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1999 no. 50
AFKO|IGINGSBL|
VAN
ARUBA
LANDSBESL|, houdende algemene mnn|geleny van 19 olt'œbœ 1999 ter uiwoering
van de artskelmz 4, derde Ed, en 7, eerste lid, van de Land|œdeeg meldplicht
ongeb|elijke tmnKacties (AB 1995 no. 85) Gaebesluit re||eœegl||t meldptmt
ongeb|elijke |nnactieë.
Uitgegev|, 10 november 1999
De minister van Jus|tie en Publieke Wel'kelv
E.J. Vos
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IN Nu DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Arubw
In ovGweging genomen hebbœde:
dat het noodz|kelijk is e| reglement op te stellen voor het register van het meldpunt
o|eb|kelijke |ansactiew alsmede wenselijk is de voolwaard| vast te Mellen waaronder de vers|kking van gegevens uit dat re|ster ksm plaatsedem
Gelet op:
de allz|elell 4, derde lid, en 7, eœste lid, van de lzm||||ing meldplicht ongebrdkelijke û'nnluq|es (AB 1995 no. 85)9
Heeh, de pnnd van Advies gehoord, besloten:
Hoofdstuk 1
Bem'osbœ|lz
Artikel 1
In dit l|dsbeslit wordt verstaan ondœ:
de l|dw|rdm|g : de Landwerord|g meldplicht ongeb|elijke |nn|6| (AB 1995 no. 85);
een pesoon een nmurlijk pt'rsxxm of = vhtspe|oni
het register het registm bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de
landwerord|g;
velxlre|ng van gege- het btkendmœen of ter bescbikMng Mellen van gegevens vens die zijn opgenomen in het register, t1an wel van
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wi||œ||ctie
het Hoofd
gegeverls die zijn verkregen door de velwœlcing van
registœgegevcs, al d| niet in verband met nndere
gegevens;
: een transactie die ramel|angt met een rnistlrijf als bedoeld in de mlikelen 1, 2 en 3 van de L|dwemrdening sea|nn-elllg Vtwassen (AB 1993 no. 70);
: het hoofd, bedoeld in |ikel 2 van de l|dsv|rdening.
Hoofdstuk 2
Het register
Art lk' e l 2
Hd register heeR ten doel:
a. een beoordellg mogelijk te 11*|, of de in het register opg|omen gegoens, al
dan niet in combinatie met andere gegevenë van belang kamnen Zjn voor het
voorkomen en opsporen van witw|â|a|| en de dRmnn ten pontlslag liggerlde misddjven;
b. de vers|kklng mogelijk te maken van gegevems, bedoeld in onderdrel a. in de in
de l||œordeeg voorzene gevallen. '
A|kel 3
1 . Het Hoofd is belast met de zorg voor het regis'ter en tI'eR voo|eningo als
bedoeld in artikel 4, eerste lid2. Het Hoofd kan Mctionad-n nqnwijzen, die zijn belast met de dagelijksç
g|gevensmuta|es; de J|nwijzing wordt schri|lijk v|tgelegd.
Artikel 4
1. Rechàkœkse toegang tot het re|ster hebben ui|luitend het Hoofd, almlede
andere personen, werkxnm bij het meldpunts voorzien van een scM|elijke autorisade
van het hoofi ' .
2. Van de toegang tot het register wordt slœbts gebruik gem|qk't, indien dit
nxAakelijk is in het k'svder van de tnllli|ef|l'ng van de in het eezste lid b|lde
personem
3. In de autod|tie, bedoeld in het eerste lid, wordt de b|oegdheid tot het raadplegenv invoerel |jzgeny ver|jdmvlz of vernietigo van gegt|erus geregeld.
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Hoofdstuk 3
|et opnen|en van gegevens
A|ikel 5
In het register wordep slechts gegevens opgenomen. bekeffende de volgende
categodeën van personen:
a. personen ten nsms|icm van wie een melding hee| pl|tsgevondo of had moeten
pl|tsvind| met betrevklng tot een ongebmikelijke of een voorgoomen ongeb|ikelijke trMsactie;
b. Mdere (1an in onderdeel a bedoelde perr/onen die op enigerlei wijze bij en transactie, bedoeld in dat onderdeel, I|tIOZCeII Zjn;
c. personen ten nnnzien van wie gegevens Zjn verstrekt door in het buitenland gevestigde, met het meldpunt vcgelijkb| orgesa|es, dan wel door buit|andse
justitiële autohteito;
d. pelr|onen die in verband met e| |ntnntie, bedoeld in onderdeel al gegevens verslrelçkea of in ontvangst nemen.
Mikel 6
1. Met betrekldng tot de in artikel 5 genoemde categolie| van personen ktmnen, voor zover dit redelijk|ja nooa|nke|jk is met het oog op het doel van het
re|ster, de volgende perxonsgegevens worden opgenomen:
a. de personalia of ten nsmzien van een rœh|erxxm, gegevens die tnmnen dienen
tot id||sca|e;
b. eesgegev|;
c. geboonegegev|s;
AL nationaliteit;
e. beroeps- en b|jfsgeg||;
E gesevens met betrekking tot idodtei|oc=|to;
g. signqlem|t en persoo||eeldlg|
2. Met betrekking tot de in artikel 5, onderdelen a tot en met c, bedoelde categorieën van personen kamnen de volgende z-qkelijke gegeve| worden opgenomen:
a. alle op de trnnqnntie betrekking hebbende gegevens;
b. de omvang en, bij een Gnanciële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel as ten
10, van de l||v|rd|ing, de bestemming en de herkomst van de bij een transactie betrokken gelden, effecten, Hele metalen of andere waarden;
c. gegevens die betrekking hebben op de veredeling van een |nnactie;
d. gegevens, bœeffende vewolzngs|li|ql'ng| met beîekking tot de trlmuctie;
e. alle andere nooAAelijke zakelijke gegevens;
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f: gegevens met betrekking tot de ' g waartoe de in de pnnbef van dit lid
bedoelde personen behoren, 111111e1: dit nood|nkelijk is in verband met een juiste
beoordellg van de in artikel 6 van de l|||Mening bedoelde misdrijvem
3. Bij de gegevens, bedeeld in het |eede lid, wordt steeds vermeld, in welke
hoed|i|eid een persoon als bedoeld in de nqnhefk bij de tranuntie betlx|ao is geweest.
Hoofdstuk 4
Het verstrekko van gegevens
û 1 . Algemene bçpaltn' gen
' el 7
1. Gegevens worden slechts verstrekl, indien dit noodmlkelijk is ter uitvlving
van de artikelen 6, 7, 19 en 22. eerste liz van de l||œordm|.
2. Bij uitvoering van artikel 22 van de l|evœoMm|g worden geen gegevemq
verstrekt als bedoeld in artikel 6, |eede lid.
3. Gegevens als bedoeld in het et'lsle 114, worden verstrekt door het Hoofd.
Artikel 8
1. Indien de vœskekking van gegevenw bedoeld in artikel 7, eerste Ed, plaatsvindt op vmzoek. wordt zodanig vç'rzoek xhrihelijk en gemotiv|d gedaan.
2. Van ieder vprzoek en valt iedere verstrek|g van gegevens wordt neekening gehouden.
3. De |tekening, bedoeld in het |œde lid, omvat de regisîatie van de idendteit van de vetzoeker, van de inhoud en het doel van Net vmzoek om verstxkznp van
de datum van de verskeœng, alsmede een onlschdjeg van de vel'streke gegevens
en de wijze van de gegev|vœsee|ng.
4. Van iedere verswdding als bedoeld in artikel 9, vierde lid, onderdeel a,
wordt afandœlijk |tekening gehouden.
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5 2. De verstreœng van gegevens kl'achter|
|ikel 7, ee|te lids van de l|d|||ening
Artike! 9
1. Uit het register van het meldpunt Mlnnen gegevens worden verstrekt en de
ndml'nl's|ueve of politiële instanties in het buitenlmA die een met de taak van het
meldpunt vergelijkbre flttk hebben.
2. De gegeve||s|kk|'ng. bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats, voor
zover zij plaatsdndt ten behoeve van de veredeling van ongeb|ikelijke kansacties of
het ondezzoek van verdachte |nnacties.
3. De gegev|v|ke|w bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats onder
de algemene voo-aard|, e| en ander ter beoorde|ng van het Hoofd, dat de gegeve| uialuitend zullen worden gebntikt voor het doel waawoor zij zijn verstrekt, en
de be,xlh=nlg van de pœsoo|ijke levenssfœr voldoende is gewaeorgd.
4. Bij een gegev|ve||kkl'ng, bedoeld in het eerste lidv worden steells uitdnlkkelijk als voolwaard| gesteld:
a. dat de verstrekle gegevens door de onwang|xle irsstantie niet wol'tlo.n verspreid
dan met voo|gnsmde scMhelijke toes ' van het hoofd;
b. dat van naar nnnleiding van de ve|reiding genomen vewolglgsb|lissingen
' meltling. wordt gemnnkt S|sm het hoofd.
H-qc--.-.f d s te k 5
De rœtiscatie en v|ijdering Van gegevens
Artikel 10
1. Nn verzoek als bedoeld in artikel 22, eerste lid: van de ||v|rdeeg,
wordt scluoelijk gedcht a| het Hoofd.
2. Het verzz|eko bedoeld in het eerste lit kan tevens wolden gedam| door:
a een mlvocaat aan wie de betrokkene e| dnneoe sq'ekkende machtiging heeft verleeàd;
b. de wettelijk vuegowooréger van mùzdelj|go die de leeltijd van 21 jaren nog
niét hebben' .beretkt,' en van onder curatele gestelden;
c. een igder Ze kenbaar bevoegd is tot vueg|wx|ging van hd bestuur in geval
van een rech|mxon.
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3. Hd Hoofd |agt zorg voor een deugdelijke v|telling van de idotheit van
de verzoeker met behulp van geldige id|uteitm|i|. In geval van machu/ng dient
tevens een afschriA van de mach|ging te worden ovœgelegd, in geval van vertegem
weordiging van een rœhee|on een afschdft van de bexheidœ waamit van de
bevoeg|eid daartoe blijkt.
4. Onve|ld|d artikel 22, |eede lid, van de ian||oM|ng, wordt door
het Hoofd op een verzoek beslist binnen éélt maan; nnHs't hd is onw|gen.
Artikel 11
1 . Degene aan wie ov|-komstig artikel 22, eerste lid. van de lan|||ening mededeling is gedaan van de hem beke||de gegeven bedoeld in artikel 6, met
uitzond|ng van het tweede lid, kan het Hoofd RluoeEjk verzoek| deze te verbeteren of aan te vullen. Artikel 10, tweede lid en vierde li; is alsdan van ||eeo|ige to||sing.
2. Het Hoofd deelt aan de indiener van het verzoek K|Aelijk mee. of en op
welke wijze aan het verzoek is voldaan.
Artikel 12
Indien naar zijn oordeel de gegevens vœbet|ng of |vullîng behoevm drmqgt
het Hoofd zorg voor deze v|bet|ng of a|alling en doet Ej thal'v|, indien ten
nnnsrien van die gegevens de mïikelen 6 of 7 van de l|dsv|rd|g |passin! h|bben gevondmw m|edeling aan de in de genoemde |ikelen bedoelde instmmes en
abten|n.
Artikel 13
1. Gegevens worden uit het register ve|jd|d, indien de bewaring niet meer
noodœnkelijk is met het oog op het doel van het registœ.
2. Het Hoofd is v||ooMeljk voor de v|ijdeng uit het register en de
v|etizng van de gegev|.
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ùoofdstuk 6
Slot|nll'ng
Artikel 14
1. Dit lan|beslit œeedt in wtq'l|lg met ingang van de dag na die van zijn
plaatsing in het |ondi/ngsbl| van Anlba.
2. Het kan worden nsmgehaald als L|dsbesluh regist|egl|œt meldpunt
ongebm|elijke |nnacties.
Gegeven te Oranjesta; 19 olttober 1999
0. Koolman
De minister van Financiën
R.W Croes
De ministœ van Justitie
en Publieke Werkm
E.J. Vos

0

