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LANDSVERORDENING van 24 maart 1998 houdende bepalingen in
Verband met de invoering van de Mndsverorde|ng toezicht
k-dietwezen (Invoeringsverordening |ndsverordening toezieht
k-dietwezen) .
|itgegeven, 9 aprH 1998
De minister van Justitie en Publieke Werken,
E.J . Vos
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Arubaj
In overweging genomen hebbende :
dat het wensetijk is om het tijdstjp van inwerMnrreding van de
bntwerp-landsverorde|ng houdende rzieuwe regels met betrekking tot
toezicht op het kredietwezen (Landsverorde|ng toezicht kredietwezen) ,
alsmede het overgangsreeht daarvan bij landsverordening te regelen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord , met gemeen overleg der Staten,
vastgesteld onderstaande hndsverorde|ng:
A. rtikel I
De Centrale Bankverorde|ng (AB 1991 rzo . GT 32) wordt gewijzigd als
volg't;
A . in artikel 1 komt het woord ''kredietvex||ngî' alsmede de definitie
ervan te vervallen en komt de defirzitie van het woord f'kredietinstel|ng''
als volgl te luiden:
een onderne|ng of instelling als bedoeld in artikel 1,
eerste lid van de Landsverorde|ng toezicht
kxdietwezen.
B . in artikel 11 vervallen de woorden ''en kredietvex||ngen'' .
Artikel 11
Het |etboek van Koop Nandel van |ruba (A B 1990 no. G T 50) |ordt
gewljzigd als volgtl
A . artikel 118 koml als volgl te luiden :
1. Bij de akte van o Hchting kan worden bepaald dat
P
er een raad van com|ssarlssen zal zijn .
2. De raad van com|ssarissen heeft tot taak toezicht
te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de vennootschap en de hiermee verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde .
Bij de vervulling van hun tm-tk richten de com|ssarissen
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zieh naar het belang van de vennootschap en de Mermee
verbonden onderne|ng.
3. Het bestuur versehaft de raad van com|ssarissen
tijdig de voor de uitoefeMng van diens taak benodigde
gegevens .
B . artikel 120 vervalt;
C . in artîkel 155a, vijfde lid , tweede volzin, wordt de zinsnede tfeen
kredietinstelling of kredietvereni|n als bedoeld in de Lands@' 11
verordening toezicht bank- en kxdletwezen vervangen door : een
kredietinstel|ng als bedoeld in artikel 1 eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen .
Artikel 111
1. De |ndsverorde|ng toezicht bank- en k|diet|ezen (|B 1990 no.
G T 56) |ordt in|trokken.
2. Verklaringen van geen bez|aary verleend op grond van arukel 4
eerste lid van de |ndsverordening toezicht bank- en kredietwezen en andere bescMk|ngen , houdende machtl#ngen tot de uitoefe|ng van hel
bedrijf van kredietinstel|ng, worden geok|steld met verrm|ngen als bedoeld in artikel 4 van de |ndsvexrdenx'ng toezicht kmdietwezen. Aanvragen om verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in arttkel
4 , eerste lid, van de Landsverorde|ng toezicht bank- en k-dietwez|
worden ge|jkgesteld met aanvragen om afgifte van een vergtmning als
bedoeld in artikel 5 van de Mndsve|rdeni'ng toezicht kredietwezen.
3 . BeseMkMngen met een andere strekking dan die bedoeld in het
tweede lid door een daartoe bevoegde instantie gegeven op gwnd van de
>
Landsverordening toezieht bank- en kredietwezen, blijven van kraeht totdat zij vervangen zijn door bescMkMngen die berusten op de overeenkomstige artikelen van de Landsverorde|ng toezieht kredietwezen.
4 . Regelingen van algemene strekking, gegeven op grond van de
Landsverordening toezicht bank- en kxdietwezen blijven van kracht totdat zij worden in|trokken of vervangen door regelingen van algemene
strekking, die berusten op de overeenkomstige artikelen van de Landsverordening toezicht kredietwezen .
Artikel IV
1. Deze landsverordening en de Mndsverorde|ng toezieht
kredietwezen treden in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip .
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2 - Zij kan worden aangehaald als Invoeringsverordening
Mndsverorde|ng toezicht kredietwezen. .
Gegeven te Oranjestad 24 maart 1998
O . Koolman
De ufrtister van Financiën ,
A .W. Engelbrecht
De minister van Justitie
en Publieke Werken >
E.J . Vos
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