere gevallen matigen.
3. De verbeurde dwangsom komt toe aan de betreffende Toezichthouder die deze heeft 

opgelegd.

Artikel 3
1. De hoogte van de boete, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Landsverordening be-

draagt maximaal NAf 1.000,– voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen 

1 P.B. 2010, no. 40
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opgelegd bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede en vijfde lid, 3, 5, eerste tot en 
met vierde lid en zesde lid, 6, 7, 8, en 11, derde lid, van de Landsverordening.

2. De Toezichthouder kan de opgelegde boete in bijzondere gevallen matigen.
3. Boetes komen toe aan de betreffende Toezichthouder die deze heeft opgelegd.

Artikel 4
1. Onverminderd de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, kan de Toezichthouder de 

opgelegde dwangsom respectievelijk boete eenmalig met maximaal NAf 500.000,–, 
respectievelijk NAf 1.000,– verhogen, indien op de dag van het constateren van de 
overtreding nog geen jaar is verstreken nadat een eerdere overtreding bestaande uit het 
niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting is geconstateerd en de beschikking, 
waarbij de dwangsom respectievelijk de boete wegens de eerdere overtreding is opge-
legd, onherroepelijk is geworden.

2. De Toezichthouder houdt bij het verhogen van de opgelegde dwangsom of boete reke-
ning met een eventuele matiging als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, en 3, tweede 
lid.

3. Indien de dienstverlener ook na oplegging van een verhoogde dwangsom of verhoogde 
boete, bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan zijn verplichtingen, wordt door de 
betreffende Toezichthouder, onder overdracht van alle op de zaak betrekking hebbende 
relevante documenten, met het oog op strafrechtelijke vervolging aangifte gedaan bij 
het openbaar ministerie.

Artikel 5
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de datum van uitgifte 
van het Publicatieblad, waarin dit landsbesluit wordt geplaatst.

Artikel 6
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes 
dienstverleners.

Gegeven te Willemstad, 8 september 2010 
F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Financiën, 
E.T.M. DE LANNOOY

Uitgegeven de 23ste september 2010 
De Minister van Algemene Zaken en  

Buitenlandse Betrekkingen, a.i., 
R.E. DUNCAN
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NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen
In dit landsbesluit wordt de hoogte van de dwangsommen en de bestuurlijke boetes voor 
de verschillende overtredingen van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening 
(P.B. 2010, no. 40 (LID)) geregeld. Gekozen is voor een systeem waarbij de hoogte van de 
boete afhankelijk is van de zwaarte van de overtreding. Verder hebben bij de keuze voor dit 
systeem ook overwegingen van eenvoud en praktische werkbaarheid voor degenen die met 
de uitvoering zijn belast, een rol gespeeld.

Op elke individuele overtreding kan een boete worden opgelegd. Dit betekent dat als er 
bijvoorbeeld 10 keer een client niet is geklentificeerd er sprake is van 10 overtredingen 
conform de LID.

De Toezichthouders moeten beleidsprocedures inzake de (maximale) boete oplegging vast-
stellen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de zwaarte van de overtreding, 
soort melder, de omvang en de hoogte van de transacties en de hoeveelheid keren dat 
overtredingen worden gepleegd.

Indien in voorkomende gevallen de oplegging van boetes voor verschillende overtredingen 
toch disproportioneel is dan wel het niet nakomen van de LID gerechtvaardigd is, kunnen 
de Toezichthouders overgaan tot matiging van de opgelegde boete. De Toezichthouders 
zullen per individueel geval nagaan of van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt.

Daarentegen kan het tevens voorkomen dat er sprake is van recidive van de overtreding, 
binnen een bepaalde periode, terwijl het maximum van de opgelegde bestuurlijke sanctie(s) 
is bereikt. In dat geval wordt de Toezichthouder de bevoegdheid geboden om eenmalig een 
maximale bestuurlijke sanctie op te leggen (artikel 4, eerste lid). Mocht de dienstverlener na 
deze opgelegde sanctie nog steeds in overtreding zijn, dan doet de Toezichthouder aangifte 
bij het Openbaar Ministerie met het oog op strafrechtelijke vervolging (artikel 4, derde lid).

Ter zake van de dwangsom dient te worden gesteld dat een last onder dwangsom ertoe 
strekt de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van 
de overtreding te voorkomen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, en het belang 
deze zo spoedig mogelijk ongedaan te maken, zullen de respectievelijke Toezichthouders de 
hoogte van de dwangsom vaststellen conform het bepaalde in artikel 2.

Financieel
De op grond van dit landsbesluit geinde geldsommen zullen vooreerst worden aangewend 
voor de dekking van de inningskosten. Afhankelijk van de Toezichthouder komt de rest toe 
aan het Land respectievelijk de toezichthoudende instanties. Voor wat betreft de Bank van 
de Nederlandse Antillen zal een eventueel positief saldo later als onderdeel van haar winst 
op grond van het Centrale Bank-Statuut 1985 aan het Land worden uitgekeerd.
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Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) krijgt de bevoegdheid dwangsommen 
en bestuurlijke boetes op te leggen aan de zg. niet-financiele meldplichtige instellingen die 
onder het toezichtsregime van het Meldpunt vallen. De inning en invordering van voor-
noemde gelden zal door de Landsontvanger geschieden waardoor de financiele consequen-
ties van het onderhavige Landsbesluit binnen het ministerie van Financien zullen worden 
opgevangen. In een Protocol werkafspraken tussen het MOT en de Landsontvanger, waar-
in onder meer afspraken over de wijze van informatie uitwisseling tussen beide diensten 
zijn vastgelegd, zal tevens een raming van de kosten die voortvloeien uit de op grond van 
deze werkafspraken verleende diensten, als bijlage bij dat Protocol worden gevoegd.

Op dit moment is niet aan te geven hoeveel overtredingen de instellingen zullen begaan en 
wat de daarmee gemoeide boetes zullen zijn. Dit betekent dat de kosten die de Toezicht-
houders in dat kader maken momenteel moeilijk zijn aan te geven.

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft op 6 juli 2010 advies uitgebracht (RvA no. RAI15-10-LB). Dit 
advies is in zijn geheel overgenomen. De regering zal op korte termijn regels vaststellen 
conform artikel 9f van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening over de uitoe-
fening van de bevoegdheid door Toezichthouders om de bestuurlijke sancties op te leggen. 
De regering heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele redactionele 
en wetstechnische aanpassingen te verrichten.

Minister van Financiën, 
E.T.M. DE LANNOOY
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Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes 
melders ongebruikelijke transacties

A 2010 No. 71

PUBLICATIEBLAD

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de sep-
tember 2010 ter uitvoering van de Artikelen 22a, tweede lid, en 22b, tweede lid, van de 
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties.1 (Landsbesluit dwangsommen en 
bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties)

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, 

In overweging genomen hebbende:

dat ter uitvoering van de Artikelen 22a, tweede lid, en 22b, tweede lid, van de Landsveror-
dening melding ongebruikelijke transacties, de hoogte van de dwangsom en boete, die door 
de Toezichthouder in de 2in van genoemde landsverordening kan worden opgelegd, dient 
te worden bepaald;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1
In dit landsbesluit wordt onder “Landsverordening” verstaan: de Landsverordening mel-
ding ongebruikelijke transacties.

Artikel 2
1. De hoogte van de dwangsom, bedoeld in Artikel 22a, eerste lid, van de Landsveror-

dening bedraagt maximaal NAf 500.000,– voor het niet of niet tijdig voldoen aan de 
verplichtingen opgelegd bij of krachtens de Artikelen 11, 12, tweede lid, 13, 20, tweede 
lid, en 22h, derde lid, van de Landsverordening.

2. De Toezichthouder kan de verbeurde dwangsom in bijzondere gevallen matigen.
3. De verbeurde dwangsom komt toe aan de betreffende Toezichthouder die deze heeft 

opgelegd.

Artikel 3
1. De hoogte van de boete, bedoeld in Artikel 22b, eerste lid, van de Landsverordening 

bedraagt maximaal NAf 1.000,– voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplich-

1 P.B. 2010, no. 41
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tingen opgelegd bij of krachtens de Artikelen 11, 12, tweede lid, 13, 20, tweede lid, en 
22h, derde lid,van de Landsverordening.

2. De Toezichthouder kan de opgelegde boete in bijzondere gevallen matigen.
3. Boetes komen toe aan de betreffende Toezichthouder die deze heeft opgelegd.

Artikel 4
1. Onverminderd de Artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, kan de Toezichthouder de 

opgelegde dwangsom respectievelijk boete eenmalig met maximaal NAf 500.000,–, 
respectievelijk NAf 1.000,– verhogen, indien op de dag van het constateren van de 
overtreding nog geen jaar is verstreken nadat een eerdere overtreding bestaande uit het 
niet naleven van eenzelfde wettelijke verplichting is geconstateerd en de beschikking, 
waarbij de dwangsom respectievelijk de boete wegens de eerdere overtreding is opge-
legd, onherroepelijk is geworden.

2. De Toezichthouder houdt bij het verhogen van de opgelegde dwangsom o4 boete reke-
ning met een eventuele matiging als bedoeld in de Artikelen 2, tweede lid, en 3, tweede 
lid.

3. Indien de dienstverlener ook na oplegging van een verhoogde dwangsom of verhoogde 
boete, bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan zijn verplichtingen, wordt door de 
betreffende Toezichthouder, onder overdracht van alle op de zaak betrekking hebbende 
relevante documenten, met het oog op strafrechtelijke vervolging aangifte gedaan bij 
het openbaar ministerie.

Artikel 5
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de datum van uitgi4te 
van het Publicatieblad, waarin dit landsbesluit wordt geplaatst.

Artikel 6
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes 
melders ongebruikelijke transacties.

Gegeven te Willemstad, 8 september 2010 
F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Financiën, 
E.T.M. DE LANNOOY

De Minister van Justitie, a.i., 
O.V.E. LEEFLANG

Uitgegeven de 23sre september 2010 
De Minister van Algemene Zaken en  

Buitenlandse Betrekkingen, 
a.i., R.E. DUNCAN
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NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen
In dit landsbesluit wordt de hoogte van de dwangsommen en de bestuurlijke boetes voor de 
verschillende overtredingen van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties 
(P.B. 2010, no. 41) geregeld. Gekozen is voor een systeem waarbij de hoogte van de boete 
afhankelijk is van de zwaarte van de overtreding. Verder hebben bij de keuze voor dit sys-
teem ook overwegingen van eenvoud en praktische werkbaarheid voor degenen die met de 
uitvoering zijn belast, een rol gespeeld.

Op elke individuele overtreding kan een boete worden opgelegd. Dit betekent dat als er 
bijvoorbeeld 10 transacties niet zijn gemeld er sprake is van 10 overtredingen.

De Toezichthouders moeten beleidsprocedures inzake de (maximale) boete oplegging vast-
stellen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de zwaarte van de overtreding, de 
soort melder, de omvang en de hoogte van de transacties en de hoeveelheid keren dat er een 
overtreding wordt gepleegd.

Indien in voorkomende gevallen de oplegging van boetes voor verschillende overtredingen 
toch disproportioneel is dan wel het niet nakomen van de landsverordening gerechtvaar-
digd is, kunnen de Toezichthouders overgaan tot matiging van de opgelegde boete. De 
Toezichthouders zullen per individueel geval nagaan of van deze mogelijkheid gebruik kan 
worden gemaakt.

Daarentegen kan het tevens voorkomen dat er sprake is van recidive van de overtreding, 
binnen een bepaalde periode, terwijl het maximum van de opgelegde bestuurlijke sanctie(s) 
is bereikt. In dat geval wordt de Toezichthouder de bevoegdheid geboden om eenmalig een 
maximale bestuurlijke sanctie op te leggen (Artikel 4, eerste lid). Mocht de dienstverle-
ner na deze opgelegde sanctie nog steeds in overtreding zijn, dan doet de Toezichthouder 
aangifte bij het Openbaar Ministerie met het oog op strafrechtelijke vervolging (Artikel 
4, derde lid).

Terzake van de dwangsom dient te worden gesteld dat een last onder dwangsom ertoe 
strekt de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van 
de overtreding te voorkomen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, en het belang 
deze zo spoedig mogelijk ongedaan te maken, zullen de respectievelijke Toezichthouders de 
hoogte van de dwangsom vaststellen conform het bepaalde in Artikel 2.

Financieel
De op grond van dit landsbesluit geïnde geldsommen zullen vooreerst worden aangewend 
voor de dekking van de inningskosten. Afhankelijk van de Toezichthouder komt de rest toe 
aan het Land respectievelijk de toezichthoudende instanties. Voor wat betreft de Bank van 
de Nederlandse Antillen zal een eventueel positief saldo later als onderdeel van haar winst 
op grond van het Centrale Bank-Statuut 1985 aan het Land worden uitgekeerd.
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Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) krijgt de bevoegdheid dwangsommen 
en bestuurlijke boetes op te leggen aan de zg. niet-financiele meldplichtige instellingen die 
onder het toezichtsregime van het Meldpunt vallen. De inning en invordering van voor-
noemde gelden zal door de Landsontvanger geschieden waardoor de financiele consequen-
ties van het onderhavige Landsbesluit binnen het ministerie van Financiën zullen worden 
opgevangen. In een Protocol werkafspraken tussen het MOT en de Landsontvanger, waar-
in onder meer afspraken over de wijze van informatie uitwisseling tussen beide diensten 
zijn vastgelegd, zal tevens een raming van de kosten die voortvloeien uit de op grond van 
deze werkafspraken verleende diensten, als bijlage bij dat Protocol worden gevoegd.

Op dit moment is niet aan te geven hoeveel overtredingen de instellingen zullen begaan en 
wat de daarmee gemoeide boetes zullen zijn. Dit betekent dat de kosten die de Toezicht-
houders in dat kader maken momenteel moeilijk zijn aan te geven.

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft op 6 juli 2010 advies uitgebracht (RvA no. RA/15A-10-LB). 
Dit advies is in zijn geheel overgenomen. De regering zal op korte termijn regels vaststellen 
conform Artikel 22g van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties over 
de uitoefening van de bevoegdheid door Toezichthouders om de bestuurlijke sancties op 
te leggen. De regering heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele 
redactionele en wetstechnische aanpassingen te verrichten.

Minister van Financiën, 
E.T.M. DE LANNOOY

Minister van Justitie, 
O.V.E. LEEFLANG
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International standards
on combating money laundering  

and the financing of terrorism & profileration

The fatf recommendations

A. AML/CFT policies and coordination
1.  Assessing risks and applying a risk-based approach *
Countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist fi-
nancing risks for the country, and should take action, including designating an authority 
or mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, aimed at ensuring 
the risks are mitigated effectively. Based on that assessment, countries should apply a risk-
based approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering 
and terrorist financing are commensurate with the risks identified. This approach should be 
an essential foundation to efficient allocation of resources across the anti-money laundering 
and countering the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the implementation of 
risk-based measures throughout the FATF Recommendations. Where countries identify 
higher risks, they should ensure that their AML/CFT regime adequately addresses such 
risks. Where countries identify lower risks, they may decide to allow simplified measures 
for some of the FATF Recommendations under certain conditions.

Countries should require financial institutions and designated non-financial businesses and 
professions (DNFBPs) to identify, assess and take effective action to mitigate their money 
laundering and terrorist financing risks.

2. National cooperation and coordination
Countries should have national AML/CFT policies, informed by the risks identified, 
which should be regularly reviewed, and should designate an authority or have a coordina-
tion or other mechanism that is responsible for such policies.

Countries should ensure that policy-makers, the financial intelligence unit (FIU), law en-
forcement authorities, supervisors and other relevant competent authorities, at the policy-
making and operational levels, have effective mechanisms in place which enable them to 
cooperate, and, where appropriate, coordinate domestically with each other concerning the 
development and implementation of policies and activities to combat money laundering, 
terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

B. Money laundering and confiscation
3.  Money laundering offence *
Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna Convention 
and the Palermo Convention. Countries should apply the crime of money laundering to all 
serious offences, with a view to including the widest range of predicate offences.
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4.  Confiscation and provisional measures *
Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna Convention, 
the Palermo Convention, and the Terrorist Financing Convention, including legislative 
measures, to enable their competent authorities to freeze or seize and confiscate the fol-
lowing, without prejudicing the rights of bona fide third parties: (a) property laundered, 
(b) proceeds from, or instrumentalities used in or intended for use in money laundering or 
predicate offences, (c) property that is the proceeds of, or used in, or intended or allocated 
for use in, the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations, or (d) property 
of corresponding value.

Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property that 
is subject to confiscation; (b) carry out provisional measures, such as freezing and seizing, to 
prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that will prevent or 
void actions that prejudice the country’s ability to freeze or seize or recover property that is 
subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative measures.

Countries should consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities 
to be confiscated without requiring a criminal conviction (non-conviction based confisca-
tion), or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged 
to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the 
principles of their domestic law.

C. Terrorist financing and financing of proliferation
5.  Terrorist financing offence *
Countries should criminalise terrorist financing on the basis of the Terrorist Financing 
Convention, and should criminalise not only the financing of terrorist acts but also the 
financing of terrorist organisations and individual terrorists even in the absence of a link to 
a specific terrorist act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as 
money laundering predicate offences.

6.  Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing *
Countries should implement targeted financial sanctions regimes to comply with United 
Nations Security Council resolutions relating to the prevention and suppression of terror-
ism and terrorist financing. The resolutions require countries to freeze without delay the 
funds or other assets of, and to ensure that no funds or other assets are made available, 
directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or entity either (i) designated by, 
or under the authority of, the United Nations Security Council under Chapter VII of the 
Charter of the United Nations, including in accordance with resolution 1267 (1999) and its 
successor resolutions; or (ii) designated by that country pursuant to resolution 1373 (2001).

7.  Targeted financial sanctions related to proliferation *
Countries should implement targeted financial sanctions to comply with United Nations 
Security Council resolutions relating to the prevention, suppression and disruption of pro-
liferation of weapons of mass destruction and its financing. These resolutions require coun-
tries to freeze without delay the funds or other assets of, and to ensure that no funds and 
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other assets are made available, directly or indirectly, to or for the benefit of, any person or 
entity designated by, or under the authority of, the United Nations Security Council under 
Chapter VII of the Charter of the United Nations.

8.  Non-profit organisations *
Countries should review the adequacy of laws and regulations that relate to entities that can 
be abused for the financing of terrorism. Non-profit organisations are particularly vulner-
able, and countries should ensure that they cannot be misused:
(a) by terrorist organisations posing as legitimate entities;
(b) to exploit legitimate entities as conduits for terrorist financing, including for the pur-

pose of escaping asset-freezing measures; and
(c) to conceal or obscure the clandestine diversion of funds intended for legitimate pur-

poses to terrorist organisations.

D. Preventive measures
9.  Financial institution secrecy laws
Countries should ensure that financial institution secrecy laws do not inhibit implementa-
tion of the FATF Recommendations.

Customer due diligence and record-keeping
10.  Customer due diligence *
Financial institutions should be prohibited from keeping anonymous accounts or accounts 
in obviously fictitious names.
Financial institutions should be required to undertake customer due diligence (CDD) 
measures when:
(i) establishing business relations;
(ii) carrying out occasional transactions: (i) above the applicable designated threshold 

(USD/EUR 15,000); or (ii) that are wire transfers in the circumstances covered by the 
Interpretive Note to Recommendation 16;

(iii) there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or
(iv) the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously ob-

tained customer identification data.
The principle that financial institutions should conduct CDD should be set out in law. 
Each country may determine how it imposes specific CDD obligations, either through law 
or enforceable means.
The CDD measures to be taken are as follows:
(a) Identifying the customer and verifying that customer’s identity using reliable, inde-

pendent source documents, data or information.
(b) Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity 

of the beneficial owner, such that the financial institution is satisfied that it knows who 
the beneficial owner is. For legal persons and arrangements this should include finan-
cial institutions understanding the ownership and control structure of the customer.

(c) Understanding and, as appropriate, obtaining information on the purpose and intend-
ed nature of the business relationship.
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(d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of trans-
actions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the trans-
actions being conducted are consistent with the institution’s knowledge of the cus-
tomer, their business and risk profile, including, where necessary, the source of funds.

Financial institutions should be required to apply each of the CDD measures under (a) to 
(d) above, but should determine the extent of such measures using a risk-based approach 
(RBA) in accordance with the Interpretive Notes to this Recommendation and to Recom-
mendation 1.

Financial institutions should be required to verify the identity of the customer and benefi-
cial owner before or during the course of establishing a business relationship or conduct-
ing transactions for occasional customers. Countries may permit financial institutions to 
complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of 
the relationship, where the money laundering and terrorist financing risks are effectively 
managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business.

Where the financial institution is unable to comply with the applicable requirements under 
paragraphs (a) to (d) above (subject to appropriate modification of the extent of the meas-
ures on a risk-based approach), it should be required not to open the account, commence 
business relations or perform the transaction; or should be required to terminate the busi-
ness relationship; and should consider making a suspicious transactions report in relation 
to the customer.
These requirements should apply to all new customers, although financial institutions 
should also apply this Recommendation to existing customers on the basis of materiality 
and risk, and should conduct due diligence on such existing relationships at appropriate 
times.

11. Record-keeping
Financial institutions should be required to maintain, for at least five years, all necessary 
records on transactions, both domestic and international, to enable them to comply swiftly 
with information requests from the competent authorities. Such records must be sufficient 
to permit reconstruction of individual transactions (including the amounts and types of 
currency involved, if any) so as to provide, if necessary, evidence for prosecution of criminal 
activity.

Financial institutions should be required to keep all records obtained through CDD meas-
ures (e.g. copies or records of official identification documents like passports, identity cards, 
driving licences or similar documents), account files and business correspondence, includ-
ing the results of any analysis undertaken (e.g. inquiries to establish the background and 
purpose of complex, unusual large transactions), for at least five years after the business 
relationship is ended, or after the date of the occasional transaction.

Financial institutions should be required by law to maintain records on transactions and 
information obtained through the CDD measures.
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The CDD information and the transaction records should be available to domestic compe-
tent authorities upon appropriate authority.

Additional measures for specific customers and activities
12.  Politically exposed persons *
Financial institutions should be required, in relation to foreign politically exposed persons 
(PEPs) (whether as customer or beneficial owner), in addition to performing normal cus-
tomer due diligence measures, to:
(a) have appropriate risk-management systems to determine whether the customer or the 

beneficial owner is a politically exposed person;
(b) obtain senior management approval for establishing (or continuing, for existing cus-

tomers) such business relationships;
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds; and
(d) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
Financial institutions should be required to take reasonable measures to determine whether 
a customer or beneficial owner is a domestic PEP or a person who is or has been entrusted 
with a prominent function by an international organisation. In cases of a higher risk busi-
ness relationship with such persons, financial institutions should be required to apply the 
measures referred to in paragraphs (b), (c) and (d).
The requirements for all types of PEP should also apply to family members or close as-
sociates of such PEPs.

13.  Correspondent banking *
Financial institutions should be required, in relation to cross-border correspondent banking 
and other similar relationships, in addition to performing normal customer due diligence 
measures, to:
(a) gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the na-

ture of the respondent’s business and to determine from publicly available information 
the reputation of the institution and the quality of supervision, including whether it has 
been subject to a money laundering or terrorist financing investigation or regulatory 
action;

(b) assess the respondent institution’s AML/CFT controls;
(c) obtain approval from senior management before establishing new correspondent rela-

tionships;
(d) clearly understand the respective responsibilities of each institution; and
(e) with respect to “payable-through accounts”, be satisfied that the respondent bank has 

conducted CDD on the customers having direct access to accounts of the correspond-
ent bank, and that it is able to provide relevant CDD information upon request to the 
correspondent bank.

Financial institutions should be prohibited from entering into, or continuing, a correspon-
dent banking relationship with shell banks. Financial institutions should be required to 
satisfy themselves that respondent institutions do not permit their accounts to be used by 
shell banks.
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14.  Money or value transfer services *
Countries should take measures to ensure that natural or legal persons that provide money 
or value transfer services (MVTS) are licensed or registered, and subject to effective systems 
for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the FATF 
Recommendations. Countries should take action to identify natural or legal persons that 
carry out MVTS without a license or registration, and to apply appropriate sanctions.

Any natural or legal person working as an agent should also be licensed or registered by 
a competent authority, or the MVTS provider should maintain a current list of its agents 
accessible by competent authorities in the countries in which the MVTS provider and its 
agents operate. Countries should take measures to ensure that MVTS providers that use 
agents include them in their AML/CFT programmes and monitor them for compliance 
with these programmes.

15.  New technologies
Countries and financial institutions should identify and assess the money laundering or 
terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the development of new products 
and new business practices, including new delivery mechanisms, and (b) the use of new or 
developing technologies for both new and pre-existing products. In the case of financial in-
stitutions, such a risk assessment should take place prior to the launch of the new products, 
business practices or the use of new or developing technologies. They should take appropri-
ate measures to manage and mitigate those risks.

16.  Wire transfers *
Countries should ensure that financial institutions include required and accurate originator 
information, and required beneficiary information, on wire transfers and related messages, 
and that the information remains with the wire transfer or related message throughout the 
payment chain.

Countries should ensure that financial institutions monitor wire transfers for the purpose 
of detecting those which lack required originator and/or beneficiary information, and take 
appropriate measures.

Countries should ensure that, in the context of processing wire transfers, financial institu-
tions take freezing action and should prohibit conducting transactions with designated 
persons and entities, as per the obligations set out in the relevant United Nations Security 
Council resolutions, such as resolution 1267 (1999) and its successor resolutions, and reso-
lution 1373(2001), relating to the prevention and suppression of terrorism and terrorist 
financing.

Reliance, controls and financial groups
17.  Reliance on third parties *
Countries may permit financial institutions to rely on third parties to perform elements 
(a)-(c) of the CDD measures set out in Recommendation 10 or to introduce business, 
provided that the criteria set out below are met. Where such reliance is permitted, the 
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ultimate responsibility for CDD measures remains with the financial institution relying 
on the third party.
The criteria that should be met are as follows:
(a) A financial institution relying upon a third party should immediately obtain the neces-

sary information concerning elements (a)-(c) of the CDD measures set out in Recom-
mendation 10.

(b) Financial institutions should take adequate steps to satisfy themselves that copies of 
identification data and other relevant documentation relating to the CDD require-
ments will be made available from the third party upon request without delay.

(c) The financial institution should satisfy itself that the third party is regulated, supervised 
or monitored for, and has measures in place for compliance with, CDD and record-
keeping requirements in line with Recommendations 10 and 11.

(d) When determining in which countries the third party that meets the conditions can 
be based, countries should have regard to information available on the level of country 
risk.

When a financial institution relies on a third party that is part of the same financial group, 
and (i) that group applies CDD and record-keeping requirements, in line with Recommen-
dations 10, 11 and 12, and programmes against money laundering and terrorist financing, 
in accordance with Recommendation 18; and (ii) where the effective implementation of 
those CDD and record-keeping requirements and AML/CFT programmes is supervised 
at a group level by a competent authority, then relevant competent authorities may con-
sider that the financial institution applies measures under (b) and (c) above through its 
group programme, and may decide that (d) is not a necessary precondition to reliance when 
higher country risk is adequately mitigated by the group AML/CFT policies.

18. Internal controls and foreign branches and subsidiaries *
Financial institutions should be required to implement programmes against money laun-
dering and terrorist financing. Financial groups should be required to implement group-
wide programmes against money laundering and terrorist financing, including policies and 
procedures for sharing information within the group for AML/CFT purposes.

Financial institutions should be required to ensure that their foreign branches and ma-
jority-owned subsidiaries apply AML/CFT measures consistent with the home country 
requirements implementing the FATF Recommendations through the financial groups’ 
programmes against money laundering and terrorist financing.

19.  Higher-risk countries *
Financial institutions should be required to apply enhanced due diligence measures to busi-
ness relationships and transactions with natural and legal persons, and financial institutions, 
from countries for which this is called for by the FATF. The type of enhanced due diligence 
measures applied should be effective and proportionate to the risks.

Countries should be able to apply appropriate countermeasures when called upon to do so 
by the FATF. Countries should also be able to apply countermeasures independently of any 
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call by the FATF to do so. Such countermeasures should be effective and proportionate to 
the risks.

Reporting of suspicious transactions
20.  Reporting of suspicious transactions
If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that funds are the 
proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist financing, it should be required, by 
law, to report promptly its suspicions to the financial intelligence unit (FIU).

21.  Tipping-off and confidentiality
Financial institutions, their directors, officers and employees should be:
(a) protected by law from criminal and civil liability for breach of any restriction on dis-

closure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or admin-
istrative provision, if they report their suspicions in good faith to the FIU, even if they 
did not know precisely what the underlying criminal activity was, and regardless of 
whether illegal activity actually occurred; and

(b) prohibited by law from disclosing (“tipping-off ”) the fact that a suspicious transaction 
report (STR) or related information is being filed with the FIU.

Designated non-financial businesses and professions
22.  DNFBPs: customer due diligence *
The customer due diligence and record-keeping requirements set out in Recommendations 
10, 11, 12, 15, and 17, apply to designated non-financial businesses and professions (DN-
FBPs) in the following situations:
(a) Casinos – when customers engage in financial transactions equal to or above the ap-

plicable designated threshold.
(b) Real estate agents – when they are involved in transactions for their client concerning 

the buying and selling of real estate.
(c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones – when they engage in any 

cash transaction with a customer equal to or above the applicable designated threshold.
(d) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants – when they 

prepare for or carry out transactions for their client concerning the following activities:
•	 buying	and	selling	of	real	estate;
•	 managing	of	client	money,	securities	or	other	assets;
•	 management	of	bank,	savings	or	securities	accounts;
•	 organisation	of	contributions	for	the	creation,	operation	or	management	of	compa-

nies;
•	 creation,	operation	or	management	of	legal	persons	or	arrangements,	and	buying	

and selling of business entities.
(e) Trust and company service providers – when they prepare for or carry out transactions 

for a client concerning the following activities:
•	 acting	as	a	formation	agent	of	legal	persons;
•	 acting	as	 (or	arranging	 for	another	person	 to	act	as)	a	director	or	 secretary	of	a	

company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal 
persons;
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•	 providing	a	registered	office,	business	address	or	accommodation,	correspondence	
or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or 
arrangement;

•	 acting	as	(or	arranging	for	another	person	to	act	as)	a	trustee	of	an	express	trust	or	
performing the equivalent function for another form of legal arrangement;

•	 acting	as	 (or	 arranging	 for	 another	person	 to	act	 as)	 a	nominee	 shareholder	 for	
another person.

23.  DNFBPs: Other measures *
The requirements set out in Recommendations 18 to 21 apply to all designated non-finan-
cial businesses and professions, subject to the following qualifications:
(a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants should be 

required to report suspicious transactions when, on behalf of or for a client, they en-
gage in a financial transaction in relation to the activities described in paragraph (d) 
of Recommendation 22. Countries are strongly encouraged to extend the reporting 
requirement to the rest of the professional activities of accountants, including auditing.

(b) Dealers in precious metals and dealers in precious stones should be required to report 
suspicious transactions when they engage in any cash transaction with a customer equal 
to or above the applicable designated threshold.

(c) Trust and company service providers should be required to report suspicious transac-
tions for a client when, on behalf of or for a client, they engage in a transaction in 
relation to the activities referred to in paragraph (e) of Recommendation 22.

E.  Transparency and beneficial ownership of legal persons and arrangements
24.  Transparency and beneficial ownership of legal persons *
Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for money launder-
ing or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and 
timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be 
obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries 
that have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or which 
allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure 
that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should 
consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by 
financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommenda-
tions 10 and 22.

25. Transparency and beneficial ownership of legal arrangements *
Countries should take measures to prevent the misuse of legal arrangements for money 
laundering or terrorist financing. In particular, countries should ensure that there is ad-
equate, accurate and timely information on express trusts, including information on the 
settlor, trustee and beneficiaries, that can be obtained or accessed in a timely fashion by 
competent authorities. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial 
ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the 
requirements set out in Recommendations 10 and 22.



66

Overige van belang zijnde regelingen

VII

F.  Powers and responsibilities of competent authorities, and other institutional 
measures

Regulation and supervision
26.  Regulation and supervision of financial institutions *
Countries should ensure that financial institutions are subject to adequate regulation and 
supervision and are effectively implementing the FATF Recommendations. Competent 
authorities or financial supervisors should take the necessary legal or regulatory measures 
to prevent criminals or their associates from holding, or being the beneficial owner of, a sig-
nificant or controlling interest, or holding a management function in, a financial institution. 
Countries should not approve the establishment, or continued operation, of shell banks.

For financial institutions subject to the Core Principles, the regulatory and supervisory 
measures that apply for prudential purposes, and which are also relevant to money launder-
ing and terrorist financing, should apply in a similar manner for AML/CFT purposes. This 
should include applying consolidated group supervision for AML/CFT purposes.

Other financial institutions should be licensed or registered and adequately regulated, and 
subject to supervision or monitoring for AML/CFT purposes, having regard to the risk 
of money laundering or terrorist financing in that sector. At a minimum, where financial 
institutions provide a service of money or value transfer, or of money or currency changing, 
they should be licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring and 
ensuring compliance with national AML/CFT requirements.

27.  Powers of supervisors
Supervisors should have adequate powers to supervise or monitor, and ensure compliance 
by, financial institutions with requirements to combat money laundering and terrorist fi-
nancing, including the authority to conduct inspections. They should be authorised to com-
pel production of any information from financial institutions that is relevant to monitoring 
such compliance, and to impose sanctions, in line with Recommendation 35, for failure 
to comply with such requirements. Supervisors should have powers to impose a range of 
disciplinary and financial sanctions, including the power to withdraw, restrict or suspend 
the financial institution’s license, where applicable.

28.  Regulation and supervision of DNFBPs *
Designated non-financial businesses and professions should be subject to regulatory and 
supervisory measures as set out below.
(a) Casinos should be subject to a comprehensive regulatory and supervisory regime that 

ensures that they have effectively implemented the necessary AML/CFT measures. At 
a minimum:
•	 casinos	should	be	licensed;
•	 competent	authorities	 should	 take	 the	necessary	 legal	or	 regulatory	measures	 to	

prevent criminals or their associates from holding, or being the beneficial owner of, 
a significant or controlling interest, holding a management function in, or being an 
operator of, a casino; and
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•	 competent	 authorities	 should	 ensure	 that	 casinos	 are	 effectively	 supervised	 for	
compliance with AML/CFT requirements.

(b) Countries should ensure that the other categories of DNFBPs are subject to effective 
systems for monitoring and ensuring compliance with AML/CFT requirements. This 
should be performed on a risk-sensitive basis. This may be performed by (a) a supervi-
sor or (b) by an appropriate self-regulatory body (SRB), provided that such a body can 
ensure that its members comply with their obligations to combat money laundering 
and terrorist financing.

 The supervisor or SRB should also (a) take the necessary measures to prevent criminals 
or their associates from being professionally accredited, or holding or being the bene-
ficial owner of a significant or controlling interest or holding a management function, 
e.g. through evaluating persons on the basis of a “fit and proper” test; and (b) have effec-
tive, proportionate, and dissuasive sanctions in line with Recommendation 35 available 
to deal with failure to comply with AML/CFT requirements.

Operational and law enforcement
29.  Financial intelligence units *
Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national cen-
tre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other informa-
tion relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, 
and for the dissemination of the results of that analysis. The FIU should be able to obtain 
additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to 
the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake 
its functions properly.

30.  Responsibilities of law enforcement and investigative authorities *
Countries should ensure that designated law enforcement authorities have responsibil-
ity for money laundering and terrorist financing investigations within the framework of 
national AML/CFT policies. At least in all cases related to major proceeds-generating 
offences, these designated law enforcement authorities should develop a pro-active paral-
lel financial investigation when pursuing money laundering, associated predicate offences 
and terrorist financing. This should include cases where the associated predicate offence 
occurs outside their jurisdictions. Countries should ensure that competent authorities have 
responsibility for expeditiously identifying, tracing and initiating actions to freeze and seize 
property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected of being proceeds of 
crime. Countries should also make use, when necessary, of permanent or temporary multi-
disciplinary groups specialised in financial or asset investigations. Countries should ensure 
that, when necessary, cooperative investigations with appropriate competent authorities in 
other countries take place.

31.  Powers of law enforcement and investigative authorities
When conducting investigations of money laundering, associated predicate offences and 
terrorist financing, competent authorities should be able to obtain access to all necessary 
documents and information for use in those investigations, and in prosecutions and re-
lated actions. This should include powers to use compulsory measures for the production 
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of records held by financial institutions, DNFBPs and other natural or legal persons, for 
the search of persons and premises, for taking witness statements, and for the seizure and 
obtaining of evidence.

Countries should ensure that competent authorities conducting investigations are able to 
use a wide range of investigative techniques suitable for the investigation of money laun-
dering, associated predicate offences and terrorist financing. These investigative techniques 
include: undercover operations, intercepting communications, accessing computer systems 
and controlled delivery. In addition, countries should have effective mechanisms in place 
to identify, in a timely manner, whether natural or legal persons hold or control accounts. 
They should also have mechanisms to ensure that competent authorities have a process to 
identify assets without prior notification to the owner. When conducting investigations 
of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, competent au-
thorities should be able to ask for all relevant information held by the FIU.

32.  Cash couriers *
Countries should have measures in place to detect the physical cross-border transportation 
of currency and bearer negotiable instruments, including through a declaration system and/
or disclosure system.

Countries should ensure that their competent authorities have the legal authority to stop 
or restrain currency or bearer negotiable instruments that are suspected to be related to 
terrorist financing, money laundering or predicate offences, or that are falsely declared or 
disclosed.

Countries should ensure that effective, proportionate and dissuasive sanctions are available 
to deal with persons who make false declaration(s) or disclosure(s). In cases where the 
currency or bearer negotiable instruments are related to terrorist financing, money launder-
ing or predicate offences, countries should also adopt measures, including legislative ones 
consistent with Recommendation 4, which would enable the confiscation of such currency 
or instruments.

General requirements
33.  Statistics
Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness 
and efficiency of their AML/CFT systems. This should include statistics on the STRs re-
ceived and disseminated; on money laundering and terrorist financing investigations, pros-
ecutions and convictions; on property frozen, seized and confiscated; and on mutual legal 
assistance or other international requests for cooperation.

34.  Guidance and feedback
The competent authorities, supervisors and SRBs should establish guidelines, and provide 
feedback, which will assist financial institutions and designated non-financial businesses 
and professions in applying national measures to combat money laundering and terrorist 
financing, and, in particular, in detecting and reporting suspicious transactions.
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Sanctions
35.  Sanctions
Countries should ensure that there is a range of effective, proportionate and dissuasive 
sanctions, whether criminal, civil or administrative, available to deal with natural or legal 
persons covered by Recommendations 6, and 8 to 23, that fail to comply with AML/CFT 
requirements. Sanctions should be applicable not only to financial institutions and DN-
FBPs, but also to their directors and senior management.

G. International cooperation
36.  International instruments
Countries should take immediate steps to become party to and implement fully the Vi-
enna Convention, 1988; the Palermo Convention, 2000; the United Nations Convention 
against Corruption, 2003; and the Terrorist Financing Convention, 1999. Where appli-
cable, countries are also encouraged to ratify and implement other relevant international 
conventions, such as the Council of Europe Convention on Cybercrime, 2001; the Inter-
American Convention against Terrorism, 2002; and the Council of Europe Convention 
on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the 
Financing of Terrorism, 2005.

37.  Mutual legal assistance
Countries should rapidly, constructively and effectively provide the widest possible range of 
mutual legal assistance in relation to money laundering, associated predicate offences and 
terrorist financing investigations, prosecutions, and related proceedings. Countries should 
have an adequate legal basis for providing assistance and, where appropriate, should have 
in place treaties, arrangements or other mechanisms to enhance cooperation. In particular, 
countries should:
(a) Not prohibit, or place unreasonable or unduly restrictive conditions on, the provision of 

mutual legal assistance.
(b) Ensure that they have clear and efficient processes for the timely prioritisation and 

execution of mutual legal assistance requests. Countries should use a central authority, 
or another established official mechanism, for effective transmission and execution of 
requests. To monitor progress on requests, a case management system should be main-
tained.

(c) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the sole ground that the 
offence is also considered to involve fiscal matters.

(d) Not refuse to execute a request for mutual legal assistance on the grounds that laws 
require financial institutions to maintain secrecy or confidentiality.

(e) Maintain the confidentiality of mutual legal assistance requests they receive and the 
information contained in them, subject to fundamental principles of domestic law, in 
order to protect the integrity of the investigation or inquiry. If the requested country 
cannot comply with the requirement of confidentiality, it should promptly inform the 
requesting country.

Countries should render mutual legal assistance, notwithstanding the absence of dual crim-
inality, if the assistance does not involve coercive actions. Countries should consider adopt-
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ing such measures as may be necessary to enable them to provide a wide scope of assistance 
in the absence of dual criminality.

Where dual criminality is required for mutual legal assistance, that requirement should be 
deemed to be satisfied regardless of whether both countries place the offence within the 
same category of offence, or denominate the offence by the same terminology, provided that 
both countries criminalise the conduct underlying the offence.

Countries should ensure that, of the powers and investigative techniques required under 
Recommendation 31, and any other powers and investigative techniques available to their 
competent authorities:
(a) all those relating to the production, search and seizure of information, documents or 

evidence (including financial records) from financial institutions or other persons, and 
the taking of witness statements; and

(b) a broad range of other powers and investigative techniques; 
are also available for use in response to requests for mutual legal assistance, and, if consis-
tent with their domestic framework, in response to direct requests from foreign judicial or 
law enforcement authorities to domestic counterparts.

To avoid conflicts of jurisdiction, consideration should be given to devising and applying 
mechanisms for determining the best venue for prosecution of defendants in the interests 
of justice in cases that are subject to prosecution in more than one country.

Countries should, when making mutual legal assistance requests, make best efforts to pro-
vide complete factual and legal information that will allow for timely and efficient execu-
tion of requests, including any need for urgency, and should send requests using expeditious 
means. Countries should, before sending requests, make best efforts to ascertain the legal 
requirements and formalities to obtain assistance.

The authorities responsible for mutual legal assistance (e.g. a Central Authority) should be 
provided with adequate financial, human and technical resources. Countries should have 
in place processes to ensure that the staff of such authorities maintain high professional 
standards, including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity 
and be appropriately skilled.

38.  Mutual legal assistance: freezing and confiscation *
Countries should ensure that they have the authority to take expeditious action in response 
to requests by foreign countries to identify, freeze, seize and confiscate property laundered; 
proceeds from money laundering, predicate offences and terrorist financing; instrumen-
talities used in, or intended for use in, the commission of these offences; or property of 
corresponding value. This authority should include being able to respond to requests made 
on the basis of non-conviction-based confiscation proceedings and related provisional 
measures, unless this is inconsistent with fundamental principles of their domestic law. 
Countries should also have effective mechanisms for managing such property, instrumen-
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talities or property of corresponding value, and arrangements for coordinating seizure and 
confiscation proceedings, which should include the sharing of confiscated assets.

39.  Extradition
Countries should constructively and effectively execute extradition requests in relation to 
money laundering and terrorist financing, without undue delay. Countries should also take 
all possible measures to ensure that they do not provide safe havens for individuals charged 
with the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations. In particular, coun-
tries should:
(a) ensure money laundering and terrorist financing are extraditable offences;
(b) ensure that they have clear and efficient processes for the timely execution of extradi-

tion requests including prioritisation where appropriate. To monitor progress of re-
quests a case management system should be maintained;

(c) not place unreasonable or unduly restrictive conditions on the execution of requests; 
and

(d) ensure they have an adequate legal framework for extradition.

Each country should either extradite its own nationals, or, where a country does not do 
so solely on the grounds of nationality, that country should, at the request of the country 
seeking extradition, submit the case, without undue delay, to its competent authorities for 
the purpose of prosecution of the offences set forth in the request. Those authorities should 
take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any 
other offence of a serious nature under the domestic law of that country. The countries 
concerned should cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary 
aspects, to ensure the efficiency of such prosecutions.

Where dual criminality is required for extradition, that requirement should be deemed to 
be satisfied regardless of whether both countries place the offence within the same category 
of offence, or denominate the offence by the same terminology, provided that both coun-
tries criminalise the conduct underlying the offence.

Consistent with fundamental principles of domestic law, countries should have simplified 
extradition mechanisms, such as allowing direct transmission of requests for provisional ar-
rests between appropriate authorities, extraditing persons based only on warrants of arrests 
or judgments, or introducing a simplified extradition of consenting persons who waive for-
mal extradition proceedings. The authorities responsible for extradition should be provided 
with adequate financial, human and technical resources. Countries should have in place 
processes to ensure that the staff of such authorities maintain high professional standards, 
including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity and be ap-
propriately skilled.

40.  Other forms of international cooperation *
Countries should ensure that their competent authorities can rapidly, constructively and 
effectively provide the widest range of international cooperation in relation to money laun-
dering, associated predicate offences and terrorist financing. Countries should do so both 
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spontaneously and upon request, and there should be a lawful basis for providing coop-
eration. Countries should authorise their competent authorities to use the most efficient 
means to cooperate. Should a competent authority need bilateral or multilateral agreements 
or arrangements, such as a Memorandum of Understanding (MOU), these should be nego-
tiated and signed in a timely way with the widest range of foreign counterparts.

Competent authorities should use clear channels or mechanisms for the effective transmis-
sion and execution of requests for information or other types of assistance. Competent au-
thorities should have clear and efficient processes for the prioritisation and timely execution 
of requests, and for safeguarding the information received.


