
           
 
Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse  
ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) 
 
 
Ontwerp-landsverordening houdende het juridische kader voor de regeling van een 
gemeenschappelijke centrale bank van Curaçao en Sint Maarten en van het 
bijbehorende gemeenschappelijke geldstelsel, de gemeenschappelijke regels voor het 
deviezenverkeer en de gemeenschappelijke regels voor de wisselkoers van de 
Caribische gulden 
(Kader-vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, deviezenverkeer en 
wisselkoers). 

CURAÇAO/SINT MAARTEN, 

In overweging genomen 

hebbende: 

Dat tussen Curaçao en Sint Maarten afspraken zijn gemaakt om de ta komen tot een 
gemeenschappelijke inrichting van de centrale bank, het geldstelsel, het deviezenverkeer en 
de wisselkoers en dat de regeling daarvan zal worden neergelegd in onderlinge 
regelingen als bedoeld in artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden; 

Dat wettelijke verankering van die onderlinge regelingen noodzakelijk 

is; Heeft besloten als volgt: 

Artikel 1 

1. De centrale bank, bedoeld in artikel 88/103 van de Staatsregeling, wordt opgezet als een 
gemeenschappelijke centrale bank van Curaçao en Sint Maarten met rechtspersoonlijkheid 
en wordt geregeld bij een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

2. De in het eerste lid bedoelde onderlinge regeling en de wijzigingen daarvan komen niet 
tot stand dan nadat het ontwerp daarvan bij landsverordening is goedgekeurd. 

3. De onderlinge regeling, bedoeld in het eerste lid, en de wijzigingen daarvan, hebben 
kracht van wet nadat deze zijn bekendgemaakt in het officiele publicadeblad. Het tijdstip 
van inwerkingtreding van die onderlinge regeling en van de wijzigingen daarvan is in de 
landen Curaçao en Sint Maarten gelijk. 

4. De toepassing van wettelijke voorschriften die niet verenigbaar zijn met de 
onderlinge regeling, bedoeld in het tweede lid, blijft achterwege. 

 



Artikel 2 

Naast het toezicht op het geldstelsel oefent de gemeenschappelijke centrale bank, bedoeld 
in artikel 1, het toezicht uit op: 
a. het deviezenverkeer; 
b. het bank- en kredietwezen; 
c. ondernemingspensioenfondsen; 

d. het verzekeringswezen; 
e. de effectenbeurzen; 
f .   beleggingsinstellingen en administrateurs; 

g.   de verleners van beheersdiensten;  
h.  de assurantiebemiddelaars 

i.   de geldtransactiekantoren. 

Artikel 3 

1. Het geldstelsel wordt ingericht als een gemeenschappelijk valutagebied van 
Curaçao en Sint Maarten met een gemeenschappelijke munt en wordt geregeld bij 
een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden. 

2. Met inachtneming van het gemeenschappelijke valutagebied, bedoeld in 
het eerste lid, worden. voor Curaçao en Sint Maarten 
gemeenschappelijke regels betreffende het deviezenverkeer vastgesteld in 
een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden. 

3. De waarde van de gemeenschappelijke munt van Curaçao en Sint Maarten, 
bedoeld in het eerste lid, die moet worden gehanteerd bij het bepalen van 
de officiele koersen voor de buitenlandse geldsoorten wordt vastgesteld bij 
een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden. 

4. Ten aanzien van elk van de onderlinge regelingen, bedoeld in het eerste tot en 
met derde lid, is artikel 1, tweede tot en met vierde lid, van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 4 

1. De onderlinge regeling inzake een gemeenschappelijke centrale bank van 
Curaçao en Sint Maarten, van welke regeling het ontwerp is opgenomen in 
de bij deze landsverordening behorende bijlage 1, wordt goedgekeurd. 

2. De onderlinge regeling houdende een gemeenschappelijk geldstelsel van 
Curaçao en Sint Maarten, van welke regeling het ontwerp is opgenomen in 
de bij deze landsverordening behorende bijlage 2, wordt goedgekeurd. 

3. De onderlinge regeling houdende gemeenschappelijke regels betreffende het 
deviezenverkeer voor Curaçao en Sint Maarten, van welke regeling het ontwerp is 
opgenomen in de bij deze landsverordening behorende bijlage 3, wordt 
goedgekeurd. 

4. De onderlinge regeling inzake de vaststelling van de verhouding van de Caribische 
gulden ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika, van 
welke regeling het ontwerp is opgenomen in de bij deze landsverordening 



behorende bijlage 4, wordt goedgekeurd. 

Artikel. 5 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van 
uitgifte van het Publicatieblad waarin deze wordt geplaatst. 

Artikel 6 

Deze verordening kan worden aangehaald als "Kader-vastellingslandsverordening 
centrale bank, geldstelsel, deviezenverkeer en wisselkoers". 

Gegeven, 

 

De Minister van Financien 

    Uitgegeven, 

    De Ministe van Algemene Zaken 





Een onderlinge regeling heeft alleen werking tussen de landen die de afspraken maken, maar
heeft geen automatische werking binnen de rechtsorde van die landen. Voor die werking is een
wettelijke verankering van de onderlinge regeling nodig. De hiervoor genoemde onderlinge
regelingen worden door middel van onderhavige kader-vaststellingslandsverordening verankerd
binnen de rechtsocde van elk van de landen. In dexe kader-vaststellingslandsverotdening is
voorgeschreven dat genoemde onderwerpen worden geregeld bij onderlinge regeling en dat die
onderlinge regeling alleen tot stand komt als die regeling (door elk van de betrokken landen) bij
landsverordening is vastgesteld,

Deze totstandkorningsprocedure van vaststelling bij landsverordening is in beginsel minder star
en tijdrovend dan eenvormige landsverordeningen waarin de regelingen integraal worden
neergelegd. De vaststellingslandsverordening waarborgt dat de nationale wetgever betrokken is
bij de vaststelling van de onderlinge regelingen. Met deze vaststellingslandsverordening krijgen
de desbetreffende onderlinge regelingen aldus kracht van wet. Er zal hierdoor sprake zijn van
automatische werking binnen de nationale rechtsorde van elk van de landen.

Artikelsgewijze toelichting
De artikelen behoeven geen nadere toelichting.

versie 31 augustus 2010a



MEMORIE VAN TOELICHTING 
bij de Kader-vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, deviezenverkeer en 

wisselkoers 

Doel en strekking 
Het doel van onderhavig ontwerp is het regelen van de inwerkingtreding van de volgende 
onderlinge regelingen: 
− Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten; 
− Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten; 
− Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten; 
− Regeling Wisselkoers Caribische gulden. 

Achtergrond en aanleiding 
In verband met het per 10 oktober 2010 intreden van de nieuwe staatkundige status voor de 
eilandgebieden die deel uitmaken van de Nederlandse Antillen, is het noodzakelijk het geldstelsel 
en het toezicht daarop te regelen. 

In het slotakkoord van 2 november 2006 hebben de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten 
afgesproken dat er een gemeenschappelijke centrale bank zal zijn voor Curaçao en Sint Maarten 
wanneer deze de status van 'Land' binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkrijgen. Tevens 
wend overeengekomen dat er een toezichthouder zal zijn (d.i. een gemeenschappelijke centrale 
bank) voor het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht en 
dat eensluidende centrale bank- en toezichtwetgeving in de toekomstige landen zal gelden. 
Curaçao en Sint Maarten hebben vervolgens nadere afspraken gemaakt over een gezamenlijke 
centrale bank en de relevance regelgeving. Deze afspraken hielden, rekening houdend met het feit 
dat men hier te maken heeft met twee verschillende landen, ondermeer het navolgende in: 

− er wordt een gemeenschappelijke centrale bank opgezet als openbare rechtspersoon; 
− er  i s  een  va lu t ageb ied  met  een  gemeenschappel i j ke  mun t ,  i n  een  vast e  

wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar; 
− de hoofdtaak is het toezicht (te weten het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch 

toezicht en het integriteittoezicht) in beide landen op de financi6e sector; 
− dit toezicht dient ter handhaving van de externe waarde van de valuta en de gezondheid 

van het financiele systeem; 
de besluitvorming door de landen zal op basis van pariteit geschieden. 

Ter voorbereiding van de invoering van een gemeenschappelijke centrale bank, onderscheidenlijk 
een gemeenschappelijke munt, een gemeenschappelijk deviezenverkeer en de vaststelling van de 
wi s se lkoers  hebben  de  e i l andgeb ieden  een  com miss i e  -  genaamd  Co m miss i e  
Gemeenschappelijke Centrale Bank - ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
respectievelijke eilandgebieden en de Bank van de Nederlandse Antillen. 

Rechtsbasis 
In artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is bepaald dat het geldstelsel bij landsverordening 
wordt geregeld. In artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten wordt in het eerste lid 
bepaald dat er een centrale bank is, die het toezicht uitoefent op het geldstelsel. Aan deze 
centrale bank kunnen bij landsverordening andere taken worden opgedragen. In het tweede lid is 
bepaald dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld. 

Ter zake de inrichting van de centrale bank, het geldstelsel, het deviezenverkeer en de vaststelling 
van de wisselkoers dienden afspraken gemaakt te worden, die in onderlinge regelingen (als 
bedoeld in artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden) zijn neergelegd. 



Een onderlinge regeling heeft alleen werking tussen de landen die de afspraken maken, 
maar heeft geen automatische werking binnen de rechtsorde van die landen. Voor die werking 
is een wettelijke verankering van de onderlinge regeling nodig. De hiervoor genoemde 
onderlinge regelingen worden door middel van onderhavige kader-
vaststellingslandsverordening verankerd binnen de rechtsorde van elk van de landen. In deze 
kader-vaststellingslandsverordening is voorgeschreven dat genoemde onderwerpen worden 
geregeld bij onderlinge regeling en dat die onderlinge regeling alleen tot stand komt als die 
regeling (door elk van de betrokken landen) bij landsverordening is vastgesteld. -  

Deze totstandkomingsprocedure van vaststelling bij landsverordening is in beginsel minder 
star en tijdrovend clan eenvormige landsverordeningen waarin de regelingen integraal worden 
neergelegd. De vaststellingslandsverordening waarborgt dat de nationale wetgever betrokken 
is bij de vaststelling van de onderlinge regelingen. Met deze vaststellingslandsverordening 
krijgen de desbetreffencle onderlinge regelingen aldus kracht van wet. Er zal hierdoor sprake 
zijn van automatische werking binnen de nationale rechtsorde van elk van de landen. 

Artikelsgewijze toelichting 
De artikelen behoeven geen nadere toelichting. 

 





Artikel2

1. Er is in de Landen een bank, genaamd "Centrale Bank van Curasao en Suit
Maarten",

2. De Bank heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd op Curasao en houdt tevens
kantoor op Sint Maarten.

HOOFDSTUKII
Doelstellingen van de Bank

Artikel3

1. De doelstellingen van de Bank zijn:
a. Her bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de

Landen.
b. Het bevorderen van de gezondheid van het financiele systeem van de Landen.
c. Het bevorderen van een veilig en efficient betalingsverkeer in de Landen.

2. De Landen zullen waarborgen dat him nationale wetgeving, voor zover in relatie tot
de doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen,
eenvormig en verenigbaar zijn met deze Regeling, alsmede een gelijkluidende
ingangsdatum bevatten.

HOOFDSTUKIII
Taken en bevoegdheden van dc Bank

Artikel4

1. De Bank bepaalt het monetaire beleid van de Landen en voert dit uit.
2. Omtrent de begrenzing van het gezamenlijke bedrag aan uitgegeven bankbiljetten,

munten en andere dadelijk opeisbare verplichtingen van de Bank kunnen, door de
Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen gehoord, voorschriften worden
vastgesteld.

Anikel5

De Bank geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Landen omtrent aangelegenheden op
de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, dan -wel van invloed zijn op die gebieden.

Artikel6

1. De Bank is circulatiebank. Zij is als zodanig met uitsluiting van ieder ander
gerechtigd tot ukgifte van bankbiljetten en munten in de Landen en verzorgt de
geldsomloop.

2. De bankbiljetten en munten hebben, zolang zij niet buiten omloop zijn gesteld, bij
uitsluiting de hoedanigheid van wettig betaalmiddel.
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3. De nominate waarde van de uit te geven bankbiljetten en munten wordt bepaald in
de onderlinge regeling regelende een gemeenschappelijk geldstelsel voor de Landen.

4. De Raad van Bestuur stelt, gehoord de Raad van Commissarissen, her onrsverp en de
opdruk van de bankbiljetten vast.

5. Wegens verlies, gehele of gedeeltelijke vemietiging, beschadiging of schending van
bankbiljetten en munten behoeft door de Bank geen vergoeding te worden gegeven.

6. Bij verdenking wegens een stiafbaar feit of op verzoek van belanghebbende staat het
aan de Bank vrij kwitering en aftekening van de bankbiljetten en munten te vorderen
van hem die ze ter betaling of ter verwisseling aanbiedt.

7. De artikelen 296 tweede en derde lid, 297 en 298 van het Wetboek van Koophandel
van de Landen zijn niet van toepassing op bankbiljetten.

Artikel7

1. De Bank kan bankbiljetten en munten buiten omloop stellen. Houders van
bankbiljetten en munten worden dan door de Bank opgeroepen deze ter verwisseling
aan te bieden. De oproeping wordt bekend gemaakt in de bladen, waarin elk Land
de officiele berichten plaatst.

2. Na verloop van tien jaren na het plaatsen van de in het eerste lid bedoelde oproeping
wordt het bedrag van de niet ter verwisseling aangeboden bankbiljetten en munten
aan de winst van het lopende boekjaar toegevoegd. De daama ter verwisseling
aangeboden bankbiljetten en munten worden ten laste van de winst- en
verliesrekening gebracht.

3. Na verloop van dertig jaren na het plaatsen van de in het eerste lid bedoelde
oproeping vervalt het recht om verwisseling van de desbetreffende bankbiljetten en
munten te vorderen.

Artikel 8

1. De Bank oefent toezicht uit op personen, ondememingen en instellingen werkzaam
in of vanuit een van de Landen conform de bepalingen van dit artikel.

2. De Bank oefent volgens bij eenvormige landsverordening te stellen regels toezicht
uit op:
a. het bank- en kredietwezen;
b. ondememingspensioenfondsen;
c. het verzekeringswezen;
d. de effectenbeurzen;
e. beleggingsinstellingen en administrateurs;
f. de verleners van beheersdiensten;
g. de assurantiebemiddelaars.

Artikel 9

1. De Bank houdt de officiele reserves van de Landen, beheert deze en controleert de
besteding daarvan.

2. De Bank is centrale deviezenbank voor de Landen en reguleert als zodanig het
betalingsverkeer met het buitenland, conform de onderlinge regeling
deviezenverkeer.

vcrs i c29 ju ] i20 tO



3. De Bank kan onder door haar te stellen voorwaarden andere banken machtigen als
deviezenbank werkzaam te zijn.

4. De deviezenbank waaraan een machtiging als bedoeld in her derde lid is afgegeven, is
een licentierecht verschuldigd, dat maandelijks door de Bank in rekening wordt
gebracht.

5. Het licentierecht wordt berekend overeenkomstig regels bij eenvormige
landsverordening vast te stellen.

6. De geihde licentierechten in de Landen vormen geen onderdeel van de inkomsten
van de Bank

7. De geihde liceniierechten van de deviezenbanken gevestigd in het land Curasao,
worden volledig aan het land Curasao afgedragen. De geinde licentierechten van de
deviezenbanken gevestigd in het land Sint Maarten, worden volledig aan het land Sint
Maarten afgedragen.

8. De Bank is bevoegd de officiele koersen voor het deviezenverkeer vast te stellen,
met inachtneming van de waarde van de Caribische gulden, af te korten tot CMg,
conform de onderlinge regeling inzake de vaststelling van de wisselkoers en met
inachtneming van de desbetreffende Internationale overeenkomsten welke voor de
Landen gelden.

Artikel 10

De Bank is voorts bevoegd de volgende werkzaamheden te verrichten:

1. Het afgeven van wisselbrieven en cheques alsmede het voldoen aan schriftelijke of
elektronische betalingsopdrachten;

2. het ontvangen van gelden in bewaring, deposito of rekening-courant;
3. het kopen en verkopen van:

a. wissels geaccepteerd door een in een van de Landen gevestigde bank en
schatkistpromessen ten laste van een van de Landen, alsmede het disconteren
daarvan;

b. munten en muntmateriaal;
c. obligaues, uitgegeven door een van de Landen;
d. obligaties, uitgegeven door in een van de Landen gevestigde publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke rechtspersonen, gedekt door toereikend onderpand;
e. schuldbrieven, waarvan de rente en aflossing door een van de Landen worden

gegarandeerd;
f. vorderingen onder hypothecair verband van onroerende zaken gelegen in een

van de Landen of de rechten waaraan deze zijn onderworpen;
4. het in bewaring nemen van munten, muntmateriaal of geldswaardige papieren;
5. het verstrekken van voorschotten aan kredietinstellingen bij wijze van belening of in

rekening-courant op toereikend onderpand van waardepapieren, vorderingen,
goederen, munten en muntmateriaal;

6. het afgeven van garanties binnen de uitoefening van haar taak;
7. het beleggen van haar vreemde valuta in door buitenlandse overheden en

Internationale organisaties uitgegeven of gegarandeerde effecten, in bankaccepten of
in schuldbewijzen van buitenlandse banken dan wel het afgeven in deposito van haar
vreemde valuta aan buitenlandse banken;
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8. het bemiddelen bij de uitgifte, koop en verkoop van schatkistpromessen en
obligaties, uitgegeven door een van de Landen;

9. andere werkzaamheden verwant aan de doelstellingen genoemd in ;:ni:^-: 3, bij of
krachtens eenvormige landsverordening aan de Bank opgedragen.

Artikelll

1. De Bank kan als bankier van een Land optreden en is als zodanig verantwoording
verschuldigd aan de Minister van het betrokken Land en rekenplichtig aan de
Algemene Rekenkamer van het betrokken Land. Zij verricht deze diensten tegen
kostprijs.

2. De Bank kan bij landsverordening bovendien worden belast met het kassierschap
van bij landsverordening in het leven geroepen instellingen van een Land. Ook deze
diensten verricht zij tegen kostprijs.

3. Eveneens is de Bank belast met de kosteloze bewaring van alle geldswaarden en
waardepapieren ten behoeve van de Landen en hun instellingen als bedoeld in lid 2.

Artikell2

1. De Bank kan aan een Land voorschotten verstrekken ter voorziening in tijdelijke
kasbehoeften, die het gevolg zijn van de seizoenmatige verschillen tussen de
ontvangsten en uitgaven van het betrokken Land gedurende het begrotingsjaar, mits
deze voorschotten op enig moment opgeteld nooit meer bedragen dan vijf procent
van de gemiddelde lopende inkomsten van het betrokken Land in de drie
voorafgaande begrotingsjaren.

2. Over de in het eerste lid bedoelde voorschotten betaalt hetbetrokken Land een rente
gelijk aan de beleningsrente.

Artikell3

1. Behoudens het bepaalde in nn.iL'l 1C sub 5 en nn'.kcl 12, verleent de Bank geen
krediet of voorschot, anders dan voor eigen huishouding.

2. De Bank koopt geen effecten, behoudens het bepaalde in anikel 1C ̂ uh 3 cr. 7 en
jinkel V> lid 1, en geen goederen anders dan die benodigd voor de uitoefening van
haar bedrijf of in de gevallen waarin de aankoop van goederen ter voorkoming van
verlies noodzakelijk is.

3. De Bank neemt niet deel in ondememingen.

Artikel 14

1. De Bank, diens Raad van Gommissarissen, Raad van Bestuur en personeel zijn niet
aansprakelijk voor schade teweeggebracht in de normale uitoefening van hun bij of
krachtens deze Regeling en overige fonnele regelgeving uit te oefenen taken en
bevoegdheden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.

2. De beperking van de aansprakelijkheid, bedoeld in het eerste lid, is ook van toepassing
op derden die namens of in opdracht van de Bank, of van de in het eerste lid
genoemde organen en personen taken en bevoegdheden uitoefenen.
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Artikel 15

De Bank zal alle nedelijk gemaakte kosten en uitgaven van de organen en de personen,
bedoeld in f.nikcl U, vergoeden die voortvloeien uit een gerechtelijke procedure die her
gevolg is van de door deze organen of deze personen conform de bij of krachtens deze
Regaling en overige formele regelgeving uitgeoefende of uit te oefenen taken en
bevoegdheden, tenzij uit de procedure blijkt dat er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van deze organen of personen.

Artikel 16

1. De gebouwen en terreinen van de Bank zijn onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld van
huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening.

2. De eigendommen en bezittingen van de Bank kunnen zonder toestemming van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curagao, Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet worden getroffen door enige dwangmaatregel van
bestuursrechtelijke of gerechtelijke aard.

3. Het archief van de Bank is onschendbaar.
4. De bewegingsvrijheid van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad

van Commissarissen en het personeel van de Bank die zich tussen de Landen
verplaatsen in verband met him werkzaamheden wordt op geen enkele wijze beperkt
door imrnigratiebepalingen.

Artikel 17

1. Teneinde de taken van de Bank te kunnen vervullen, verzamelt de Bank de
benodigde statistische gegevens, hetzij bij de bevoegde nationale autoriteiten hetzij
rechtstreeks bij de economische subjecten. Hienoe werkt zij samen met de bevoegde
autoriteiten van de Landen of van derde landen en met internationale organisaties.

2. Het kantoor op Sint Maarten voert, voorzover mogelijk, de in lid 1 omschreven
taken uit ten behoeve van de gegevens van het Land Sint Maarten.

3. De Bank draagt waar nodig bij tot harmonisatie van de regels en werkwijzen voor het
verzamelen, opmaken en verspreiden van statistleken, betreffende de gebieden die
onder haar bevoegdheid vallen.

4. De Bank stelt de betalingsbalans van elk van de Landen op.
5. Een ieder binnen de Landen is verplicht de Bank op haar verzoek alle inlichtingen en

gegevens te verstrekken, die van belang zijn voorde samenstelling van de statistieken
betreffende de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.

Artikel 18

Het is aan de Bank noch aan enig lid van de Raad van Bestuur, noch aan enig lid van de
Raad van Cornrnissarissen toegestaan bij de uitoefening van de bevoegdheden en het
vervullen van de taken en plichten die bij deze Regeling aan hen zijn opgedragen, instructies
te vragen aan dan wel te aanvaarden van instellingen of organen van de Landen of van de
regeringen van de Landen of van enig ander orgaan. De instellingen en organen van de
Landen alsmede de regeringen van de Landen verplichten zich ertoe dit beginsel te



eerbiedigen en niet te trachten de leden van de Raad van Bestuur of van de Raad van
Commissarissen bij de uitvoering van hun taken te be'invloeden.

HOOFDSTUKIV
Raad van Bestuur van de Bank

Artikel 19

1. De Raad van Bestuur van de Bank bestaat uit een president en twee directeuren.
2. De president is voorzitter van de Raad van Bestuur en vertegenwoordigt de Bank in

en buiten rechte.
3. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Bestuur,

blijven de overgebleven leden met het bestuur van de Bank belast.
4. De Raad van Bestuur streeft bij het nemen van besluiten naar consensus. Indien dit

niet bereikt kan worden, beslist de president.
5. Bij afwezigheid of ontstentenis van de president wordt diens functie waargenomen

door de directeur, die daanoe door de president wordt aangewezen, bij gebreke
waarvan deze aanwijzing geschiedt door de voorzitter van de Raad van
Commissarissen.

Anikel20

1. De president en de twee directeuren worden elk door de Landen bij landsbesluit
benoemd uit een gezamenlijke voordracht van de Ministers van voor iedere functie
drie personen met een erkende reputatie en beroepservaring op financieel-
economisch gebied, opgemaakt op basis van een aanbeveling door ten rninste vijf
leden van de Raad van Cornmissarissen.

2. De president en de directeuren worden benoemd voor een termijn van 8 jaar en zijn
bij hun aftreden terstond opnieuw eenmaal aansluitend benoembaar, met dien
verstande dat een benoeming tussentijds eindigt bij het bereiken van de leeftijd van
65 jaar.

3. Op aanbeveling van de Raad van Commissarissen kunnen de president en de
directeuren door de Landen bij met redenen omkleed landsbesluit worden geschorst
of tussentijds ontslagen. Ingeval van schorsing wordt door de Raad van
Commissarissen voor zoveel nodig tevens een aanbeveling van drie personen gedaan
tot tijdelijke vervulling van de betreffende functie.

4. In geval van regulier aftreden van een directeur, vinden de voordracht en benoeming
zoals genoemd in lid 1 uiterlijk drie maanden voor het aftreden plaats. In geval van
tussentijds ontslag, zoals genoemd in lid 3, vinden de voordracht en benoeming zoals
genoemd in lid 1 binnen drie maanden na het aftreden plaats.

5. Indien de Landen nalaten binnen drie maanden na de aanbeveling door de Raad van
Commissarissen een president of directeur te benoemen, zal de Raad van
Commissarissen uit die voordracht van drie personen, njdelijk een president of
directeur benoemen. Deze fungeert als zodanig totdat de benoeming door de Landen
tot stand komt.
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6. De arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur worden neergelegd in een
neglement dat, de Raad van Bestuur gehoord, wordt vastgesteld door de Raad van
Commissarissen.

7. De leden van de Raad van Bestuur dienen onafhankelijk te zijn en te voldoen aan de
deskundigheid- en integriteitnormen zoals vooraf vastgesteld door de Raad van
Commissarissen.

Artikel21

1. De Raad van Bestuur voert het beleid en het bestuur van de Bank in de ruimste zin
van het woord; de Raad van Bestuur is belast met het beheer van de eigendommen
van de Bank en is bevoegd tot alle daden van beschikking over die eigendommen,
voorzover deze bevoegdheid bij of krachtens deze Regeling niet wordt beperkt.

2. De Raad van Bestuur wijst, in overleg met de Raad van Commissarissen, een van de
directeuren aan als secretaris van de Bank, die als zodanig is belast met de uitvoering
van het beleid ten aanzien van de eigendommen van de Bank, de adrninistratie en de
zorg voor het secretariaat.

3. De Raad van Bestuur benoemt, in overleg met de Raad van Commissarissen, en op
basis van een door de Raad van Bestuur vastgestelde profielschets, een
filiaaldirecteur, De filiaaldirecteur, die geen lid is van de Raad van Bestuur, is belast
met de dagelijkse leiding van het kantoor op Sint Maarten. De filiaaldirecteur
ondersteunt de Raad van Bestuur bij in ieder geval de volgende taken:
a. de zorg voor de interne organisatie van het kantoor op Sint Maarten;
b. de voorbereiding van het jaarplan en de begroting van het kantoor en het toezicht op

de uitvoering daarvan;
c. de verzameling, verwerking en analyse van de betalingsbalansgegevens en andere

financieel-economische gegevens van Sint Maarten;
d. de voorbereiding en uitvoering van het beleidsprogramma van de Bank op het gebied

van onderzoek en toezicht;
e. het toezicht op de naleving van de voor financiele instellingen relevante regelgeving op

Sint Maarten.

Artikel22

De Raad van Bestuur stelt de algemene arbeidsvoorwaarden vast, waaronder begrepen een
pensioenregeling, met inachtneming van het bepaalde in .v.rkd 2" lid .: si:b .1.

Artikel23

1. De Raad van Bestuur is bevoegd om vertegenwoordigers van in de Landen
gevestigde instellingen onder het toezicht van de Bank in een onder voorzitterschap
van de president van de Bank te houden vergadering als adviescommissie bijeen te
roepen, teneinde de Raad van Bestuur voorlichting en advies te doen geven omtrent
onderwerpen waarover deze het advies van die commissie wenst te vememen.

2. De Raad van Bestuur is bevoegd om de representatieve organisaties van de
instellingen in een sector die op grond van - - ! , .-; onder haar toezicht staan uit te
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nodigen om de Raad van Bestuur voorlichting en advies te doen geven omtrent
onderwerpen die de desbetreffende sector aangaan.

Artikel 24

De Ministers voeren ten minste eenmaal per half jaar overleg over aangelegenheden
met betrekking tot de Bank De Ministers kunnen voor dit overleg de Raad van
Bestuur en/of de Raad van Commissarissen uitnodigen.
De president van de Raad van Bestuur pleegt op periodieke basis, maar ten minste
eenmaal per 3 maanden, overleg met de Ministers omtrent het financieel-economisch
beleid.
De Bank stelt jaarlijks een verslag op omtrent het door de Bank gevoerde financieel-
economische beleid van het afgelopen jaar en stuurt deze ter kennisneming aan de
Staten van de Landen.

HOOFDSTUKV
Raad van Commissarissen van de Bank

Anikel25

1. Er is een Raad van Commissarissen, bestaande uit zeven leden, onder wie de
voorzitter.

2. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van
Commissarissen, blijven de overgebleven leden met het commissariaat van de Bank
belast.

3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Landen gezamenlijk
bij landsbesluit benoemd en ontslagen. Benoeming van de voorzitter geschiedt op
gezamenlijke voordracht van de Ministers, welke voordracht is gebaseerd op een
aanbeveling opgemaakt door 5/6 meerderheid van de Raad van Commissarissen.

4. Van de overige zes leden worden drie leden op voordracht van elk van de Landen
benoemd. Elke voordracht geschiedt door de Minister van dat Land en bestaat uit
drie personen. Deze voordracht geschiedt op basis van een aanbeveling door de
Raad van Commissarissen. Benoeming van de leden geschiedt door de Landen
gezamenlijk bij landsbesluit.

5. De benoeming van de in lid 3 en 4 bedoelde leden geschiedt voor een periode van
vier jaren. Zij zijn bij him aftreden terstond opnieuw eenmaal aansluitend
benoembaar.

6. In bijzondere gevallen kunnen de in lid 4 bedoelde leden door de Landen bij met
redenen omkleed landsbesluit worden geschorst of tussentijds ontslagen.

7. In uitzondering op lid 4 nemen geschorste of aftredende leden geen deel aan de
selectie ten behoeve van de voordracht inzake hun vervanging.

8. In geval van regulier aftreden van een lid, vinden de voordracht en benoeming zoals
genoemd in lid 3 en 4 uiterlijk drie maanden voor het aftreden plaats. In geval van
bijzonder aftreden, zoals genoemd in lid 6, vinden de voordracht en benoeming zoals
genoemd in lid 3 en 4 binnen drie maanden na het aftreden plaats.

9. Indien de Ministers nalaten een voordracht te doen, of de Landen nalaten binnen
drie maanden na de voordracht een lid te benoemen, zal de president van het
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Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curasao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en. Saba uit die voordracht, tijdelijk een lid benoemen. Deze fungeert als
zodanig totdat de benoeming door de Landen tot stand komt.

10. De leden van de Raad van Commissarissen dienen deskundig, integer en
onafhankelijk te zijn, conform de eisen gesteld in de profielschetsen zoals
opgenomen in het in lid 11 genoemde reglement.

11. De Raad van Commissarissen. stelt, na overleg met de vergadering van
Vermogensgerechtigden, een reglement vast betneffende haar profielen en haar
taakuitoefening. Dit reglement wordt gepubliceerd in de bladen, waarin elk Land de
officiele berichten plaatst.

Artikel26

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de handelingen van de Raad van
Bestuur, op het beheer van de eigendommen van de Bank alsmede op de aan haar
toevertrouwde middelen, en geeft ter zake advies aan de Raad van Bestuur.

Artikel 27

1. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eens in de twee maanden en
voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van de Raad of de president van de
Bank zulks nodig oordeelt of wenselijk acht.

2. De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen voor:
a. het vaststellen en wijzigen van het beleggingsbeleid van de Bank;
b. het investercn in nieuwe gebouwen en infrastructuur,
c. het huren en verhuren van onroerende goederen;
d. het vaststellen en wijzigen van de algemene arbeidsvoorwaarden van het

personeel van de Bank;
e. het invoeren, wijzigen en intrekken van belangrijke organisatorische maatregelen

bij reorganisaties of anderszins;
f. het verrichten van rechtshandelingen, waaronder niet begrepen de uitvoering van

de jaarlijks door de Raad van Commissarissen goedgekeurde begroting, mits
hiermee voor de Bank een financieel belang gemoeid is, groter dan
CMg 250.000,00 (tweehonderdvijftig duizend Caribische gulden) ineens dan wel
per jaar en/of waardoor de Bank voor langer dan vijf jaar wordt verbonden;

g. handelingen met betrckking tot het aandeel van de Landen in het eigen
vermogen van de Bank

3. De besluiten van de Raad van Commissarissen worden met gewone meerderheid
genomen, met uitzondering van die genoemd onder lid 2 sub a, b, e en g, welke met
een 5/7 meerderheid worden genomen.

4. In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen brengt de president verslag uit
over de algemene economische en financiele ontwikkeling in de Landen en over het
beleid en beheer van de Bank

5. De Raad van Bestuur van de Bank is gehouden de Raad van Commissarissen
desgevraagd al die inlichtingen te verstrekken en daarbij boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers over te leggen, welke deze voor een behoorlijke uitoefening
van zijn taak nodig acht.
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Artikel 28

1. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding, welke door
de vergadering van Vermogensgerechtigden na overleg met hen en met de president
van de Bank wordt vastgesteld.

2. De uit het voorgaande lid voortvloeiende uitgaven komen ten laste van de Bank

Anikel29

1. De Raad van Commissarissen kan uit haar midden commissies instellen.
2. In elk geval worden ingesteld een benoemings- en honoreringscommissie, een

auditcommissie en een beleggingscommissie.

Anikel 30

1. De Commissarissen, de president en de directeuren van de Bank moeten de staat van
Nederlander bezitten en woonplaats hebben in een van de Landen.

2. Vertegenwoordigers van personen, ondememingen of instellingen die onder toezicht
van de Bank staan conform amkei 8 kunnen niet tegelijkertijd in een van de functies
als genoemd in het voorgaande lid werkzaam zijn.

3. Tussen de Commissarissen onderling, tussen hen en de leden van de Raad van
Bestuur, tussen de leden van de Raad van Bestuur onderling, alsmede tussen de
Ministers en de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, mag
geen bloed- of aanverwantschap tot de tweede graad bestaan.

Artikel 31

De Commissarissen, de president en de directeuren leggen bij de aanvaarding van hun
benoeming bij de Gouvemeurs van de Landen de eed of belofte af, waarbij zij zich
verplichten tot geheimhouding ten aanzien van datgene waarvan zij uit hoofde van hun
functie kennis dragen, althans voor zover mededeling daarvan niet bij of krachtens
landsverordening is voorgeschreven.

HOOFDSTUKVI
Vergadering van vennogensgerechtigden

Artikel 32

1. De vergaderingen van Vermogensgerechtigden, waarbij de Ministers optreden als
vertegenwoordigers van de Vermogensgerechtigden, worden gehouden te
Willemstad of Philipsburg. Jaariijks wordt ten minste een vergadering gehouden (de
'jaarvergadering').

2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

a. jaarverslag;
b. vaststelling van de jaarrekening;
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c. decharge van de leden van de Raad van Commissarissen;
d. goedkeuring van de verdeelsleutel (eenmaal per 5 jaar);
e. reglement van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 25, eerste lid;
f. vergoeding van de Raad van Commissarissen;
g. bestemmingsreserves.

4. In deze vergadering brengt de president verslag uit over het afgelopen boekjaar.
5. Voorts worden vergaderingen van Vermogensgerechiigden gehouden 20 dikwijls de

Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks -wenselijk acht, alsmede
wanneer hierom wordt verzocht door ten minste een van de Vermogensgerechtigden
en wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde bij wet of deze regeling.

6. De vergaderingen van Vermogensgerechtigden worden door middel van een
schriftelijke mededeling bijeengeroepen door de Vermogensgerechtigden, de
president of de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

7. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de
vergadering, tenzij de Vermogensgerechtigden instemmen met een kortere
oproepingstermijn.

8. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt
medegedeeld dat de vergadergerechtigden daarvan kennis kunnen nemen ten kantore
van de Bank

9. Van een voorstel tot wijziging van het Statuut van de Bank wordt steeds bij de
oproeping zelf mededeling gedaan.

10. Voorzitter van de vergadering van Vermogensgerechtigden is de voorzitter van de
Raad van Commissarissen.

11. Besluitvorming door de vergadering van Vermogensgerechtigden is buiten
vergadering slechts schriftelijk mogelijk en met algemene stemmen van de
Vermogensgerechtigden.

12. Het verslag van de vergadering van Vermogensgerechtigden wordt uiterlijk een
maand na afloop van de vergadering aan de Vermogensgerechtigden ter schriftelijke
vaststelling voorgelegd.

HOOFDSTUKVII
Eigen vermogen van de Bank

Artikel 33

1. Het eigen vermogen bestaat uit het kapitaal en alle reserves.
2. Het aandeel van elk Land in het eigen vermogen wordt bepaald aan de hand van een

verdeelsleutel.
3. De verdeelsleutel wordt voor elk Land voor de helft bepaald door ieders aandeel in

de som van het Bruto Binnenlands Product van de Landen en voor de helft door
ieders aandeel in de som van het inwonertal van de Landen, volgens de situatie per
ultimo van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verdeelsleutel wordt
vastgesteld en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek van elk
Land. Indien dit niet beschikbaar is, wordt uitgegaan van de situatie van het meest
recente jaar, waarvoor de cijfers wel beschikbaar zijn. De percentages worden
afgerond op twee decimalen nauwkeurig.
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4. Op het moment van de oprichting van de Bank wordt het relatieve aandeel van elk
Land in het eigen vermogen bepaald door de verdeelsleutel, bedoeld in het tweede
lid, zoals die geldt in het jaar van oprichting, toe te passen op het start eigen
vermogen, bedoeld in Miikc] o.

5. Het relatieve aandeel van elk Land in het eigen vermogen van de Bank wordt
vervolgens eenmaal per 5 jaar per 1 januari bepaald.

6. Het aandeel van elk Land wordt bepaald door de som van twee componenten,
gedeeld door de totale omvang van het eigen vermogen op dat moment. De eerste
component is gelijk aan het absolute aandeel, uitgedrukt in Caribische guldens, van
dat Land in de omvang van het eigen vermogen, zoals bepaald bij het laatstelijk
vastgestelde aandeel. De tweede component is eveneens in Caribische guldens
uitgedrukt en wordt bepaald door de nieuwe verdeelsleutel toe te passen op de
aanwas van het eigen vermogen ten opzichte van de omvang van het eigen
vermogen, zoals bepaald bij het laatstelijk vastgestelde aandeel.

7. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een voorstel tot eventuele aanpassing
van de verdeelsleutel genoemd in lid 4 en laat hiertoe, tegelijkertijd met de
beoordeling van de jaarrekening en het financieel jaarverslag, door de exteme
deskundige als bedoeld in arnkul 58 lid 1, de aangepaste verdeelsleutel, de eventuele
wijziging van het eigen vermogen, en de eventuele aandeeloverdracht berekenen.

8. De aangepaste verdeelsleutel, de eventuele wijziging van het eigen vermogen, en de
eventuele aandeeloverdracht worden door de vergadering van
Vermogensgerechtigden binnen 2 maanden na ontvangst van het voorstel van de
Raad van Commissarissen vastgesteld. Indien de vergadering van
Vermogensgerechtigden nalaten dit binnen genoemde termijn vast te stellen, geldt
het voorstel van de Raad van Commissarissen als vastgesteld door de vergadering
van Vermogensgerechtigden.

9. De Raad van Bestuur ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de toepassing van
dit artikel.

Artikel34

1. Het kapitaal van de Bank bedraagt CMg 30.000.000,00 (dertig miljoen Caribische
gulden).

2. De Bank vormt een reservefonds tot een bedrag van CMg 30.000.000,00 (dertig
miljoen Caribische gulden), bestemd tot dekking van mogelijke veriiezen op het
kapitaal van de Bank

3. Op het moment dat het reservefonds onder de vereiste CMg 30.000.000,00 (dertig
miljoen Caribische gulden) raakt en dit niet uit de overige reserves kan worden
aangevuld, moet aanzuivering door storting plaatsvinden door de Landen, conform
de op dat moment geldende verdeelsleutel.

Artikel 35

1. De Bank is bevoegd, na goedkeuring door de vergadering van
Vermogensgerechtigden, de Raad van Commissarissen gehoord,
bestemmingsreserves te vormen of te laten muteren.

2. De Bank vormt in elk geval een bestemmingsreserve voor de deviezen die onder
haardirecte beheervallen.
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Artikel 36

1. De Bank is bevoegd haar kapitaal en reserves te beleggen volgens regels, op voorstel
van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen vast te stellen, conform
het bepaalde in .-.iiiiw! 2^ \:c, 1 sub a.

2. De resultaten verkregen uit bedoelde beleggingen worden in de winst- en
verliesrekening van de Bank opgenomen.

HOOFDSTUKVIII
Begroting, balans en winst- en veriiesrekening

Artikel 37

1. Het boekjaar van de Bank loopt van de eerste januari tot en met de eenendertigste
december daaraanvolgende.

2. Jaarlijks wordt voor 1 december door de Raad van Bestuur een begroting van de
Bank voor het volgende boekjaar aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring
aangeboden. Nadat de begroting is goedgekeurd wordt zij aan de vergadering van
Vermogensgerechtigden, de Ministers en aan de Staten van de Landen ter
kennisneming overgelegd.

Artikel38

1. Jaarlijks worden voor 1 juli de jaarrekening en het financieel jaarverslag van het
afgelopen boekjaar door de Raad van Bestuur samengesteld en, na controle door een
door de Raad van Commissarissen aangewezen exteme deskundige, aan de Raad van
Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd.

2. In de eerste daaropvolgende vergadering, te houden binnen 60 dagen na de in het
eerste lid bedoelde controle, worden de jaarrekening en het financieel jaarverslag
door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

3. Goedkeuring van de jaarrekening en het financieel jaarverslag door de Raad van
Commissarissen strekt de Raad van Bestuur tot decharge voor haar handelingen
gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben, voor zover van haar
handelingen uit de jaarrekening en het financieel jaarverslag blijkt en voor zover bij
die goedkeuring niet anders is bepaald.

4. De Raad van Commissarissen zendt de jaarrekening en het financieel jaarverslag naar
de vergadering van Vermogensgerechtigden ter vaststelling. Vaststelling door de
vergadering van Vermogensgerechtigden strekt tot decharge van de Raad van
Commissarissen. Nadat de jaarrekening is vastgesteld wordt deze ter kennisneming
gezonden aan de Ministers en de Staten van de Landen.

5. De vergadering van Vermogensgerechtigden legt de normen vast krachtens welke de
in hei eerste lid bedoelde jaarrekening en het financieel jaarverslag worden opgesteld.

Artikel39

De Raad van Bestuur doet eenmaal per maand in de bladen waarin elk Land de officiele
berichten plaatst, mededeling van een verkorte balans met toelichting.
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Artikel 40

De door de Bank jaarlijks gemaakte winst wordt, na dotatie of aanzuivering van het in j, \ \ > v,-.
3-J JjJ _ genoemde reservefonds en na eventuele reserveringen zoals bedoeld in .in.:-,;, i v, in
de kas van de Landen geston conform de verdeelsleutel genoemd in i - n i k ^ i 33 h<i 3 van deze
Regeling.

Artikel 41

1. De Bank is vrijgesteld van winstbelasting en onroerend goed belasting.
2. Van de Bank uitgaande stukken en bescheiden zijn vrijgesteld van belasting.

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 42

Deze Regeling wordt aangehaald als "het Centrale Bank-Statuut voor Curasao en
Sint Maarten".
AiTvkcl 12 treedt in werking voor een Land pas nadat voor dat betreffende Land
artikel 22 lid 2 van de Rijkswet Financieel Toezicht Curasao en Sint Maarten is
komen te vervallen.
Voorzover bij deze Regeling niet anders wordt bepaald, blijven de op het Centrale
Bank-Statuut (P.B. 1985, no. 185, zoals gewijzigd) van de Centrale Bank van de
Nederlandse Antillen, zoals dit gold voor inwerkingtreding van deze Regeling,
berustende nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften van kracht totdat zij door
andere nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen
van deze Regeling zijn vervangen.

Anikel43

Met ingang van de inwerkingtreding van deze Regeling geschiedt het toezicht,
bedoeld in artikel 8, tweede lid, voor wat betreft:
a. het bank- en kredietwezen op grond van het bepaalde in de Landsverordening

toezicht bank- en kredietwezen 1994;
b. ondememingspensioenfondsen op grond van het bepaalde in de

Landsverordening Ondememingspensioenfondsen;
c. het verzekeringswezen op grond van het bepaalde in de Landsverordening

Toezicht Verzekeringsbedrijf en diens uitvoeringsbesluiten;
d. de effectenbeurzen op grond van het bepaalde in de Landsverordening toezicht

effectenbeurzen;
e. beleggingsinstellingen en administrateurs op grond van de Landsverordening

toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs;
f. de verleners van beheersdiensten op grond van de Landsverordening toezicht

trustwezen;
g. de assurantiebemiddelaars op grond van de Landsverordening Assurantie-

bemiddelingsbedrijf;
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zoals deze landsverordeningen luidden onmiddellijk voorafgaand aan de
inwerkingtreding van deze Regeling.

2. Overeenkomstig artikel 42, derde lid, blijven deze landsverordeningen van kracht
totdat zij door eenvormige landsverordeningen of nadere regelen en
uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze Regeling zijn
vervangen.

Arcikel 44

1. De banken die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Regeling reeds als
deviezenbank werkzaam zijn, worden geacht de machtiging als bedoeld in ,-n k,\ v,1.
Ikt 3 te hebben verkregen.

2. Door de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen op het tijdstip van
inwerkingtreding van deze Regeling afgegeven vergunningen, ontheffingen en
vrijstellingen, blijven van kracht.

Artikel 45

1. De onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze
Regeling in functie zijnde president en directeuren van de Centrale Bank van de
Nederlandse Antillen zijn met ingang van dat tijdstip benoemd tot president
respectievelijk directeuren. In afwijking van artikel 20, tweede lid, geldt hun
benoeming tot het bereiken van de leeftijd van 60 jaar.

2. Bij vorming van de Raad van Commissarissen worden de leden in afwijking van
artike; !25 lid 3 en 4 benoemd door de Landen bij landsbesluit, op basis van een
voordracht door de Ministers op basis van door onafhankelijke exteme deskundigen
opgestelde profielschetsen.

3. De voorzitter wordt benoemd voor 4 jaar. In afwijking van amkel 25 JiJ 5 wordt uit
elk van de Landen een lid voor 4 jaar benoemd, een lid voor 3 jaar benoemd en een
lid voor 2 jaar benoemd.

Artikel 46

De Landen dragen per 10 oktober 2010 hun aandeel in het eigen vermogen van de Centrale
Bank van de Nederlandse Antillen conform de verdeelsleutel genoemd in mike! 35 !;j >, in
de vorm van alle per genoemde datum bestaande en tegen actuele waarde uitgedrukte
bezittingen en schulden, over aan de Bank Het saldo van de aldus overgedragen bezittingen
en schulden vormt het start eigen vermogen, te weten kapitaal en reserves, van de Bank.

Artikel 47

1. De arbeidsovereenkomsten, gesloten met de Bank van de Nederlandse Antillen,
worden vanaf het moment van inwerkingtreding van de onderhavige regeling geacht
met de Bank te zijn gesloten. Voorts worden alle voorheen geldende regelingen en
directiebesluiten betreffende de rechtspositie van het personeel vanaf genoemd
moment geacht uit naam van de Bank te zijn uitgevaardigd.

2. Voorzover in verband met de overgang van het personeel naar de Bank nieuwe
arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld, zullen deze voor het personeel ten minste
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even gunstig zijn als de voorheen geldende. Op de bestaande pensioenrechten,
voortvloeiend uit de voor het personeel voorheen geldende pensioenregelingen, zal
geen inbreuk worden gemaakt.

Gegeven de Minister van Financien van Curasao

de Minister van Financien van Sint Maarten,
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landsverordening voor te schrijven dat de Bank wordt geregeld bij onderlinge regeling en dat die onderlinge
regeling alleen tot stand komt als die regeling (door elk van de betrokken landen) bij lands verordening is
poedeekeurd.
D o

Deze totstandkomingsprocedure van goedkeuring bij landsverordening is in beginsel minder star en
lijdrovend dan een eenvormige landsverordening waarin de regeling integraal is neergelegd. Tegelijkertijd
komt het zwaartepunt van de besluitvorming voornamelijk te liggen bij de partijen die over de onderlinge
regeling onderhandelen, oftewel de landsbesturen. De goedkeuringlandsverordening waarborgt dat de
nationale wetgever betrokken is bij de vaststelling van de onderlinge regeling.
Met een goedkeurings lands verordening krijgt de desbetreffende onderlinge regeling aldus kracht van wet. Er
zal hierdoor sprake zijn van automatische werking binnen de nationale rechtsorde van elk van de landen.
Andersom zullen de nationale wettelijke voorschriften ook gelden voor de Bank

Ook andere voor de Bank relevante onderwerpen, te weten het geldstelsel, het deviezenverkeer en de
wisselkoers, zullen op de bovenstaande wijze geregeld worden, namelijk in een onderlinge regeling die bij een
landsverordening in beide landen wordt goedgekeurd. Het door de Bank uit te oefenen toezicht, zoals
genoemd in artikel 8, wordt geregeld bij eenvormige landsverordeningen.

In de Regeling zelf is verder bepaald dat de Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor
zover in relatie tot de doelstellingen van de Bank, en de daarop berusten.de uitvoeringsbepalingen, eenvormig
en verenigbaar zijn met deze Regeling, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten.
In de Staatsregeling van Curasao is in hoofdstuk 1, artikel 2, opgenomen dat eenvormige landsverordeningen
wettelijk geldende regelingen in het land Curasao zijn.
In de Staats regeling van Sint Maarten is in hoofdstuk 6, inzake Wetgeving en Bestuur, de wijze van
lotstandkoming van eenvormige landsverordeningen geregeld. Specifiek is in artikel 87 opgenomen dat bij
onderlinge regeling met een of meer landen binnen het Koninkrijk de procedure voor de totstandkoming van
eenvormige landsverordeningen kan worden geregeld, waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in
deze paragraaf. Een dergelijke onderlinge regeling treedt volgens dit artikel niet in werking dan nadat het bij
landsverordening is goedgekeurd. De Staten kunnen een zodanig ontwerp van landsverordening niet
goedkeuren of niet besluiten tot voordracht van een zodanig ontwerp dan met twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
Wat betreft de wijze van totstandkoming van lands besluiten met dezelfde inhoud wordt opgemerkt dat een
zogenaamd 'eenvormig landsbesluit h.a.m.' niet bestaat. Echter, de Landen kunnen wel ieder een landsbesluit
met dezelfde inhoud vaststellen, waardoor in feite hetzelfde resultaat wordt bereikt.
Tot slot dient de nationale wetgeving en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen een gelijkluidende
ingangsdatum te bevatten. De reden hiervoor is dat gewaarborgd moet worden dat - met name de
landsbesluiten - gelijktijdig moeten ingaan, in het geval dat deze niet gelijktijdig worden afgekondigd of
gepubliceerd.

Inhoud van de regeling
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste aspecten van deze Regeling.

Doelstellingen
De doelstellingen van de Bank zijn:
a. Het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de Landen.
b. Het bevorderen van de gezondheid van het financiele systeem van de Landen.
c. Het bevorderen van een veilig en efficient betalingsverkeer in de Landen.
De doelstellingen zijn bewust gezamenlijk geplaatst aan het begin van de Regeling, om het belang ervan te
benadrukken; hiermee wordt immers het werkterrein van de Bank aangegeven.

Monetair beleid en toezicht
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De Bank heeft het prirnaat met betrekking tot het te voeren monetair beleid van de Landen. De Bank bepaalt
dit beleid en voert dit uit. Een van de randvoorwaarden voor een evenwichtig en effectief monetair beleid is
gezonde overheidsfinancien. Met de wettelijke verankering van begrotingsnormering en het toezicht daarop
geregeld via de CKW Financieel Toezicht wordt aan deze randvoorwaande voldaan.
Het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht zullen op grond van de
verschillende toezichtwetten worden uitgevoerd. Hierbij zullen de Landen ervoor zorg dragen dat de
toezichdandsverordeningen van het Land de Nederlandse Antillen binnen hun jurisdicties in eenvormige
landsverordeningen worden opgenomen en met de onderhavige Regeling verenigbaar zullen blijven.

Uitgifte van bankbilietten en munten
In onderhavig ontwerp wordt aan de Bank, naast de uitgifte van bankbiljetten, tevens als taak toegekend de
uitgifte van munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Dit was voorheen een taak van het land de
Nederlandse Antillen; de BNA was slechts bevoegd bankbiljetten uit te geven. Aangezien het nu om twee
Landen gaat, is er voor gekozen ook de uitgifte van munten onder te brengen bij de Bank Het geldstelsel van
de Landen zal separaat bij onderlinge regeling worden geregeld

Governance structuur
Conform de afspraken tussen de Landen zal de Raad van Bestuur bestaan uit drie leden, een president en
twee directeuren. Deze drie dienen consensus te bereiken ten aanzien van te nemen besluiten. Indien dit
evenwel niet lukt, zal de stem van de president doorslaggevend zijn. Voor de benoeming van de Raad van
Bestuur wordt, voor elk van de drie leden, een voordracht van drie personen voorgelegd door de Ministers,
gebaseerd op een aanbeveling door tenminsie vijf leden van de Raad van Commissarissen, De Raad van
Bestuur zal door een filiaaidirecteur ondersteund worden voor wat betreft haar werkzaamheden ten behoeve
van het Land Sint Maarten.
Het toezicht op en advies inzake de handelingen van de Raad van Bestuur geschiedt door een zeven leden
tellende Raad van Commissarissen. De voorzitter wordt door beide Landen samen benoemd op gezamenlijk
voordracht van de Ministers van Financien, op basis van een aanbeveling die geschiedt door de Raad van
Commissarissen. Voor gezamenlijke benoeming van de leden worden door de Ministers van de Landen elk
drie leden per functie voorgedragen, eveneens op basis van een aanbeveling die geschiedt door de Raad van
Commissarissea Het is hierbij de bedoeling dat per functie drie verschillende personen worden
voorgedragen. Door deze constructie wordt de pariteh tussen de Landen in de besluitvorming ten aanzien
van de Banknagestreefd.
Voor bepaalde met name genoemde handelingen van de Raad van Bestuur zal de voorafgaande goedkeuring
van de Raad van Commissarissen moeten worden verkregen.

Onafhankelijkheid
De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen moeten voldoen aan bepaalde vooraf vast
te stellen deskundigheid- en integriteitcriteria. Voor de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen geldt bovendien dat zij volledig onafhankelijk moeten kunnen functioneren.

Wettelijke aansprakelijkheidsuitsluiting
De Bank oefent op grond van Hoofdstuk III van de Regeling een aantal taken en bevoegdheden uit. Niet
alleen de Regeling kent taken en bevoegdheden toe aan de Bank, maar ook andere formele regelgeving, zoals
bijvoorbeeld de Landsverordening Deviezenverkeer, de Landsverordening APNA en de Landsverordening
algemene verzekering bijzondere ziekiekosten bevatten taken en bevoegdheden voor de Bank
Ten einde een adequaat niveau van toezicht te garanderen hebben verscheidene intemationale organisaties
principes (aanbevelingen en richtlijnen) uitgevaardigd. De Basel Committee on Banking Supervision, de
International Association of Insurance Supervisors (IAIS) en de International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) hebben elk principes vastgesteld voor de regelgeving en toezicht op respectievelijk de
banksector, de verzekeringssector en de sector van beleggingsinstellingen die landen c.q, toezichthoudende
autoriteiten moeten opvolgen, onderscheidenlijk naleven en uitvoeren. Deze principes kennen onder andere
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cen aansprakelijkheidsuitsluiting ('legal protection') voor de toezichthouders. Deze
aansprakelijkheidsuitsluitingdoorde verscheidcne Internationale organisaties luidt:

Principle 1 of the Basel Core Principles:
"... a suitable legal framework for banking supervision is ... necessary, including ... legal protection
for supervisors"
Principle 3 of the IAIS Insurance Core Principles:
"The supervisory authority: has adequate powers, legal protection and financial resources to exercise
its functions and powers".
Principle 6 of the IOSCO Objectives and Principles of the Securities Regulation:
" The Capacity of the regulator to act responsibly, fairly and effectively will be assisted by. ...
adequate legal protection for regulators and their staff acting in the bona fide discharge of their
functions and powers".

In het rapport "Assessment of the Supervision and Regulation of the Financial Sector" van februari 2004
heeft het IMF vastgesteld dat de Nederlandse Antillen geen wettelijke bepaling kent die een expliciete
aansprakelijkheidsuJtsluiting voor de toezichthouders bevat, noch een regeling ter vergoeding van eventuele
proceskosten die voortvloeien uit een gerechtelijke procedure die het gevolg is van de door de
toezichthouders uitgeoefende of uit te oefenen taken en bevoegdheden.
Een belangrijke reden voor een aansprakelijkheidsuitsluiting van de toezichthouders is de invloed die de
dreiging van een gerechtelijke procedure kan hebben op het resultaat van de door de toezichthouder uit te
oefenen taken en bevoegdheden.
De vastlegging van voomoemde principes van de Basel Committee on Banking Supervision, de IAIS en de
IOSCO, alsook een aansprakelijkheidsuitsluiting voor de uitoefening van het monetaire toezicht strekken
ertoe een behoorlijke uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden door de Bank te bevorderen.
Daartoe is in de onderhavige Regeling een bepaling opgenomen om de Bank, zijnde diens Raad van
Commissarissen, Raad van Bestuur en personeel, te exonoreren van schade teweeggebracht in de normale
uitoefening van hun bij of krachtens deze onderlinge regeling en overige formele regelgeving uit te oefenen
taken en bevoegdheden, mits er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Het personeel van de Bankgeniet reeds bescherming op grond van anikd 170 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wv:vK>ck. Echter in verband met de specifieke aanbevelingen van het IMF en de IMS wordt het noodzakelijk
geachi om in het kader van de uitoefening van de toezichttaken en de daarbij vereiste onafhankelijkheid, deze
uitsluitingsclausule ookexpliciet voor het personeel van de Bank op te nemen.
Ook derden die namens of in opdracht van de Bank, inhoudende een opdracht van de Raad van
Commissarissen, de Raad van Bestuur of het personeel van de Bank, taken en bevoegdheden uitoefenen,
kunnen een beroep doen op bovengenoemde uitsluitingsclausule. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een
externe deskundige, die bepaalde werkzaamheden verricht voor de Bank als ook gecontracteerde bestuurders
en curators voor instellingen waarop de noodregeling van toepassing is of die onder stille curateie van de
Bank staan.

Artikelsgewijze toelichting

Adaitikel3lidl
In dit artikel zijn drie doelstellingen opgenomen:
a. Het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de Landea

Het beleid dat er primair op gericht is deze doelstelling te bereiken, is het monetair beleid. Volgens artikel
4 van deze Regeling bepaalt de Bank het monetair beleid van de Landen en voert dit uit. Het monetair
beleid is gericht op het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van de Landen.
Centraal daarbij is het handhaven van de vaste koersverhouding met de Amerikaanse dollar. Mede in
verband hiermee heeft de Bank het beheer en de controle over de deviezenreserves van de Landen, De
Bank oefent het monetair beleid uit op grond van verschillende landsverordeningen (zie het algemene
deel van deze toelichting). Een belangrijke randvoorwaarde voor een effectief monetair beleid is gezonde
overheidsfinaneien (zie ook hiervoor het algemene deel van deze toelichting).
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b. Her bevorderen van de gezondheid van het financiele systeem van de Landen.
Hier wordt gedoeld op het bedrijfseconomisch- en integriteittoezicht dat de Bank uitoefent op het
financiele systeem op grond van verschillende toezichtwetten. Dit toezicht dient de gezondheid, stabiliteit
en efficiency van het systeem te waarborgen, teneinde de spaargelden van het publiek te beschermen.
Hierbij zullen de Landen ervoor zorg dragen dat de toezichtlandsverordeningen van het land de
Nederlandse Antillen, binnen hun jurisdicties, in eenvormige landsverordeningen worden opgenomen en
met de onderhavige Regeling verenigbaar zullen blijven. De toezichtgebieden worden In artikel 8
opgesomd.

c. Het bevorderen van een veilig en efficient betalingsverkeer in de Landen.
Van belang hierbij is de rol van de Bank als circulatiebank; zij is namelijk verantwoordelijk voor de
geldsomloop (zie het algemene deel van deze toelichting). Het geldstelsel van de twee Landen zal bij
onderlinge regeling worden geregeld De Bank reguleert ook het betalingsverkeer met het buitenland. De
Bank f unctioneert als clearing instituut en beheerder van het interbancaire betalingssysteem.

Ad artikel 6 lid 3
Het ontwerp en de opdruk van de munten worden opgenomen in de onderlinge regeling inzake het
geldstelseL Dit is conform de Staatsregeling van de beide Landen.

Ad artikel 6 lid 6
Indien de Bank vermoedt dat sprake is van een strafbaar feit door de aanbieder van bankbiljetten en munten
ter betaling of verwisseling, is het de Bank toegestaan deze bankbiljetten en munten te vorderen, zonder
hiervoor een vergoeding te geven.

Ad artikei 8
De lands verordeningen die samenhangen met de in dit artikel opgesomde beleidsterreinen worden in beide
Landen afzonderiijk opgesteld, waarbij het van belang is dat deze eensluidend zijn, teneinde een "level playing
field" en de uitvoerbaarheid te bevorderen. Verwezen wordt naar artikel 43 als overgangsbepaling.

Ad artikel 9 lid 1 en 2
In het kader van de doelstelling van de Bank, zoals opgenomen in artikel 3 lid 1 sub a, alsmede haar taak zoals
omschreven in artikel 4 lid 1, is de Bank belast met het beheer van de officiele reserves en de controle op de
besteding daarvan. Meer specifieke bepalingen ten aanzien van het deviezenverkeer zijn opgenomen in de
onderlinge regeling deviezenverkeer.

Ad artikel 9 lid 4 en 5
Het percentage aan licentierecht dat wordt geheven moet uit concurrentieoverwegingen in beide Landen
gelijk zijn, en dus eensluidend worden opgenomen in de eenvormige landsverordeningen.

Ad anikel 9 lid 7
De door de Bank geihde licentierechten worden maandelijks aan de Landen afgedragen. Eenmaal per jaar
vindt een afrekening plaats van deze, bij wijze van voorschot, maandelijks afgedragen licentierechten.

Ad artikel 9 lid 8
Vanwege het belang van de stabiliteit van de geldeenheid, is ervoor gekozen om de koers ten opzichte van de
Amerikaanse dollar bij onderlinge regeling te laten vastleggen. Wijziging van de koers is derhalve uitsluitend
mogelijk met instemming van beide parlementen van de Landen. In de onderlinge regeling geldstelsel is
geregeld dat de geldeenheid van de Landen de Caribische gulden is.

Ad anikel 10 sub 3f
Dit artikel heeft betrekking op de situatie waarin de Bank als "lender of last resort" de mogelijkheid moet
hebben om invloed uit te oefenen op de lange kapitaalmarkt.
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Ad artikei 10 sub 6
Dit artikei heeft betrekking op de situaties waarin de Bank als "lender of last resort" optreedt. De Bank kan
zich bijvoorbeeld genoodzaakt zien een garantie af te geven ten behoeve van kleine spaarders, bij een in
moeilijkheden verkerende kredietinstelling.

Ad artikei 10 sub 7
Deze bepaling is ruimer dan het geval was in het statuut van de BNA. Belegging door de Bank van haar
vreemde valuta in effecten gegarandeerd door buitenlandse overheden en uitgegeven of gegarandeerd door
Internationale organisaties wordt thans mogelijk.

Ad artikei 11 lid 1
In tegensteiling tot het bepaalde in het statuut van de BNA zal deze dienst thans slechts tegen vergoeding op
basis van kostprijs - vastgesteld door de Bank - kunnen worden verricht. Immers als een van de Landen kiest
voor een andere instelling dan de centrale bank als haar huisbank, zal het kosteloos verrichten van deze dienst
aan het andere Land ten koste gaan van de winst van het ene Land. Meer in het algemeen: als een dienst ter
discretie van een Land is, dan geschiedt deze dienst tegen betaling.

Ad artikei 12
Dit artikei is door middel van artikei 42 lid 2 voorlopig buiten werking gesteld tot de Rijkswet Financieel
Toezicht Curasao en Sint Maarten per Land is komen te vervallen. Op dit moment is namelijk in de Rijkswet
geregeld dat de Landen bij onvoldoende liquide middelen tijdelijk kunnen lenen bij Nederland. Als die
Rijkswet is komen te vervallen, dan voorziet artikei 12 in de mogelijkheid dat door de Bank voorschotten aan
de Landen worden verstrekt, waarover door de Landen een rente moet worden betaald, gelijk aan de
belenings rente.

Ad artikei 13 lid 1
Dit artikel sluk, in combinatie met artikei 10 en artikei 12, de mogelijkheid uit van het verlenen van kredieten
aan anderen, zoals overheidsinstellingen.

Ad artikei 14
Dit artikei behelst een exoneratie van alle civielrechtelijke, administratiefrechtelijk en strafrechtelijke
aansprakelijkheid ten behoeve van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het personeel van
de Bank, voor schade teweeggebracht in de normale uitoefening van him bij of krachtens deze Regeling en
overige formele regelgeving uit te oefenen taken en bevoegdheden, mits niet te wijten aan opzet of bewuste
roekeloosheid. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het algemene deel van deze toelichting. Ten
slotte wordt opgemerkt dat onder de term 'Raad van Commissarissen' en de term 'Raad van Bestuur' tevens
dient te worden verstaan de leden van deze organen.

Ad artikei 15
Dit artikei is opgenomen om te voorkomen dat de organen en de personen, genoemd in artikei 14, ten
onrechte belast worden met de kosten en uitgaven van een gerechtelijke procedure voor de door hen
conform deze Regeling en overige formele regelgeving uitgeoefende of uit te oefenen taken en
bevoegdheden. Indien uit de gerechtelijke procedure vast komt te staan dat er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van het desbetreffende orgaan of persoon, zal de Bank de kosten en uitgaven die voortvloeien
uit de gerechtelijke procedure niet vergoeden. Voorts doelt de term 'personen' in dit artikei zowel op
natuurlijke personen als rechtspersonen, en de term 'organen' tevens op de leden van de organen, bedoeld in
artikei 14 van de Regeling.
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Adaitikell6lid4
De leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en het personeel van de Bank,
die werkzaamheden in de Landen moeten verrichten, zijn vrijgesteld van de verplichtingen, bcdoeld in artikel
3, lid 1, sub f, van de Landsverordening Toelating en Uhzetting.

Artikeiia
Het belang van de onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is onder meer
gewaarborgd door het hanteren van prof ie Is c hers en gebaseerd op deskundigheid en ervaring.

Artikel20
Een benoeming, schorsing of ontslag geschiedt bij landsbesluit. Hoewel een zogenaamd 'eenvormig
landsbesluit' niet bestaat, moet een dergelijk besluit - met inachtneming van het gestelde in artikel 3, tweede
lid - wel eenvormig door beide Landen worden vastgesteld. De benoeming, schorsing of ontslag gaat in per
de datum genoemd in de eenvormige landsbesluiten.

Ad artikel 21 lid 3
Naast het hoofdkantoor is er een filiaal op Sint Maaiten, geleid door een filiaaldirecteur die de geeigende
bevoegdheden heeft om het bankfiliaal te kunnen leiden en vertegenwoordigen. Het filiaal is zodanig uitgerust
en bemand, dat zij naast operationele activiteiten, zoals cash en clearing, ook beleidvoorbereidende en
-uitvoerende taken verricht op het gebied van onderzoeken toezicht.

Ad artikel 24 lid 1
Op basis van artikel 32 vindt jaarlijks ten minste een vergadering van Vermogensgerechtigden plaats,
waaronder in elk geval de jaarvergadering. In deze vergadering van Vermogensgerechtigden komen
onderwerpen aan de orde zoals genoemd in artikel 32, derde lid. Over overige aangelegenheden voeren de
Ministers op basis van artikel 24 ten minste eenmaal per half jaar overleg. Hierbij gaat het veelal om
onderwerpen die bij eenvormige landsverordening of daarop berustende uitvoeringsbepalingen moeten
worden geregeld, zoals benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen, de toezichtstaken, en de regels voor berekening van het licentierecht.

Artikel 24 lid 3
Artikel 24 lid 3 doelt op het 'annual report' dat de Bank jaarlijks uitgeeft.

Artikel 27 lid 2 sub a
De belegging van haar kapitaal geschiedt op grond van een vooraf vastgesteld beleggingsbeleid waarbij slechts
in de hierbij aangegeven effecten kan worden belegcl

Ad artikel 30 lid 3 '
Voor zover niet strijdig met deze Regeling, wordt door de Bank de Corporate Governance Code van Curasao
en de Verordening Corporate Governance van Sint Maarten gevolgd.
Onder bleed- of aanverwantschap tot in de tweede graad, zoals genoemd in het derde lid, wordt het volgende
verstaan. Bloedverwantschap is de relatie tussen twee personen die een gemeenschappelijke voorouder
hebben. Aanverwantschap is de verhouding tussen de ene echtgenoot of geregistreerde partner en de
bloedverwanten van de andere echtgenoot of geregistreerde partner.
Bloedverwantschap le graad: ouders, kinderen
Bloedverwantschap 2f graad: grootouders, kleinkinderen, broers/zussen
Aanverwantschap lc graad: ouders van partner, kinderen van partner
Aanverwantschap 2e graad: grootouders van partner, kinderen van partner, broers/zussen van partner.

Artikel 32
Voor een korte uitleg wordt verwezen naar de toelichting op artikel 24 lid 1 van deze Regeling.
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Ad artikel 33
De formule voor de berekening van het nieuwe aandeel van elk Land in het eigen vermogen luidt als volgt:

*AL . .sU (AEV*V L , )
EV,

Waarin:
A = nieuw aandeel (niet in het jaar van oprichting)
i = van een land
t = jaar
EV = eigen vermogen
V = verdeelsleutel
In het jaar van oprichting van de Bank is de relatieve verdeling van het eigen vermogen over de Landen gelijk
aan de verdeelsleuteL Na oprichting van de Bank wordt de verdeelsleutel elke vijf jaar opnieuw berekend en
toegepast. Indien de verdeelsleutel na berekening indendaad blijkt te moeten worden aangepast, dan heeft
deze toepassing in principe tot gevoig dat het aandeel van elk land in het eigen vermogen wijzigt. Slechts
indien het eigen vermogen in een periode van vijf jaar onveranderd is gebleven, dan heeft een gewijzigde
verdeelsleutel geen effect op de verdeling van het eigen vermogen tussen de landen.
Een wijziging van het eigen vermogen, aanwas genoemd, kan zowel positief als negatief zijn. In beide gevallen
leidt dit, in combinatie met een gewijzigde verdeelsleutel, tot een herverdeling van het eigen vermogen tussen
de Landen.
De formule beoogt tot uitdrukking te brengen, dat de nieuwe verdeelsleutel alleen wordt toegepast op de
aanwas van het eigen vermogen die in elke periode van vijf jaar is ontstaan. De verschillen in groeitempo's
van BBP en/ of inwoneraantal tussen de Landen hebben immers alleen betrekking op de afgelopen periode
van vijf jaar en zijn niet van invloed geweest op het ontstaan van het eigen vermogen zoals dat bij oprichting
van de Bank door beide Landen is ingebracht.

Het voorgaande betekent dat per 1 januari 2016 de eerste wijziging van de verdeelsleutel plaatsvindt.

Ad artikel 33 juncto artikel 45
Voor de kapitaalinbreng is het uitgangspunt dat het kapitaal van de BNA in de nieuwe gemeenschappelijke
centrale bank wordt ingebracht. Dit betekent dat Curasao en Sint Maarten hun aandeel uit de boedelscheiding
van de BNA daarvoor benutten.

Ad artikel 36 lid 2
Met de in lid 2 genoemde resultaten wordt zowel gedoeld op gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten.

Ad artikel 38 lid 1
Onder de in het eerste lid bedoelde exteme deskundige wordt verstaan een register- accountant in de zin van
de Nederlandse regelgeving, een accountant- administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid,
Nederlands BW, een certified public accountant in de zin van de regelgeving in de Verenigde Staten, alsmede
iemand die door de minister belast met Economische Zaken bij een herroepelijke vergunning als deskundige
is toegelaten op grond van een bewijs dat beirokkene voldoet aan eisen van bekwaamheid. Deze eisen moeten
op een niveau liggen dat gelijkwaardig is aan dat van een registeraccountani, accountant-
administratieconsulent als bedoeld of certified public accountant als bedoeld. De minister kan aan de
vergunning voorwaarden verbinden.

Ad artikel 38 lid 4
Indien de vergadering van Vermogensgerechtigden nalaat de jaarrekening en/of het financieel jaarverslag vast
te stellen, heeft dit tot gevoig dat de Raad van Cornmissarissen niet gedechargeerd kan worden. Dit nalaten
tot vaststellen kan door de Raad van Commis saris sen aangevochten worden bij het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van Aruba, Curasao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
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Ad artikel 42
De inwerkingtreding van deze Regeiing wordt geregeld in de bijbehorende vaststellingslandsverordeningen
van beide Landen, zoals beschreven staat in het algemene deel van deze toelichting, onder 'Rechtsbasis'. In
deze vaststellingslandsverordeningen zaJ tevens geregeld worden hoe wijzigingen in deze Regeiing kracht van
wer krijgen in de Landen.

Ad artikel 45 lid 1
Het bepaalde in lid 1 geldt uhsluitend voor de president en de overige statutaire directeuren van de BNA en
dus niet voor de Raad van Comrnissarissen. Bij inwerkingtreding van de onderhavige regeling zullen nieuwe
commis saris sen worden aangesteld.
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Artikel 3

De rekeneenheid van het geldstelsel van de Landen is de Caribische gulden. De gulden is verdeeld in
honderd centen. Bij in cijfers aangegeven bedragen kan de gulden worden aangeduid met de letters
"CMg" geplaatst voor het bedrag.

Artikel 4

1. Caribische guldenmunten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn:
a. het vijf gulden stuk;
b. het een gulden stuk;
c. het vijftig cent stuk;
d. het vijfentwintig cent stuk;
e. het tien cent stuk;
f. het vijf cent stuk;
g. het een cent stuk.

2. In aanvulling op het eerste lid hebben herdenkingsmunten eveneens de hoedanigheid van
wettig betaalmiddel.

Artikel 5

1. Caribische guldenbankbiljetten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zijn:
a. het tweehonderd gulden biljet;
b. het honderd gulden biljet;
c. het vijftig gulden biljet;
d. het twintig gulden biljet;
e. het tien gulden biljet.

2. De Bank is verantwoordelijk voor het ontwerp en de opdruk van de bankbiljetten.

Artikel 6

De in artikel 4, eerste lid, genoemde munten en de in artikel 5 genoemde bankbiljetten worden
uitsluitend door de Bank voor haar rekening naar behoefte geslagen, onderscheidenlijk aangemaakt,
en in omloop gebracht.

Artikel 7

1. De op aanmuntingen veikiegen winsten en geleden verliezen voortvloeiende uit de inttekking
en ontmunting van munten komen ten gunste respectievelijk ten laste van het
exploitatieresultaat van de Bank.

2. De op uitgegeven bankbiljetten verkregen winsten en geleden verliezen voortvloeiende uit de
intrekking van bankbiljetten komen ten gunste respectievelijk ten kste van het
exploitatieresultaat van de Bank.
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Artikel 8

De materialen waaruit de munten bedoeld in artikel 4, eerste lid, sub a tot en met g, worden
vervaardigd, alsmede de gewichten, de afmetingen en de hoeveelheid van deze munten, worden door
de Bank vastgesteld.

Artikel 9

1. Het vijf gulden stuk en het een gulden stuk hebben:
a. op de voorzijde de beeltenis van de Koning(in) der Nederlanden alsmede de naam van de

Koning(in) en de woorden: "Koning(in) der Nederlanden";
b. op de keerzijde de geografische vorm van het Land Curasao respectievelijk het wapen van

het Land Sint Maarten, de waarde-aanduiding 5G respectievelijk 1G, alsmede het woord
"Curasao" respectievelijk de woorden "Sint Maarten", benevens het jaartal, het muntteken
en eventueel muntmeesterteken;

c. een gladde rand en dragen als landschrift de wooiden "God zij met ons".
2. De overige specificaties van de in het eerste lid genoemde munten worden door de Bank

vastgesteld.

Artikel 10

1. Het vijftig cent stuk, het vijfentwintig cent stuk, het tien cent stuk, het vijf cent stuk en het een
cent stuk hebben:
a. op de voorzijde het woord "Curacao" respectievelijk de woorden "Sint Maarten", en een

dubbele cirkel waarbinnen een vruchtdragend oranjetakje;
b. op de keerzijde de waarde-aanduiding 50c, 25c, lOc, 5c respectievelijk Ic binnen een

parelrand met schelpen en het jaartal van uitgifte.
2. Het vijftig cent stuk, het vijfentwintig cent stuk, het den cent stuk, het vijf cent stuk en het een

cent stuk hebben een kartelrand.
3. De overige specificaties van de in het eerste lid genoemde munten worden door de Bank

vastgesteld.

Artikel 11

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van een Land worden de beeltenis, het
bedrag, het muntmateriaal, de afmetingen, het gewicht en de hoeveelheid van de
herdenkingsmunten vastgesteld.

2. De kosten en opbrengsten van de in het eerste lid bedoelde herdenkingsmunten worden
toegerekend aan het desbetreffende Land.

Artikel 12

Behoudens de Bank en door de Bank gemachtigde deviezenbanken, is niemand verplicht de in
artikel 4 genoemde munten aan te nemen tot een hoger bedrag dan van:
a. vijftig gulden:

- in vijf gulden stukken;
- in een gulden stukken.
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b. rien gulden:
- in vijfrig cent stukken;
- in vijfentwintig cent stukken;
- in tien cent stukken.

c. een gulden:
- in vijf cent stukken;
- in een cent stukken.

Artikel 13

1. Geschonden munten en bankbiljetten behoeven door de Bank niet te worden aangenomen
dan tegen zodanige waarborgen, als door de Bank namens de Ministers worden vastgesteld ter
voorkoming van schade voor de Landen.

2. Onder geschonden munten worden in dit en het volgende artikel niet begrepen die munten
welke kennelijk uitsluitend door slijtage in gewicht zijn verminderd.

3. Onder geschonden bankbiljetten worden in dit en in het volgende artikel niet begrepen
kennelijk in het gebruik gekreukte of beschadigde bankbiljetten, waarvan de volledige opdruk
nog duidelijk te onderscheiden is.

Artikel 14

1. Munten, welke vermoed worden vals, vervalst of geschonden te zijn en bankbiljetten, welke
vermoed worden vals of vervalst te zijn, kunnen door een ieder aan de Bank of een door de
Bank gemachtigde deviezenbank ter beoordeling worden toegezonden.

2. Ingeval het vermoeden, dat munten vals, of geschonden zijn of dat bankbiljetten vals of
vervalst zijn, na onderzoek bevestigd wordt, zijn de in het eerste lid bedoelde banken verplicht
daarvan onverwijld, onder afgifte der munten of bankbiljetten, aangifte te doen bij de Officier
van Justitie of een zijner hulpofficieren. In het tegenovergestelde geval worden de munten en
bankbiljetten in de staat, waarin zij zijn ontvangen, teruggeven of wordt de nominale waarde
daarvan vergoed.

3. Personen in dienst van de Bank, ambtenaren in dienst van de Landen of publiekrechtelijke
rechtspersonen, belast met het ontvangen of uitbetalen van gelden, zijn bij het ontvangen van
munten en bankbiljetten welke vermoed worden vals of vervalst te zijn, verplicht daarvan
onverwijld, onder afgifte van de munten en bankbiljetten, aangifte te doen bij de Officier van
Justitie of een zijner hulpofficieren.

4. Door de Bank worden zonodig nadere voorschriften gegeven en gepubliceerd voor de
bescherming van de munten en bankbiljetten.

Artikel 15

1. Door de Bank worden ingetrokken en ontmunt of vernietigd:
a. alle gebrekkige munten en alle gebrekkig bedrukte bankbiljetten;
b. alle munten en bankbiljetten, welke door de omloop zozeer zijn afgesleten dat hun beeltenis

geheel of gedeeltelijk onzichtbaar is, of welke door andere oorzaken, ter beoordeling van de
Bank, ongeschikt zijn geworden voor de circulatie.

2. Door de Bank wordt de wijze van intrekking alsmede de tijd gedurende welke inwisseling
openstaat, geregeld en gepubliceerd, De termijn zal tenminste drie maanden belopen.
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3. Voorzover het munten betreft worden bij ontmunting de kosten van ontmunting en de
opbrengst van verkoop van het metaal ten kste respectievelijk ten gunste van het
exploitatieresultaat van de Bank gebracht.

4. De zorg voor ontmunting van de ingetrokken munten en vernietiging van de ingetrokken
bankbiljetten berust bij de Bank.

Artikel 16

1. De uitgifte van de Caribische gulden, door de Bank geschiedt vanaf een door de Landen bij
kndsbesluit nader te bepalen moment.

2. De voor de inwerkingtreding van deze Regeling op grond van de Regeling Muntstelsel
Nederlandse Antillen 1989 (P.B.1989, no. 70) zoals gewijzigd, geslagen munten en
aangemaakte muntbiljetten, behouden de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot het tijdstip
waarop zij door de Landen gezamenlijk bij kndsbesluit buiten omloop worden gesteld.

3. De voor de inwerkingtreding van deze Regeling op grond van het Centrale Bank-Statuut 1985
van de Bank van de Nederlandse Antillen aangemaakte bankbiljetten, behouden de
hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot het tijdstip waarop zij door de Landen gezamenlijk
bij kndsbesluit buiten omloop worden gesteld.

4. Maximaal 3 maanden na het moment van uitgifte van de Caribische gulden, stellen de Landen
de Nederlands-Antilliaanse gulden gezamenlijk bij kndsbesluit buiten omloop.

5. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden, genoemd in het eerste lid, kunnen
Nederknds-Antilliaanse guldens gedurende een periode van een jaar bij de commerciele
banken worden ingewisseld tegen Caribische guldens tegen een een-op-een verhouding.

6. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden, genoemd in het eerste lid, kunnen
Nederlands-Antilliaanse guldens gedurende een periode van dertig jaar bij de Bank worden
ingewisseld tegen Caribische guldens tegen een een-op-een verhouding.

7. De Landen zullen waarborgen dat de in dit artikel genoemde kndsbesluiten eenvormig en
verenigbaar zijn met deze Regeling, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten.

Artikel 17

1. Alle bij een onderneming of instelling die in de Landen het bedrijf van kredietinstelling
uitoefent aangehouden tegoeden, in de vonn van giraal geld of anderszins, luiden vanaf het
moment van uitgifte van de Caribische gulden in Caribische guldens, tegen een een-op-een
verhouding met de Nederlands Antilliaanse gulden.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op tegoeden, aangehouden in andere munteenheden dan
de Nederknds-Antilliaanse gulden.

Artikel 18

1. Vanaf het moment van uitgifte van de Caribische gulden gelden verwijzingen naar Nederknds-
Antillkanse guldens, opgenomen in bestaande rechtsinstrumenten, als verwijzingen naar de
Caribische gulden, tegen een een-op-een verhouding.

2. Onder bestaande rechtsinstrumenten als bedoeld in het eerste lid worden, voor zover op die
instrumenten het recht van de Landen van toepassing is, verstaan: alle op het moment van
uitgifte van de Caribische gulden geldende wettelijke voorschriften, besluiten van
bestuursorganen, rechterlijke uitspraken, overeenkomsten, eenzijdige rechtsakten,
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betaalmiddelen anders dan bankbiljetten en munten, alsmede andete op techtsgevolg gerichte
instrumenten.

3. Het eerste lid is niet van toepassing, voot zover uit de aard of strekking van een
rechtsinstrument anders voortvloeit, Voorts is het eerste lid niet van toepassing op
overeenkomsten ten aanzien waarvan de betrokken partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

Artikel 19

Het aandeel van de Landen in het saldo van het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds, bedoeld in
arrikel 6, eerste lid en tweede lid, van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989
wordt, nadat de inleveringstermijn voor de munten en muntbiljetten, bedoeld in artikel 16, zesde lid,
is verstreken, toegevoegd aan het exploitatieresultaat van de Bank, waarna het Muntfonds en het
Muntbiljettenfonds worden opgeheven.

Artikel 20

1. Deze Regeling wordt aangehaald als "Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curasao en Sint
Maarten".

2. De artikelen 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 12 van deze Regeling treden niet in werking voor het moment
van uitgifte van de Caribische gulden. Gedurende deze periode blijven de artikelen 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11 en 13 van de Regeling Muntstelsel Nedeilandse Antillen 1989 (PB 1989, nr. 70) van
kracht

3. Gedurende de periode tussen inwerkingtreding van deze Regeling en uitgifte van de Caribische
gulden, dient overal waar in deze Regeling gesproken wordt over de "Caribische gulden" of
"CMg", hiervoor in de plaats "Nederlands-Antilliaanse gulden" of "NAf' gelezen te worden.

4. Voorzover bij deze Regeling niet anders wordt bepaald, blijven de op het Regeling Muntstelsel
Nederlandse Antillen 1989 (PB 1989, no. 70), zoals dit gold voor inwerkingtreding van deze
Regeling, berustende nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften van kracht totdat zij door
andere nadere regelen en uitvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze
Regeling zijn vervangen.
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Deze totstandkomingsprocedure van vaststelling bij landsverordening is in beginsel minder star en
tijdrovend dan cen eenvormige landsverordening waarin de regeling integraal is neergelegd. De
vaststellingslandsverordening waarborgt dat de nationale wetgever betrokken is bij de vaststelling van de
onderlinge regeling. Met een vaststellingslandsverordening krijgt de desbetreffende onderlinge regeling
aldus kracht van wet. Er zal hierdoor sprake zijn van automatische werking binnen de nationale rechtsorde
van elk van de Landen.

Ook andere voor het geldstelsel relevante onderwerpen, te weten de gemeenschappelijke centrale bank,
het deviezenverkeer en de wisselkoers, zullen op de bovenstaande wijze geregeld worden, namelijk in een
onderlinge regeling die bij een landsverordening in beide Landen wordt vastgesteld.

In het Centrale Bank-statuut voor Curasao en Sint Maarten (hierna: het Statuut) is verder bepaald dat de
Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor zover in relatie tot de doelstellingen van de
Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig zijn en verenigbaar met het Statuut,
alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten. Dit geldt dus ook voor de in onderhavig ontwerp
genoemde landsbesluiten. Wat betreft de wijze van totstandkoming van lands besluitcn met dezelfde
inhoud wordt opgemerkt dat een zogenaamd 'eenvormig landsbesluit h.a.m.' niet bestaat. Echter, de
Landen kunnen wel ieder een landsbesluit met dezelfde inhoud vaststellen, waardoor in feite hetzelfde
resultaat wordt bereikt. Tot slot dient de nationale wetgeving en de daarop berustende
uitvoeringsbepalingen een gelijkluidende ingangsdatum te bevatten. De reden hiervoor is dat gewaarborgd
moet worden dat - met name de landsbesluiten - gelijktijdig moeten ingaan, in het geval dat deze niet
gelijktijdig worden afgekondigd of gepubliceerd.

Inhoud van de regeling
Hierondei wordt nader ingegaan op de belangrijkste aspecten van het gemeenschappelijk geldstelsel:

De rekeneenheid
Een van de principe-afspraken hield in dat er een vahitagebied zou komen met een gemeenschappelijke
munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar. Deze gemeenschappelijke munt zou
volgens de principe-afspraken de "Nederlands-Caribische gulden" zijn. Omdat onder de Nederlandse
Cariben geografisch gezien echter ook de BES-eilanden en Aruba vallen, is in deze regeling gekozen voor
de naam "Caribische gulden".

Munten en bankbiljetten
De in het onderhavige ontwerp voorgestelde muntenreeks kent, in tegenstelling tot de Regeling
Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, geen twee-en-een-halve gulden stuk. Tevens is in plaats van een
vijfentwintig gulden biljet een twintig gulden biljet opgenomen, en in plaats van een tweehonderdvijftig
gulden biljet een tweehonderd gulden biljet. De reden hiervoor is dat deze bedragen beter aansluiten bij
hetgeen in het Internationale betalingsverkeer gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de euro en de dollar.
Wat betreft de in artikel 4, eerste lid, genoemde munten en de in artikel 5 genoemde bankbiljetten is het
aan de Bank om te bepalen of deze worden geslagen dan wel aangemaakt, en in omloop worden gebracht.
De Bank laat dit afhangen van de behoefte aan de munten en bankbiljetten in het economisch verkeer, en
maakt hierbij een kostenafweging.

In het Statuut wordt aan de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (hiema: de Bank), naast de
uitgifte van bankbiljetten, tevens als taak toegekend de uitgifte van munten met de hoedanigheid van
wettig betaalmiddel. Dit was voorheen een taak van het land de Nederlandse Antillen; de BNA was slechts
bevoegd bankbiljetten uit te geven. Aangezien het nu om twee Landen gaat, is er voor gekozen ook de
uitgifte van munten onder te brengen bij de Bank.

In tegenstelling tot de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, waar de materialen waaruit de
munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel worden vervaardigd, alsmede het gewicht, het
gehalte en de middellijn van deze munten bij landsbesluit houdende algemene maatregelen, werden
vastgesteld, is er in dit ontwerp voor gekozen om deze kenmerken te laten vaststellen door de Bank.
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De principiele beeltenissen van de munten (m.u.v, de munten die ter herdenking van een bijzondere
gelegenheid worden uitgegeven), worden echter bij deze regeling vastgesteld. Eventuele overige
bestanddelen van de beeltenissen van de munten (bv. sterren, kroontjes, e.d.) zullen door de Bank worden
vastgesteld. De Bank is volledig verantwooidelijk voor het ontwerp en de opdruk van de bankbiljetten.

Muntbiljetten
In de Memorie van Toelichting bij de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 werd reeds
opgemerkt dat muntbiljetten niet meet gebruikt worden en vemioedelijk nog maar -weinig in omloop
waren. Om die reden is in dit ontwerp het muntbiljet niet meei als wettig betaalmiddel opgenomen. De
voor de inwerkingtreding van dit ontwerp op grond van de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen
1989 aangemaakte muntbiljetten behouden de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot het tijdstip
waarop zij door de Landen gezamenlijk buiten omloop worden gesteld. Vervolgens kunnen de
muntbiljetten conform artikel 16 worden ingewisseld voor Caribische guldens, tegen een een-op-een
verhouding.

Muntfonds en Muntbilicttenfonds
In het bankstatuut van de BNA (PB 1985, no. 183) was de BNA op grond van artikel 7, eerste lid, met
uitsluiting van ieder ander gerechtigd tot uitgifte van bankbiljetten in de Nederlandse Antillen. Het Land
was destijds verantwoordelijk voor de uitgifte van munten en muntbiljetten, maar had de BNA met de
uitvoering daarvan belast. Op grond van deze verantwoordelijkheden werd de bankbiljettencirculatie in de
algemene administratie van de BNA verwerkt, en de circulate van munten en muntbiljetten via aparte
fondsen met een eigen administratie, te weten het Muntfonds en het Muntbiljettenfonds.
In het Statuut is de Bank echter op grond van artikel 6, eerste lid, met uitsluiting van ieder ander
gerechtigd tot uitgifte van bankbiljetten en munten in de Landen. Muntbiljetten worden niet meer
uitgegeven en de uitgifte van munten is niet langer een taak van de Landen. Dit betekent dat de circulatie
van munten, net zoals de bankbiljettencirculatie, in de algemene administratie van de Bank zal worden
verwerkt, waardoor de geldsomloop efficienter geadministreerd kan worden.
Het aandeel van de Landen in het saldo van het bestaande Muntfonds en Muntbiljettenfonds, bedoeld in
artikel 6, eerste lid en tweede lid, van de Regeling Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989, wordt -
nadat de inleveringstermijn bedoeld in artikel 16 is verstreken - toegevoegd aan het exploitatieresultaat van
de Bank, waama de fondsen worden opgeheven.

Artikelsgewijze toelichting

Ad artikel 2
In tegenstelling tot de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, omvat het geldstelsel in dit
ontwerp geen muntbiljetten meer. Dit wordt nader toegelicht in het algemene deel van deze Memorie van
Toelichting.

Ad artikel 3
In deze bepaling wordt een nieuwe rekeneenheid voor het geldstelsel van de Landen geintroduceerd. De
Caribische gulden wordt bij in cijfers aangegeven bedragen aangeduid met de letters "CMg".

Ad artikel 6
In tegenstelling tot de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989, waar de bevoegdheid van
aanmunting werd geattribueerd aan de Minister van Financien en het in omloop brengen geschiedde door
de BNA, worden nu de in artikel 4 lid 1 genoemde munten en de in artikel 5 genoemde bankbiljetten
uitsluitend door de Bank voor haar rekening naar behoefte geslagen, onderscheidenlijk aangemaakt, en in
omloop gebracht. De Bank is dus circulatiebarik en als zodanig, met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd
tot uitgifte van bankbiljetten en munten in de Landen en het verzorgen van de geldsomloop.

Ad artikel 7 j° artikel 19
In het algemene deel van deze Memorie van Toelichting is toegelicht wanneer en om welke reden het
Muntfonds en het Muntbiljettenfonds, bedoeld in artikel 6, eerste lid en tweede lid, van de Regeling
Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989, worden opgeheven.
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In dit ontwerp is daarom opgenomen dat op aanmuntingen en uitgegeven bankbiljetten verkregen winsten
en verliezen voortvloeiendc uit dc intrekking en ontmunting van munten, dan wel de inttekking van
bankbiljetten, ten gunste respectievelijk ten laste komen van het exploitatieresultaat van de Bank.

Ad artikel 11
De procedure voor de uitgifte van herdenkingsmunten is in die zin gewijzigd ten opzichte van de Regeling
Muntstelsel van de Nederlandse Antillen 1989, dat de beeltenis, het bedrag, het muntmateriaal, de
afmetingen, het gewicht en de hoeveelheid van de herdenkingsniunten nu bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, van een van de Landen wordt vastgesteld, en dat ook de kosten en opbrengsten
van de in het eerste lid bedoelde herdenkingsmunten worden toegerekend aan het desbetreffende Land.

Adartikell2
Met deze bepaling wordt beoogd te voorkomen dat burgers tot onbeperkte bedragen, iedere vorm van
wettig betaalmiddel dienen te accepteren; alleen de Bank en door de Bank gemachtigde deviezenbanken
zijn hiertoe verplicht. In tegenstelling tot de munten, worden de bankbiljetten wel onbeperkt geaccepteerd.

Ad artikel 13
In het tweede en derde lid van dit artikel staat vermeld wat niet verstaan wordt onder geschonden munten
en bankbiljetten. Voorbeelden van wat wel onder de in het eerste lid bedoelde geschonden munten en
bankbiljetten vallen, zijn bijvoorbeeld bankbiljetten waar op is geschreven, met stickers beplakte munten,
munten waar een stukje af is, en munten waar initialen in gekerfd zijn.

Ad artikel 14
De eerste drie leden van dit artikel gaan - net als overigens artikel 13 - zowel om de bescherming van de
munt, als de bescherming van het publiek in het gebruik van de munt. Het artikel tracht voldoende
garanries te bieden om stappen te ondernemen als men vermoedt dat munten of bankbiljetten vals zijn.
Publicatie van de op grond van het vierde lid door de Bank gegeven nadere voorschriften voor de
bescherming van de munten en bankbiljetten dient in elk geval plaats te vinden op de website van de Bank
en in de grote dagbladen van de Landen.

Ad artikel 16.17.18.19 en 20
De artikelen 16, 17, 18, 19 en 20 zijn overgangsbepalingen; deze regelen de overgangvan de Nederlands-
Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden. De Caribische gulden zal niet gereed zijn op 10 oktober
2010, het moment waarop de nieuwe staatkundige status intreedt voor de eilandgebieden die deel
uitmaken van de Nederlandse Antillen. Het is daarom noodzakelijk te regelen hoe in de tussentijd
gehandeld moet worden.

De Nederlands-Antilliaanse gulden blijft, ook na 10 oktober 2010, wettig betaalmiddel, totdat deze door
de Landen bij landsbesluit buiten omloop wordt gesteld. Dit buiten omloop stellen geschiedt binnen 3
maanden na uitgifte van de Caribische gulden. Gedurende deze periode van maximaal 3 maanden wordt
de Caribische gulden dus naast de Nederlands-Antilliaanse gulden gebruikt.
Vanaf het moment dat de Caribische gulden wordt uitgegeven, kan het publiek haar Nederlands-
Antilliaanse guldens gedurende een periode van een jaar bij de commerciele banken inwisselen tegen
Caribische guldens. In totaliteit kan het publiek haar Nederlands-Antilliaanse guldens gedurende een
periode van dertig jaar bij de Bank inwisselen tegen Caribische guldens, gerekend vanaf het moment van
uitgifte van de Caribische gulden. Deze inwisseling geschiedt, zowel bij de commerciele banken als bij de
Bank, tegen een een-op-een verhouding.

Bij de omzetting van tegoeden waar in artikel 17 naar wordt verwezen gaat het zowel om onmiddellijk
opvraagbare tegoeden (giraal geld, bijvoorbeeld in de vorm van een rekening-courant), als om niet-
onmiddellijk opvraagbare tegoeden (spaartegoeden, termijndeposito's, etc).

Om te voorkomen dat oveial in de Landen contracten, besluiten van besttmrsorganen, rechterlijke
uitspraken e.d. zouden moeten worden aangepast in verband met de invoering van de Caribische gulden,
voorziet artikel 18 in de van rechtswege omzetting van alle Nederlands-Antiliaanse guldenbedragen in
Caribische guldenbedragen. Dat betekent dat alle in een contract of ander rechtsinstrument genoemde
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bedragen - voor zover daar uiteraard een verplichting tot of recht op betaling nit voortvloeit - vanaf het in
dit artikel genoemde moment geacht moeten worden in Caribische guldens te luiden. Dit artikel is
ondeend aan de Europese verordening over de invoering van de euro en het voorstel Wet Geldstelsel
BES, waarin eveneens was gekozen voor een van rechtswege omzetringvan bedragen.

Het gebied waar de Caribische gulden wettig betaalmiddel wordt (Curasao en Sint Maarten), valt niet
samen met het gebied waar de Nederlands-AntaUiaanse gulden wettig betaalmiddel was (de vijf eilanden
van de Nederlandse Antillen). Met het oog hierop is in artikel 18 de beperking opgenomen dat de van
rechtswege omzetting alleen geldt voor de rechtsinstrumenten die na transitie onder het recht van de
Landen vallen. Artikel 18 heeft uiteraard geen betrekking op de rechtsinstrumenten die vanaf dat moment
onder het recht van de BES-eilanden vallen. Voor contracten tussen ingezetenen van de Landen en niet-
ingezetenen zal bepalend zijn, welk recht na de transitie op die contracten van toepassing is. Is dat het
recht van een van de Landen, dan zal voor die contracten in beginsel gelden dat alle daann opgenomen
Nederlands-Antilliaanse guldenbedragen van rechtswege zijn omgezet in Caribische guldenbedragen.

Op het beginsel dat alle bedragen van rechtswege worden omgezet, bestaan twee uitzonderingen (zie
artikel 18, derde lid). De eerste uitzondering is dat uit de aard of strekking van een rechtsinstrument kan
voortvloeien dat een daarin opgenomen bedrag niet hoeft of zelfs niet kan worden omgezet. In dergelijke
gevallen vindt geen automatische omzetting plaats. De tweede uitzondering heeft specifiek betrekking op
overeenkomsten. Het staat de partijen bij een overeenkomst vrij om af te spreken dat in de overeenkomst
de oorspronkelijke bedragen in Nederlands-Antilliaans guldens worden gehandhaafd. Ook kunnen zij er
voor kiezen om de Nederlands-Antilliaanse gulden door een andere munteenheid dan de Caribische
gulden te vervangen. Wei is steeds vereist dat alle bij de overeenkomst betrokken partijen hiermee
instemmen. Hun instemming moet bovendien uitdrukkelijk zijn; om misverstanden te voorkomen is
sulzwijgende instemming niet voldoende.
Opgemerkt zij nog dat de van rechtswege omzetting ook geldt voor alle in wetgeving opgenomen
Nederlands-Antilliaanse guldenbedragen (zie artikel 18, tweede lid). In beginsel wordt er naar gestreefd om
alle in wetgeving voorkomende bedragen tijdig te vervangen. Er moet echter rekening mee worden
gehouden dat het niet mogelijk zal zijn om alle in wetgeving voorkomende bedragen tijdig te vervangen.
Voor die gevallen dient artikel 18 als vangnet.

Artikel 19 wordt reeds toegelicht in het algemene deel van deze Memorie van Toelichting.

Zoals in het algemene deel is toegelicht, wordt de inwerkingtteding van deze icgeling apart geregeld. De
regeling zal - met uitzondering van de in artikel 20, tweede lid, genoemde artikelen - tegeUjk met de ingang
van de nieuwe staatkundige status in werking treden. Zolang deze artikelen niet van kracht zijn, blijven
echter de in datzelfde lid genoemde artikelen uit de Regeling Muntstelsel Nederlandse Antillen 1989 (PB
1989, nr. 70) van kracht. Hierbij geldt overigens dat waar in artikel 5 van de Regeling Muntstelsel
Nederlandse Antillen 1989 wordt gesproken over de ''Nederlandse Antillen" hiervoor in de plaats de
"Landen" gelezen moet worden, en waar gesproken wordt over "beschikking van de minister van
financien" gelezen moet worden "landsbesluit".
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2. niet ingezetenen:

d. bestuuisofganen en diensten, die in het land Curasao of het
land Sint Maarten zijn gevestigd;

e. de door de Centrale Bank van Curasao en Sint Maarten
aangewezen personen, rechtspersonen en andere
instellingen voor zover niet vallende onder a, b, c en d.

a. natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen
onder firma, commanditake vennootschappen, filialen,
bijkantoren, bedrijven en agentschappen niet vallende onder
de omschrijving ingezetenen;

b. diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van
vreemde mogendheden en Internationale organisaties in het
land Curasao of het land Sint Maarten;

c. de aan onder b. bedoelde vertegenwoordigingen verbonden
diplomatieke, beroepsconsulaire en administratieve
ambtenaren van vreemde nationaliteit, hun echtgenoten en
bij hen inwonende kinderen;

gouden munten, fijn goud, aUiages van goud (onbewerkt en
halffabrika ten);
zilver, platina en platina metalen (onbewerkt of halffabrikaten);
diamanten en soortgelijke edelstenen (in ruwe of halfbewerkte
staat);
cheques, wisselbrieven, promessen en soortgelijke
waardepapieren zomede de reiskredietbrieven en creditcards
met uitzondering van effecten;
munten (met uitzondering van gouden munten), bankbiljetten
en soortgelijke ruilmiddelen;
in geld uitgedrukte schulden voor zover niet in geldswaardige
papieren of effecten belichaamd;
a. aandeelbewijzen, obligaties, pandbrieven, depot-fractie-

bewijzen, participatiebewijzen, winstbewijzen,
oprichtersbewijzen, optiebewijzen, schatkistbiljetten,
inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters en soortgelijke
waardepapieren en rechten;

b. certificaten van de onder a. bedoelde waardepapieren en
rechten;

c. recepissen van de onder a. en b. bedoelde waardepapieren;
andere effecten dan die welke zijn uitgegeven door of ten laste
van publiekrechtelijke lichamen van het land Curasao of het
land Sint Maarten, dan wel privaatrechtelijke rechtspersonen,
vennootschappen onder firma en commanditake
vennootschappen, welke in het land Curasao of het land Sint
Maarten zijn gevestigd;

11. goederen: roerende zaken in de zin van het Burgerlijk Wetboek van elk
Land, met uitzondering van goud, edele metalen, edelstenen,
betaalmiddelen, geldswaardige papieren, effecten en
documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd;

12. buitengaatse ondememing: een in het land Curasao of het land Sint Maarten gevesn'gde
naamloze vennootschap of besloten vennootschap, waarvan het
statutaire doel in opdracht en ten behoeve van een of meer niet-
ingezetenen of de vennootschap zelve wordt nagestreefd met
middelen toebehorende aan een of meer niet-ingezetenen of de

3. goud:

4. edele metalen:
5. edelstenen:

6. geldswaardige papieren:

7. betaalmiddelen:

8. vorderingen:

9. effecten:

10. buitenlandse effecten:

31 augusrus 2010a



vennootschap zelve en waarvan de geplaatste aandelen
eigendom zijn van een of meer niet-ingezetenen dan wel als
zodanig bij of krachtens deze Regeling als niet-ingezetene
aangemerkte naamloze vennootschap of besloten
vennootschap;

13. wisselkantoor: een instelling, die buitenlandse betaalmiddelen, cheques,
reiskredietbrieven en vorderingen uit creditcards koopt of
verkoopt;

14. deviezenbank: een bank die krachtens arrikel 9, lid 3 van het Centrale Bank-
statuut voor Curasao en Sint Maarten (P.B. xxxx, xxx) is
gemachtigd als deviezenbank werkzaam te zijn;

15. buitenland: het gebied buiten het land Curacao en het land Sint Maarten;
16. gulden: de Caribische gulden;
17. Bank: de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten;
18. Land: land Curasao of land Sint Maarten;
19. Landen: land Cuiacao en land Sint Maarten.

HOOFDSTUKII Algemene bepalingen

Artikel2

1. Het algemeen deviezenbeleid berust bij de regeringen van de Landen.
2. De Bank is belast met de uitvoering, voor ickening en ri&ico van de Landen, van deze

Regeling.

Artikel3

1. In de Regeling Wisselkoeis Caribische gulden is de waaide van de gulden vastgesteld, die de
Bank in acht neemt bij het bepalen van de koersen voor buitenlandse geldsoorten.

2. De door de Bank bepaalde koersen voor buitenlandse geldsoorten worden in het
betalingsverkeer door de Bank, de deviezenbanken en de wisselkantoren aangehouden.

Artikel4

1. Indien het belang van de volkshuishouding dit eist, kan de Minister van Financien van een
Land bij landsbesluit regels stellen inzake het financiele verkeer met daarbij aan te wijzen
personen, groepen van personen, organisaties, ondememingen, instellingen, entiteiten of
landen, respecrievelijk de daarbij aan te wijzen goederen in de zin van arnkel 1 van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek van elk Land.

2. Indien het belang van de Internationale rechtsorde, of de uitvoering van een Internationale
overeenkomst dan wel verplichting dit eist, stellen de Ministers van Financien gezamenlijk bij
eenvormig landsbesluit regels inzake het financiele verkeer met daarbij aan te wijzen
personen, groepen van personen, organisaties, ondernemingen, instellingen, entiteiten of
landen, respectievelijk de daarbij aan te wijzen goederen in de zin van artikel 1 van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek van elk Land.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde regels kunnen betiekking hebben op:
a. het bevriezen van de goederen, hetzij langs directe, hetzij langs indirecte weg;
b. de bevoegdheid om beheers- of beschikkingshandelingen te verrichten met betrekking

tot gelden of activa die bij in de Landen gevestigde instellingen of kredietinstellingen als
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bedoeld in de eenvormige landsverordening inzake toezichtregels op het bank- en
kredietwezen of andere financiele instellingen worden aangehouden;

c. de bevoegdheid om direct of indirect betalingen te verrichten dan wel kapitaal of andere
financiele middelen ter beschikking te stellen, en bevatten algemene richtlijnen die de
Bank in acht neemt bij de uitoefening van de haar bij of krachtens deze regeling
toegekende bevoegdheden.

4. De in het derde lid bedoelde regels kunnen algemene richtlijnen bevatten die de Bank in acht
neemt bij de uitoefening van de haar bij of krachtens deze regeling toegekende
bevoegdheden.

5. De Ministers van Financien en de Ministers van Jusdtie van de Landen kunnen op verzoek,
na advies van de Bank, gezamenlijk ontheffing of vrijstelling verlenen van de verplichring om
te voldoen aan de op grond van het eerste en tweede lid gestelde regels. Aan de ontheffing of
vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

Artikel 5

1. In een spoedeisend geval kunnen de regelen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid,
worden gesteld bij beschikkingen van de Ministers van Financien. Een dergelijke beschikking
blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht tot het tijdstip waarop een landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, krachtens artikel 4, eerste en tweede lid, dat hetzelfde
onderwerp betreft, in werking treedt, doch ten hoogste tot zes maanden na de dag waarop zij
in werking is getreden.

2. Beschikkingen uitgevaardigd krachtens het eerste lid worden geplaatst in de bladen, waarin
elk Land de officiele berichten plaatst.

Artikel 6

De bij of krachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen zijn niet
van toepassing op de Bank voor zover het betreft waarden, die zij voor eigen rekening bezit, dan
wel voor rekening van de Landen onder zich heeft.

Artikel?

1. De deviezenbanken zijn met betrekking tot de uitoefening van hun werkzaamheden
overeenkomstig de bij of krachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en
bepalingen aan het toezicht van de Bank onderworpen.

2. De Bank is bevoegd aan de deviezenbanken ten aanzien van de uitoefening van hun
werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, aanwijzingen te geven; deze aanwijzingen rnaken
deel uit van de voorwaarden, waaronder de bank machtiging is verleend om als deviezenbank
werkzaam te zijn.

Artikel 8

1. De Bank is bevoegd in een vergunning personen of instellingen onder door haar te stellen
voorwaarden machtiging te verlenen een wisselkantoor te houden.

2. De wisselkantoren nemen bij de uitoefening van hun werkzaamheden de aanwijzingen,
bedoeld in artikel 7, in acht voor zover deze op hun werkzaamheden van toepassing zijn; de
aanwijzingen maken deel uit van de voorwaarden, waaronder de machtiging, bedoeld in het
eerste lid is verleend.

3. De wisselkantoren zijn met betrekking tot de uitoefening van hun werkzaamheden aan het
toezicht van de Bank onderworpen.
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Artikel9

1. Een ieder is verplicht de Bank op haar verzoek alle inlichtingen en gegevens te verstrekken,
die van belang zijn voor de samenstelling van de betalingsbalans.

2. In arwijking van het bepaalde in artikel 1 worden transacties tussen ingezetenen van de
Landen bij de opmaak van de betalingsbalans aangemerkt als betalingsbalanstiansacties van
de afzonderlijke Landen.

3. De Bank is bevoegd administratieve voorschriften te geven ter verkrijging van de inlichtingen
en gegevens bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK III Betalingsverkeer

Artikel 10

1. Het lopend betalingsverkeer bestaat uit betalingen en ontvangsten aan respectievelijk van
niet-ingezetenen ter zake van goederen, diensten, inkomsten en inkomensoverdrachten, die
nader worden uitgesplitst in voorschriften of bepalingen bij of krachtens deze Regeling
gegeven.

2. Het betalingsverkeer met het buitenland, bedoeld in het eerste lid van dit arnkel, is in
beginsel vrij; deze vrijheid kan worden beperkt door voorwaarden, voorschriften of
bepalingen bij of krachtens deze Regeling gegeven.

3. Indien de Bank van ooideel is, dat als gevolg van het betalingsverkeer met het buitenland de
deviezenreservepositie van de Landen in ernsrige mate wordt aangetast of dat zich een
zodanige ontwikkeling dreigt voor te doen kan de Bank voorschriften geven ten aanzien van
de betalingen en ontvangsten bedoeld in het tweede lid; deze voorschriften kunnen mede een
verbod inhouden tot het verrichten respectievelijk ontvangen van daarbij aangeduide
betalingen zonder vergunning.

Artikel 11

1. Behoudens het in artikel 10 genoemde betalingsverkeer is al het overige betalingsverkeer met
het buitenland, waaronder mede te begrijpen het kapitaalverkeer, verboden anders dan
krachtens een vergunning.

2. Het verrichten van of meewerken aan handelingen, die betrekking hebben op dan wel leiden
tot het betalings- en kapitaalverkeer, bedoeld in het eerste lid, alsmede het stellen van
garanties, borgtochten en andere zekerheden tot het verrichten van of meewerken aan deze
handelingen is aan ingezetenen verboden anders dan krachtens een vergunning.

Artikel 12

Behoudens ontheffing dienen betalingen aan niet-ingezetenen in ongeacht welke buitenlandse
geldsoort te geschieden hetzij ten laste van een rekening ten name van de Bank of ten name van
een deviezenbank luidende in die geldsoort hetzij ten gunste van een rekening ten name van de
niet-ingezetene in de boeken van de Bank of van een deviezenbank luidende in die geldsoort.

Artikel 13

1. Indien ingezetenen de aan hen toebehorende buitenlandse geldswaardige papieren of
buitenlandse vorderingen niet hebben verkocht of ter inning hebben afgegeven en
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overgedragen aan een deviezenbank, zijn zij gehouden onmiddellijk tot inning over te gaan
van de hen toebehorende buitenlandse geldswaardige papieren of buitenlandse vorderingen,
zodra een geldswaardig papier betaalbaar of een vordering opeisbaai is.

2. De inning, bedoeld in het eerste lid, dient te geschieden hetzij dooi het te votderen bediag te
doen storten op een rekening in het buitenland ten name van de Bank of ten name van een
deviezenbank hetzij door het te vorderen bedrag te doen betalen ten laste van een tegoed van
een niet-ingezetene van de Bank of van een deviezenbank.

3. Indien de inning van een buitenlands geldswaardig papier of van een buitenlandse vordering
plaatsvindt op de wijze bedoeld in het tweede lid, is creditering van het desbetreffende
bedrag op een in een buitenlandse geldsoort luidende rekening ten name van de ingezetene
bij de Bank of bij een deviezenbank toegestaan.

4. Van de bepalingen van dit artikel kan ontheffing worden verleend.

Artikel 14

Aan ingezetenen is het verboden anders dan krachtens een vergunning in him boeken, onder
welke benaming ook, een in Caribische gulden luidend tegoed ten name of ten behoeve van een
niet-ingezetene aan te houden, voor zover dit tegoed ontstaat of ontstaan is door overmaking uit
het buitenland of door stoning van Caribische guldens of buitenlandse geldsoorten door of in
opdracht van niet-ingezetenen.

Artikel 15

Behoudens voor reisdoeleinden is het aan een ieder verboden anders dan krachtens een
vergunning betaalmiddelen uit te voeren.

Artikel 16

1. Het is ingezetenen verboden anders dan krachtens een vergunning edele metalen, goud,
edelstenen, effecten en soortgelijke waarden in of uit te voeren.

2. Behoudens ontheffing zijn ingezetenen verplicht de hen toebehorende buitenlandse effecten
in open bewaargeving te geven:
a. in het binnenland: bij de Bank of een deviezenbank;
b. in het buitenland: bij een niet-ingezetene tei toevoeging aan een depot ten name van de

Bank often name van een deviezenbank.
3. Ten aanzien van in open bewaargeving te geven effecten, die van coupon- of dividendbladen

zijn voorzien, kan worden volstaan met bewaargeving van deze coupon- of dividendbladen
op de wijze bedoeld in het tweede lid.

HOOFDSTUKIV Vergunningen

Artikell?

1. Voor zover voor het verrichten van of meewerken aan handelingen bij of krachtens deze
Regeling een vergunning of ontheffing is vereist, is de Bank bevoegd tot het verlenen van de
vergunning of ontheffing.

2. Indien bepaalde handelingen waarvoot bij of krachtens deze Regeling een vergunning of
ontheffing is vereist, herhaaldelijk plegen te worden verricht, kan de Bank een algemene
vergunning of ontheffing verlenen tot het verrichten van of meewerken aan zodanige
handelingen.
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3. Een vergunning of ontheffing kan onder voorwaarden worden verleend; indien een
voorwaarde niet wordt vervuld, wordt de vergunning of ontheffing geacht niet te zijn
verleend.

4. Aan een vergunning of ontheffing kunnen verplichtingen worden verbonden.

Artikel 18

1. De Bank verleent de vergunning of de ontheffing, bedoeld in artikel 17, eerste en tweede lid,
indien voldaan wordt aan de bij de voorschriften van de Bank te stellen eisen met betrekking
tot integriteit. De Bank draagt zorg voor de openbaarmaking van deze voorschriften.

2. Een ieder aan wie bij of kiachtens deze regeling een vergunning of ontheffing is verleend, is
gehouden aan de eisen gesteld bij of krachtens deze regeling voor het verkrijgen van de
vergunning of ontheffing, alsmede aan de voorwaarden gesteld bij en de verplichtingen
verbonden aan de vergunning of ontheffing te blijven voldoen.

Artikel 19

Indien naar het oordeel van de Bank bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, kan de Bank
achteraf voor het verrichten van of meewerken aan een handeling vergunning of ontheffing
verlenen; deze vergunning of ontheffing wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip van het
verrichten van of meewerken aan die handeling.

Artikel 20

Vergunningen of ontheffingen, die bij of krachtens deze Regeling zijn vereist voor het verrichten
van of meewerken aan een handeling, kunnen worden aangevraagd door en verleend aan ieder,
die partij is bij of meewerkt aan een zodanige handeling. Wordt de vergunning verleend dan geldt
deze voor alien, die bij de handeling partij zijn of eraan meewerken.

Artikel 21

1. De vergunninghouder of degene met een ontheffing is verplicht zich te houden, alsmede
zich te blijven houden aan de door de Bank te stellen voorschriften met betrekking tot
integriteit.

2. De Bank kan ter uitvoering van aanbevelingen, waarschuwingen en regelingen van
internarionale of intergouvernementele organisaties, voorschriften uitvaardigen ten behoeve
van de ingevolge deze regeling onder haar toezicht staande instellingen, die verplicht zijn zich
te houden, alsmede zich te blijven houden aan die voorschriften.

3. De Bank draagt zorg voor de openbaarmaking van de voorschriften, bedoeld in het eerste en
tweede lid, daaronder begrepen de plaatsing van die voorschriften op de website van de
Bank, met vermelding van de datum van uitgifte.

Artikel 22

1. De Bank kan de vergunning of ontheffing intrekken, indien:
a. de vergunninghouder of degene met een ontheffing de intrekking daarvan verzoekt.

Binnen 60 dagen na ontvangst van een zodanig verzoek wordt daarop door de Bank
beslist;

b. de gegevens of bescheiden die zijn verstrekt ter verkrijging van de vergunning of
ontheffing zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op het verzoek een andere beslissing
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zou zijn genomen als bij de beoordeling van het verzoek de juiste omstandigheden
volledig bekend waren geweest;

C. zich omstandigheden voordocn of feiten bekend worden op grond waarvan, 20 zij voor
het djdstip waarop de vergunning of ontheffing werd verleend zich hadden voorgedaan,
of bekend waren geweest, de vergunning of ontheffing zou zijn geweigerd;

d. de vergunninghouder of degene met een ontheffing is overleden;
e. de vergunninghouder of degene met een ontheffing in Uquidatie is getreden;
f. de vergunninghouder of degene met een ontheffing in staat van faillissement wordt

verklaard;
g. de vergunninghouder of degene met een ontheffing van de vergunning, of van de

ontheffing misbruik of oneigenlijk gebiuik maakt;
h. de vergunninghouder of degene met een ontheffing niet of niet meer voldoet aan de bij

of krachtens deze regeling opgelegde verplichungen.
2. Het besluit tot intrekking van de vergunning of ontheffing, of de weigering tot intrekking van

de vergunning of ontheffing wordt door de Bank bij deurwaardersexploot aan de betrokkene
betekend.

3. De Bank maakt, zodra het besluit tot intrekking van de vergunning onherroepelijk is
geworden, het besluit en indien zij zulks noodzakelijk acht in het belang van het financiele
verkeer, de redenen voor de intrekking bekend in de bladen, waarin elk Land de officiele
berichten plaatst. De Bank kan, indien zij dit in het belang van het financiele verkeer acht,
het besluit alsmede de redenen voor de intiekking, bedoeld in de eerste volzin, eveneens op
andere door haar te bepalen wijze bekendmaken. De kosten van bekendmaking komen ten
laste van degene waarvan de vergunning of de ontheffing is ingetrokken.

4. De Bank kan de in het derde lid bedoelde publicarie tot een nader door haar te bepalen
tijdstip aanhouden, indien de bekendmaking ernstige schade aan de belangen van de
belanghebbenden zou kunnen toebrengen.

HOOFDSTUK V Buitengaatse ondememingen

Artikel 23

Indien de Bank een buitengaatse onderneming een ontheffing verleent van de voorwaarden,
voorschriften en bepalingen bij of krachtens de arnkelen 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 gegeven,
kan zij verklaren dat ten aanzien van het betalingsverkeer de buitengaatse onderneming als een
niet-ingezetene wordt aangemerkt.

Artikel 24

1. Indien de Bank een ontheffing en verklaring, bedoeld in arrikel 23 heeft afgegeven, zijn ten
aanzien van de desbetreffende buitengaatse onderneming de bepalingen van artikel 26 niet
van toepassing, tenzij de Bank redelijkerwijs vermoedt, dat er in strijd wordt gehandeld met
de voorwaarden, waaronder de ontheffing bedoeld in artikel 23 is verleend.

2. Indien de bank op grond van het onderzoek in overeenstemming met de bepalingen van
artikel 78 vaststelt dat een of meer voorwaarden van de ontheffing bedoeld in artikel 23 zijn
overtreden, kan zij de ontheffing intrekken ten minste drie maanden na haar voornemen
daartoe bij aangetekend schrijven aan de wettelijke vertegenwoordiger van de desbetreffende
buitengaatse onderneming te hebben meegedeeld.
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HOOFDSTUK VI Bijzondere bepalingen

Artikel 25

Alle stukken opgemaakt in verband met de toepassing en nakoming van de bij of krachtens deze
Regeling gestelde bepalingen zijn vrij van zegel en van de formaliteit van regjstratie.

Artikel 26

1. Voor zover niet anders bij deze Regeling bepaald, wordt wegens schade als gevolg van bij of
kiachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen geen
schadevergoeding toegekend.

2. Indien een handeling, waarvoor een vergunning of een ontheffing is vereist, zonder
vergunning of ondieffing is verricht, kunnen de belanghebbenden bij de handeling zich
tegenover elkaar niet op het ontbreken van de vergunning of ontheffing beroepen.

Artikel 27

1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze regeling bepaalde omtrent
afzonderlijke ingezetenen en niet-ingezetenen zijn vetstiekt of zijn verkregen en gegevens en
inlichtingen die van een instantie als bedoeld in artikel 28, eerste en tweede lid, zijn
ontvangen worden niet gepubliceerd en zijn geheim.

2. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze regeling of van krachtens deze
regeling genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen,
ingevolge deze regeling verstrekt of van een instantie als bedoeld in artikel 28 ontvangen, of
van gegevens of inlichtingen bij het onderzoek van boeken, bescheiden of andere
informatiedragers verkregen, vetder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders
bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze regeling wordt
geeist.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, is de Bank bevoegd in het belang
van het financiele verkeer aangifte te doen van een vermoeden van een strafbaar feit. In de
gevallen waarin door de Bank aangifte is gedaan dan wel in de gevallen waarin de Bank wordt
geroepen om als getuige of deskundige op te treden, is de Bank bevoegd in het kader van de
opsporing, het getechtelijk vooronderzoek of de behandeling ter terechtzitting, inlichtingen
te verschaffen.

4. De Bank is, in afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, bevoegd met
gebruikmaking van gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar
ingevolge deze regeling opgedragen taak mededelingen te doen, mits deze niet kunnen
worden herleid tot afzonderlijke ingezetenen en niet-ingezetenen. Met schriftelijke
toestemming van de ingezetene of niet-ingezetene die het aangaat, worden de gegevens of
inlichtingen met betrekking tot afzonderlijke ingezetenen of niet-ingezetenen wel
gepubliceerd.

5. De Bank is, in afwijking van het eerste en tweede lid, bevoegd de Meldpunten, bedoeld in de
landsverordeningen inzake melding ongebruikelijke transacties, in te lichten, indien zij bij de
uitoefening van de haar ingevolge deze regeling opgedragen taak feiten ontdekt die duiden op
een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Artikel 28

1. De Bank is, in atVijking van artikel 27, eerste en tweede lid, bevoegd om gegevens of
inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze regeling opgedragen taak,
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te verstrekken aan overheidsinstanries van de Landen of buitenlands overheidsinstanties, dan
wel aan van overheidswege aangewezen instanties van de Landen of in het buitenland die
belast zijn met het toezicht op financiele markten of op rechtspersonen, vennootschappen of
natuurlijke personen die op die markten werkzaam zijn, tenzij:
a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende

bepaald is;
b. het beoogde gebruik van gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht

op financiele markten of op rechtspersonen, vennootschappen of natuuxlijke personen
die op die markten werkzaam zijn;

c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de wettelijke
regelingen of de openbare orde van de Landen;

d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is
gewaarborgd;

e. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen
komen met de belangen die deze regeling beoogt te beschermen;

f. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruiltt
voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

2. De Bank kan, in afwijking van artikel 27, eerste en tweede lid, gegevens of inlichtingen
verstrekken aan het openbaar ministerie van elk Land, de Meldpunten, bedoeld in de
landsverordeningen inzake melding ongebruikelijke transacties of andere autoriteiten belast
met opsporing en vervolging, die zij heeft verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge
deze regeling opgedragen taak, voor zover deze gegevens of inlichtingen naar het oordeel van
de Bank van belang zijn of zouden kunnen zijn voor de onderzoeken dan wel de nog in te
stellen onderzoeken van het openbaar ministerie van elk Land, de Meldpunten, bedoeld in de
landsverordeningen inzake melding ongebruikelijke Itransactiesl, of andere autoriteiten belast
met opsporing en vervolging.

Artikel29

1. Ter uitvoering van verdragen tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen dan wel tei
uitvoering van bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties met betteklring tot het
toezicht op financiele markten of op rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke
personen die op die markten werkzaam zijn, kan de Bank ten behoeve van een instantie die
werkzaam is in een Staat die met de Landen partij is bij een verdrag, of die met de Landen
valt onder eenzelfde bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie en die in de Staat
belast is met de uitvoering van wettelijke regelingen inzake het toezicht op het
deviezenverkeer, inlichtingen vragen aan, of onderzoek instellen of doen in stellen bij een
ieder die ingevolge deze regeling onder haar toezicht valt dan wel bij een ieder waarvan
redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen beschikt die van
belang kunnen zijn voor de uitvoering van de hiervoor bedoelde wettelijke regelingen.

2. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid worden gevraagd,
verstrekt deze gegevens of inlichtingen binnen een door de Bank te stellen termijn.

Artikel30

1. De Bank kan toestaan dat een functionaris van een buitenlandse instantie als bedoeld in
artikel 29, eerste lid, deelneemt aan de uitvoering van een verzoek als bedoeld in dat lid.

2. Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in artikel 29, eerste lid, wordt ingesteld, verleent
aan de in het eerste lid bedoelde functionaris alle medewerking die nodig is voor een goede
uitvoering van dat onderzoek, met dien verstande dat degene bij wie het onderzoek wordt
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iiigesteld en die niet ingevolge deze regeling onder toezicht staat, slechts is gehouden tot het
verlenen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden.

3. De in het eerste lid bedoelde functionaris volgt de aanwijzingen op van de persoon die met
de uitvoering van het onderzoek is belast en staat ondec leiding van deze petsoon.

Arttkel 31

1. De aanvrager van een ontheffing van het bepaalde in artikel 10 tot en met artikel 16 is ter
zake van die aanvraag aan de Bank een bedrag verschuldigd.

2. De kosten verbonden aan de uitvoering van het bij of krachtens deze regeling bepaalde
worden doorberekend aan de houders van een vergunning, degenen met een ontheffing,
deviezenbanken, respectievelijk wisselkantoren. Bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, worden nadere regels gesteld omtrent de kostetidoorberekening en wordt de
hoogte van de in dit artikel bedoelde bedragen vastgesteld.

3. De hoogte van de in dit artikel bedoelde bedragen woidt zodanig vastgesteld dat het totaal
van de in rekening te brengen bedragen gezamenlijk ten hoogste gelijk is aan de kosten die de
Bank maakt ter zake van de behandeling van de vergunning- en ontheffingaanvragen,
alsmede ter zake van het toezicht dat zij uitoefent op de deviezenbanken en wisselkantoren.

4. Het in het tweede lid verschuldigde bedrag wordt betaald binnen vier weken na dagtekening
van de brief waarbij de betalingsverplichting is opgelegd.

5. Bij gebreke van betaling wordt het in het tweede lid verschuldigde bedrag vermeerderd met
de wettelijke rente in het desbetreffende Land te rekenen vanaf de dag waarop de in het
vorige lid bedoelde termijn is verstreken.

6. Indien het in het tweede lid verscrmldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is betaald,
stuurt de Bank een schriftelijke aanmaning om binnen twee weken na dagtekening van de
aanmaning het bedrag verhoogd met de kosten van de aanmaning alsnog te betalen. De
aanmaning bevat de aanzegging dat het bedrag verhoogd met de kosten van de aanmaning,
voor zover deze niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, overeenkomstig het zevende
lid zal worden ingevorderd.

7. Bij gebreke van rijdige betaling kan de Bank het bedrag verhoogd met de kosten van de
aanmaning en van de invordering bij dwangbevel invorderen.

8. Het dwangbevel wordt op kosten van de betrokkene bij deurwaardersexploot betekend en
levert een executoriale u'tel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land.

9. Aitikel 64 is van oveteenkomstige toepassing.

Artikel 32

Het is aan een ingezetene verboden mee te werken aan een overeenkomst of een handeling,
waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat voor het aangaan of vemchten ervan op
grond van bij of krachtens deze Regeling gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen een
vergunning of ontheffing is vereist tenzij hij zich tevoren heeft overtuigd, dat de veteiste
vergunning of ontheffing is verkregen.

Artikel 33

1. Indien de vergunninghouder of degene met een ontheffing niet voldoen aan de bij of
krachtens deze regeling opgelegde verplichtingen, kan de Bank aan de vergunninghouder of
degene met een ontheffing een aanwijzing geven om binnen de door haar te stellen termijn
daaraan alsnog te voldoen.
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2. Indien de Bank niet binnen de door haar vastgestelde termijn een haar bevredigend antwoord
van de vergunninghouder of degene met een ontheffing heeft ontvangen, of naar het oordeel
van de Bank niet of onvoldoende aan haar aanwijzing gevolg is gegeven, kan zij de
vergunninghouder of degene met een ontheffing bij aangetekende brief aanzeggen, dat de
Bank zal overgaan tot publicatie van de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid. De pub lie a tie
geschiedt in de bladen waarin door de Landen de officiele berichten worden geplaatst, alsook
in een of meer dagbladen ter keuze van de Bank. Bij de publicatie wordt, indien de
vergunninghouder of degene met een ontheffing zulks verlangt, tevens de correspondentie
gepubliceerd, die naar aanleiding van de aanwijzing tussen de Bank en de vergunninghouder
of degene met een ontheffing is gevoerd.

3. De Bank kan slechts wanneer haar beslissing tot publicatie van de aanwijzing, bedoeld in het
eerste lid, onherroepelijk is geworden, tot publicatie overgaan. Indien de vergunninghouder
of degene met een ontheffing na de publicatie alsnog voldoet aan de aanwijzing dan wel de
Bank de aanwijzing intrekt, geeft de Bank hiervan op dezelfde wijze als bij de voorafgaande
publicatie kennis.

HOOFDSTUK VII Last onder dwangsom

Arnkel 34

Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
b. de verplichring tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet d'jdig wordt

uitgevoerd.

Artikel35

1. De Bank kan de vergunninghouder of degene met een ontheffing, die niet of niet tijdig
voldoen aan de bij of krachtens deze regeling opgelegde verplichtingen een last onde±
dwangsom opleggen.

2. De last onder dwangsom kan worden opgelegd zodra het gevaar voor de overtreding
klaarblijkelijk dreigt.

3. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen,
4. Bij de last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het

voorkomen van verdere overtreding wordt een termijn gesteld gedurende welke de
overtreder de last kan uirvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

5. Een beslissing tot oplegging van een last onder dwangsom wordt op schrift gesteld en is een
beschikking.

6. De Bank stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per
trjdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd dan wel per overtreding van de last. De
bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de
beoogde werking van de dwangsom.

7. De hoogte van de dwangsom voor de verschillende overtredingen wordt bepaald bij
land she shut, houdende algemene maatregelen.

Artikel 36

Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij van rechtswege is verbeurd.
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Arnkel37

1. Indien een last onder dwangsom is opgelegd kan de Bank op verzoek van de overtreder de
last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn, of de dwangsom
verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor
die overtreder om aan zijn verplichdngen te voldoen.

2. Indien een last onder dwangsom is opgelegd kan de Bank op verzoek van de overtreder de
last opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom
is verbeurd.

Artikel38

In afwijking van artikel 65, eerste lid, verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde
dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd.

Artikel 39

Geen last onder dwangsom kan worden opgelegd voor zover voor de overtreding een
rechtvaardigingsgrond bestond.

Artikel 40

1. Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom beslist de Bank bij beschikking
omtrent de invordering van de dwangsom.

2. De Bank geeft voorts een beschikking omtrent de invordering van de dwangsom, indien een
belanghebbende daarom verzoekt.

3. De Bank beslist binnen zes weken op het verzoek.

Artikel 41

1. Indien uit een beschikking tot intrekking of wijziging van de last onder dwangsom voorvloeit
dat een reeds gegeven beschikking tot invordering van die dwangsom niet in stand kan
blijven, vervalt die beschikking.

2. De Bank kan een nieuwe invordering geven die in overeenstemming is met de gewijzigde last
onder dwangsom.

Artikel 42

Een bezwaar, beroep, hoger beroep of een verzoek om voorlopige voorziening gericht tegen de
last onder dwangsom heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot invordering van de
dwangsom, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist.

HOOFDSTUK VIII Bestuurlijke boete

Artikel 43

Onder bestuurlijke boete wordt verstaan: de bestraffende sancrie, inhoudende een
onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom.
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Artikel 44

1. De Bank kan de vergunninghouder of degene met een ontheffing, die niet of niet tijdig
voldoen aan de bij of krachtens deze regeling opgelegde verplichringen een bestuurlijke
boete opleggen voor elke dag dat hij nalatig is geweest.

2. De hoogte van de bestuurlijke boete voor de verschJJlende overtredingen wordt be pa aid bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en in ieder geval afgestemd op de emst en de
duur van de overtreding, alsmede op de mate waarin de overtreder daarvan een verwijt kan
worden gemaakt.

3. Alvorens over te gaan tot oplegging van een boete, stelt de Bank de betrokkene schriftelijk
op de hoogte van het voornemen een boete op te leggen onder vermelding van de gronden
waarop het voornemen berust,

Artikel 45

Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien:
a. de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten;
b. de overtreder is overleden;
c. aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is

opgelegd.

Artikel 46

Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien tegen de overtreder wegens dezelfde gedraging
een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen, of het recht tot
strarVervolgjng is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van elk Land.

Artikel 47

1. Een bestuurlijke boete vervalt, indien zij op het ujdstLp van het overlijden van de overtredet
niet onherroepelijk is. Een onherroepelijke bestuurlijke boete vervalt voor zover zij op dat
tijdstip nog niet is betaald-

2. Een reeds opgelegde bestuurlijke boete vervalt, indien het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curafao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met
toepassing van artikel 25 van het Wetboek van StrafVordering van elk Land de vervolging
van de overtreder voor dat feit beveelt.

3. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt een jaar na de dag
waarop de overtreding heeft plaatsgevonden.

4. Indien tegen de bestuurlijke boete bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, wordt
de vervaltermijn opgeschort tot onherroepelijk op het bezwaar of beroep is beslist.

Artikel 48

1. Indien de personen, bedoeld in artikel 78, eerste lid, een bepaalde natuurlijke persoon of
rechtspersoon verhoren met het oog op het aan hem opleggen van een bestuurlijke boete, is
deze niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leggen. De
betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld voordat hun mondeling terzake om informatie
wordt gevraagd.

2. Indien beroep is ingesteld tegen een bestuurlijke boete is de parrij aan wie de boete is
opgelegd niet verplicht omtrent de overtreding verklaringen af te leggen.
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Artikel 49

1. De Bank of de personen, bedoeld in artikel 78, eetste lid, kunnen van de overtrading een
rapport opmaken.

2. Het rapport is gedagtekend en vermeldt in ieder geval:
a. de naam van de overtreder;
b. de overtreding, alsmede het overtieden voorschrift;
c. 20 nodig een aanduiding van de plaats waar en het tijdstip of periode waarop de

overtreding is geconstateerd.
3. Een afschrift van het rapport wordt uiterlijk bij de bekendmaking van de beschikking tot

oplegging van de bestuurlijke boete aan de overtreder toegezonden of uitgereikt.
4. Indien van de overtreding een proces-verbaal als bedoeld in artikel 186 van het Wetboek van

StrarVordering van elk Land is opgemaakt, treedt dit voor de toepassing van deze paragraaf
in de plaats van het rapport.

Artikel 50

1. Op het moment dat de overtreder in de gelegenheid wordt gesteld over het voornemen tot
het opleggen van een bestuurlijke boete zijn zienswijze naar voren te brengen, wordt het
rapport reeds bij de uitnodiging daartoe aan de overtreder toegezonden of uitgereikt.

2. Indien de Bank nadat de overtreder zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat:
a. voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, of
b. de overtreding als nog aan de officiet van justirie zal worden voorgelegd,
wordt dit schriftelijk aan de overtreder medegedeeld.

Artikel 51

Een beschikking tot oplegging van een bestuuilijke boete vermeldt in ieder geval:
a. het feit ter zake waarvan de boete wordt opgelegd, alsmede het overtreden voorschrift;
b. de te betalen geldsom, alsmede een toelichring op de hoogte daarvan; en
c. de termijn, bedoeld in artikel 55, waarbinrien de boete moet worden betaald.

Artikel 52

De werkzaamheden in verband met het opleggen van een boete worden verricht door personen
die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan
voorafgaande onderzoek.

HOOFDSTUK EX Geldschulden

Artikel 53

Deze paragraaf is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit de last onder dwangsom
en de bestuurlijke boete.

Artikel 54

1. De verplichting tot betaling van een geldsom wordt bij beschikking vastgesteld.
2. De beschikking vermeldt in ieder geval:

a. de te betalen geldsom;
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b. de termijn waarbinnen de betaling moet plaatsvinden.

Arrikel55

Behoudens ingeval artikel 36 toepassing vindt, geschiedt de betaling binnen zes weken nadat de
beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, tenzij de beschikking een later
tijdstip vermeldt.

Artikel 56

1. Betaling geschiedt aan een door de Bank te bepalen kantoor dan wel door bijschrijving op
een daartoe door de Bank bestemde bankrekening,

2. Betaling geschiedt in Caribische guldens, tenzij door de Bank anders is bepaald.
3. De betaling heeft plaats op het rijdstip waarop de betaling aan het kantoor wordt verricht dan

wel in geval van bijschrijving de rekening van de Bank wordt gecrediteerd.
4. De kosten van betaling komen ten laste van de schuldenaar.

Artikel 57

1. De overtreder is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn van zes weken
heeft betaald.

2. Het verzuim heeft de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg overeenkomstig de
artikelen 119, eerste en tweede lid, en 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
van elk Land.

3. De Bank stelt het bedrag van verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast.

Artikel 58

1. De Bank maant de schuldenaar die in verzuim is schnftelijk aan tot betaling binnen twee
weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

2. De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden gedwongen door op
kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsrnaatregelen.

3. De Bank kan voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding wordt
in de aanmaning vermeld.

Artikel 59

1. De Bank kan een dwangbevel uitvaardigen. Onder dwangbevel wordt verstaan: een
schriftelijk bevel van de Bank dat ertoe strekt de betaling van een geldschuld als bedoeld in
artikel 53 af te dwingen.

2. Een dwangbevel levert een executoriale ritel op die met toepassing van de voorschriften van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land kan worden tenuitvoergelegd.

3. Een dwangbevel wordt slechts uitgevaardigd wanneer binnen de overeenkomstig artikel 58
gestelde aanmaningstermijn niet volledigis betaald.

Artikel 60

1. Bij het dwangbevel kunnen tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de
kosten van het dwangbevel worden ingevorderd.

2. Het dwangbevel kan betrekking hebben op verschillende verplichtingen tot betaling van een
geldsom door de schuldenaar aan de Bank.
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3. De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschieden op kosten van degene
tegen wie het is uitgevaardigd.

4. De kosten zijn ook verschuldigd indien het dwangbevel door betaling van verschuldigde
bedragen niet of niet voiledig ten uitvoer is gelegd.

Arnkel61

1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:
a. aan het hoofd het woord: dwangbevel;
b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom;
c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit;
d. de kosten van het dwangbevel; en
e. dat het op kosten van de schuldenaar ten uitvoer kan worden gelegd.

2. Het dwangbevel vermeldt, indien van toepassing:
a. het bedrag van de aanmaningsvergoeding; en
b. de ingangsdatum van de wettelijke rente.

Artikel 62

1. De bekendmaking van een dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een
exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land.

2. Het exploot vermeldt in ieder geval de gerechtelijke instande waarbij tegen het dwangbevel
en de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig de artikelen 438 en 438a van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land kan worden opgekomen.

Artikel 63

De Bank beschikt ten aanzien van de invordering ook over de bevoegdheden die een schuldeiser
op grond van het privaatrecht heeft.

Artikel 64

1. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open door
dagvaarding van de Bank

2. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. Op verzoek van de openbare rechtspersoon Curacao
of de openbare rechtspersoon Sint Maarten kan de rechter de schorsing van de
tenuitvoerlegging opheffen.

HOOFDSTUK X Verjaring

Artikel 65

1. De rechtsvordering tot betaling van een geldsom als bedoeld in arakel 53, behoudens indien
deze voortvloeit uit een last onder dwangsom, verjaart vijf jaren nadat de voorgeschreven
betalingstermijn is verstreken.

2. Na voltooiing van de verjaring kan de Bank zijn bevoegdheden tot aanmaning en tot
uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een dwangbevel niet meer uitoefenen.

31 augustus 2010a 17





Artikel 71

1. De Bank geeft, indien zij voornemens is op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis
te brengen, de betrokkene daarvan schriftelijk kennis onder vermelding van de gronden
waarop het voomemen berust.

2. De Bank is niet gehouden de betrokkene in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze naar
voren te brengen, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met
een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 72

De beschikking om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen vermeldt in
ieder geval:
a. het feit dat ter openbare kennis wordt gebracht;
b. de wijze waarop het feit ter openbare kennis wordt gebracht;
c. de termijn waarna het feit ter openbare kennis wordt gebracht

Artikel 73

Tenzij de bevordering van de naleving van deze regeling geen uitstel toelaat, wordt de werking
van de beschikking om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen
opgeschort totdat de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken of, indien bezwaar of beroep is
ingesteld, op het bezwaar of beroep is beslist

Artikel 74

De beschikking treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht
zonder dat de werking op grond van artikel 73 wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen
adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 75

1. De bevoegdheid om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen vervalt,
indien ter zake van het feit een strarVervolging 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 elk Land.

2. Het recht tot strarVervolging met betrekking tot een feit als bedoeld in artikel 69 vervalt,
indien de Bank het feit reeds ter openbare kennis heeft gebracht.

Artikel 76

1. De bevoegdheid om op grond van artikel 69 een feit ter openbare kennis te brengen vervalt
drie jaar na de dag waarop het feit heeft plaatsgehad.

2. De in het eerste lid genoemde termijn wordt gestuit door bekendmaking van de beschikking
waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 77

De werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 69 ter openbare kennis brengen van
een feit worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het
feit en het daaraan voorafgaande onderzoek.
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HOOFDSTUK XII Toezicht en opsporing

Artikel 78

1. Met het toezicht op de nalcving van het bij of krachtens deze regeling bepaalde zijn belast de
daartoe door de President van de Bank aan te wijzen functionarissen van de Bank, belast met
toezicht, alsmede de douaneambtenaren. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in
de bladen waarin door de Landen de officiele berichten worden geplaatst,

2. De krachtens het eerste lid aangewezen nmcrionarissen 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 en daarvan

afschrift te nemen of deze daartoe rijdelijk mee te nemen:
c. goederen in de zin van artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land aan

opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
d. vaartuigen, srilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken;
e. alle plaatsen, waaronder woningen en tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen

zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door
hen aangewezen personen.

3. Op het binnentreden van woningen of van tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen als
bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, is Titel X van het Derde Boek van het Wetboek van
Strafvordering van elk Land 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 met dien verstande dat de machtiging wordt verleend door de procureur-
generaal

4. Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d en e,
verschaft met behulp van de sterke arm.

5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen functionarissen alle
medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

Artikel 79

1. De Bank kan zich bij het uitoefenen van het toezicht, bedoeld in artikel 78, eerste lid, doen
bijstaan dan wel een zodanig toezicht geheel doen uitvoeien door een door de Bank aan te
wijzen externe deskundige als bedoeld in artikel 121 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van elk Land of andere deskundigen. De Bank kan de kosten die hiermee verband houden
geheel of gedeeltelijk doorberekenen aan de betrokken houder van een vergunning of
onthe fring.

2. Indien het uitoefenen van het toezicht, bedoeld in artikel 78, eerste lid, dan wel bepaalde
werkzaamheden in het kader van een zodanig toezicht door de Bank aan een externe
deskundige als bedoeld in artikel 121 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land of
aan een andere deskundige worden opgedragen, is deze verplicht zijn bevindingen
rechtstreeks en schriftelijk aan de Bank te rapporteren en na verkregen toestemming van de
Bank een afschrift daarvan aan de betrokken vergunninghouder of degene met een
ontheffing te zenden.

3. De vergunninghouder of degene met een ontheffing is op verzoek van de Bank verplicht een
erkende deskundige aan te wijzen die rechtstreeks aan de Bank rapporteert over de interne
organisatie van de vergunninghouder of degene met een ontheffing.
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Artikel 80

1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze regeling strafbaar gestelde feiten zijn, naast de
in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering van elk Land bedoelde ambtenaren, belast
de daartoe bij landsbesluit aangewezen functionarissen van de Bank. Een zodanige
aanwijzing wordt bekendgemaakt in de bladen waarin door de Landen de officiele berichten
worden geplaatst.

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

HOOFDSTUKXIII Strafbepalingen

Artikel 81

1. Handelen in strijd met enig voorschtift, gegeven bij of krachtens de artikelen 3, tweede lid, 4,
eerste lid, 7, tweede lid, 8, tweede lid, 9, 10, eerste lid, 11, 12, 13, eerste lid, 14, 15, 16, eerste
en rweede lid, 18, tweede lid, 21, eerste en tweede lid, 27, eerste en tweede lid, 29, tweede lid,
30, tweede en derde lid, 32, 33, eerste lid, 78, vijfde lid, en 79, tweede en derde lid, wordt
gestraft met een hechtenis van ten hoogste een jaar en geldboete van ten hoogste
rweehonderdvijftigduizend Caribische gulden dan wel met een van deze straffen.

2. Opzettelijk handelen in strijd met de voorschriften, genoemd in het eerste lid, wordt gestraft
met een gevangenisstraf van ten hoogste viei jaar en een geldboete van ten hoogste
vijfhonderdduizend Caribische gulden dan wel met een van deze straffen.

3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen en de in het tweede lid
strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

HOOFDSTUKXTV Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 82

Vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen met de daaraan verbonden voorwaarden en
verplichtingen verleend krachtens de Landsverordening Deviezenverkeer (P.B. 1981, no. 67)
worden, voor zover zij hun gelding nog niet hebben verloren en niet in strijd zijn met de
bepalingen bij of krachtens deze Regeling vastgesteld, geacht te zijn verleend op grond van deze
Regeling.

Artikel 83

1. Deze Regeling kan worden aangehaald als "Regeling Deviezenverkeer Curacao en Sint
Maarten".

2. Tot het moment van uitgifte van de Caribische gulden conform de Regeling
Gemeenschappelijk Geldstelsel Curasao en Sint Maarten, dient overal waar in deze Regeling
waar gesproken wordt over de "Caribische gulden", hiervoor in de plaats "Nederlands-
Anolliaanse gulden" gelezen te worden.

3. Voorzover bij deze Regeling niet anders wordt bepaald, blijven de op de Landsverordening
Deviezenverkeer (PB 1981, no. 67), zoals dit gold voor inwerkingtreding van deze Regeling,
berustende nadere regelen en uirvoeringsvoorschriften van kracht totdat zij door andere
nadere regelen en uirvoeringsvoorschriften overeenkomstig de bepalingen van deze Regeling
zijn vervangen.
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bank kunnen bij landsverordening andere taken worden opgedragen. In het tweede lid is bepaald
dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld.

Gerelateerd aan de hiervoor genoemde centrale bank en het geldstelsel is het deviezenverkeer,
oftewel het gehele betalingsverkeer met het buitenland. Ter zake de indenting van het
deviezenverkeer dienden afspraken gemaakt te worden, die in een onderlinge regeling (als
bedoeld in artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden) zijn neergelegd.
Een onderlinge regeling heeft alleen werking tussen de landen die de afspraken maken, maar
heeft geen automatische werking binnen de rechtsorde van elk van de landen die bij die regeling
zijn betrokken. Voor die werking is een wettelijke verankering van de onderlinge regeling nodig.
De onderlinge regeling houdende het deviezenverkeer zal wettelijk worden verankerd binnen de
rechtsorde van elk van de landen door in een landsverordening voor te schrijven dat het
deviezenverkeer wordt geregeld bij onderlinge regeling en dat die onderlinge regeling alleen tot
stand komt als die regeling (door elk van de betrokken landen) bij landsverordening is
vastgesteld.

Deze totstandkomingsprocedure van vaststelling bij landsverordening is in beginsel minder star
en tijdrovend dan een eenvormige landsverordening waarin de regeling integraal is neergelegd. De
vaststellingslandsverordening waarborgt dat de nationale wetgever betrokken is bij de vaststelling
van de onderlinge regeling. Met een vaststellingslandsverordening krijgt de desbetreffende
onderlinge regeling aldus kracht van wet. Er zal hierdoor sprake zijn van automatische werking
binnen de nationale rechtsorde van elk van de Landen.

Ook andere voor het deviezenverkeer relevante onderwerpen, te weten de gemeenschappelijke
centrale bank, het geldstelsel en de wisselkoers, zullen op de bovenstaande wijze geregeld
worden, namelijk in een onderlinge regeling die bij een landsverordening in beide Landen wordt
vastgesteld

In het Centrale Bank-statuut voor Curasao en Sint Maarten (hiema: het Statuut) is verder bepaald
dat de Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor zover in relatie tot de
doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig zijn en
verenigbaar met het Statuut, alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten. Dit geldt dus
ook voor de in onderhavig ontwerp genoemde landsbesluiten. Wat betreft de wijze van
totstandkoming van landsbesluiten met dezelfde inhoud wordt opgemerkt dat een zogenaamd
'eenvormig landsbesluit h.a.m.* niet bestaat. Echter, de Landen kunnen wel ieder een landsbesluit
met dezelfde inhoud vaststellen, waardoor in feite hetzelfde resultaat wordt bereikt. Tot slot dient
de nationale wetgeving en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen een gelijkluidende
ingangsdatum te bevatten. De reden hiervoor is dat gewaarborgd moet worden dat - met name de
landsbesluiten - gelijktijdig moeten ingaan, in het geval dat deze niet gelijktijdig worden
afgekondigd of gepubliceerd.

Inhoud van de regeling
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste aspecten van het deviezenverkeer:

Deviezen
De term 'deviezen' wordt in de onderhavige regeling niet nader omschreven. In de woorden
'deviezenbeleid' en 'deviezenverkeer' dient het woord te worden opgevat als een trefwoord dat
het gehele betalingsverkeer met het buitenland omvat. Hiermede worden dus bedoeld betalingen
in het internationaal verkeer door middel van chartaal geld, wissels, andere waardepapieren,
effecten, edele metalen, goud en edelstenen alsmede compensatie van vorderingen. In dit verband
zij opgemerkt dat alle monetair-economische begrippen, die in de onderhavige regeling worden
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gebruikt, over het algemeen aansluiten aan de interpretatie van deze termen door het
Internationaal Monetair Fonds. Bij twijfel over een juiste interpretatie van een bepaalde term kan
het derhalve aanbeveling verdienen aan genoemde Internationale instelling ter zake advies te
vragen.

Beginscl van_vrijheid
Het beginsel van vrijheid voor het lopende betalingsverkeer kan in de onderhavige regeling
worden beperkt door voorschriften, die ter bescherming van de deviezenreserves van de Landen
een regulatie van de stroom van de lopende betalingen beogen. De gebondenheid van het
allesomvattend verbod voor het kapitaalverkeer daarentegen kan in de regeling worden verzacht
door een liberaal toegepast vergunningsstelsel, waarvan de doelstelling is te voorkomen dat de
monetair-economische ontwikkeling van de Landen door ongecontroleerde kapitaalstromen kan
worden verstoord. Deze bevoegdheden scheppen de mogelijkheid het bestaande beleid ter zake
van het deviezenverkeer te continueren.

Beleid vs. uitvoering
In de regeling wordt een verschil gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor het bepalen van
het algemeen deviezenbeleid enerzijds en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de
regeling anderzijds. Hierbij is in de regeling als beginsel gehanteerd, dat de
beleidsverantwoordelijkheid ten aanzien van het deviezenverkeer bij de Landen berust en de
uitvoeringsverantwoordelijkheid bij de Bank. Het bepalen van het algemene deviezenbeleid is in
wezen een politieke aangelegenheid, voor zover de beleidsbepaling zich uitstrekt tot het
vaststellen van de waarde van de gulden en tot het geven van algemene maatregelen ten aanzien
van het betalingsverkeer met een bepaald land of met betrekking tot bepaalde goederen. De
veelzijdigheid van de problemen, die zich bij de besluitvorming op deze gebieden kunnen
voordoen, vereist, naast deskundige adviezen, een inzicht in de politieke omstandigheden. De
gevolgen van besluiten op het terrein van het deviezenbeleid kunnen diep ingrijpen in de
volkshuishouding en de buitenlandse betrekkingen. Om deze redenen is de
beleidsverantwoordelijkheid neergelegd bij de regeringen van de Landen. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de regeling van het deviezenverkeer is in handen
van de Bank gelegd. Krachtens artikel 9 van het Statuut heeft de Bank reeds tot taak het beheer
over de beschikbare deviezen en de controle op de besteding daarvan. De bevoegdheden tot
regeling van het deviezenverkeer vormen bij de uitoefening van deze taak voor de Bank een
onmisbaar instrument. Uiteraard dient zij voor het gebruik daarvan de verantwoordelijkheid te
dragen.

Betalingsverkecr met buitenland
Zonder afbreuk te doen aan de hierboven bedoelde bevoegdheden van de Bank wordt in de
onderhavige regeling het betalingsverkeer met het buitenland hoofdzakelijk via de
deviezenbanken geleid. Hierbij past het verbod enerzijds dat andere ingezetenen dan de
deviezenbanken geen rekeningen bij financiele instellingen of moedermaatschappijen in het
buitenland mogen hebben en anderzijds dat niet-ingezetenen geen tegoeden in Caribische
guldens mogen aanhouden. Het eerstbedoelde verbod is vastgelegd in artikel 13 van de
onderhavige regeling. In dit artikel wordt aan ingezetenen een incassoplicht voorgeschreven,
waarvan het gevolg is, dat het hen zonder ontheffing niet mogelijk zal zijn rekeningen in het
buitenland aan te houden. In artikel 14 is het verbod vervat, dat niet-ingezetenen in de Landen
geen Caribische guldens mogen aanhouden. Dit laatste verbod beoogt er tevens toe bij te dragen
dat voorkomen wordt dat de Caribische gulden in het internationale betalingsverkeer een rol als
betaalmiddel zal spelen. Het verbod om een in Caribische guldens luidende rekening te mogen
aanhouden zal bij de niet-ingezetenen de voorkeur doen ontstaan om de facturen ter zake van
transacties met ingezetenen in een buitenlandse geldsoort te doen uitdrukken. Teneinde de
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effectuering van deze verbodsbepalingen te bevorderen zijn er in de onderhavige regeling voorts
bepalingen opgenomen, die de in- en uitvoer van betaalmiddelen en andere waarden, die als
deviezen kunnen worden beschouwd, beperken respectievelijk verbieden.

Deze verbodsbepalingen zijn in de regeling opgenomen om effectief te kunnen ingrijpen
wanneer er sprake is van een sterke en aanhoudende daling van de deviezenreserves, zoals in
crisissituaties. In de praktijk is door middel van verschillende bekendmakingen inzake het
deviezenverkeer, die bij of krachtens deze Regeling zijn uitgevaardigd, het betalingsverkeer met
het buitenland in grote mate geliberaliseerd.

Als uitvloeisel van haar monopolistische taak met betrekking tot het beheer over de beschikbare
deviezen en de controle op de besteding daarvan ex artikel 13 van eerder genoemd Statuut, is aan
de Bank de bevoegdheid toegekend met betrekking tot het betalingsverkeer met het buitenland
aan de deviezenbanken aanwijzingen te geven.

Licentierecht
Op betalingen van ingezetenen van de Landen aan niet-ingezetenen is licentierecht
verschuldigd (LB h.a.m. 1995, no. 187). Het licentierecht bedraagt 1% van het bedrag van de
betaling. In het betalingsverkeer tussen de Landen is geen sprake van licentierecht; dit is vrij.

Naamloze vennootschappen
Ter bevordering van het streven in de Landen een internationaal erkend financieel centrum op te
bouwen, is in de regeling een mogelijkheid opgenomen om aan in de Landen gevestigde, nader
omschreven naamloze vennootschappen deviezenrechtelijke faciliteiten en garanties te
verstrekken. Bedoelde naamloze vennootschappen dienen aan bepaalde deviezentechnische
kenmerken te voldoen op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het binnenlandse monetair-
economische beleid niet door hun activiteiten wordt beinvloed.

Aan de Bank, die ten aanzien van de beoordelingscriteria als de bij uitstek deskundige dient te
worden beschouwd, is de bevoegdheid toegekend aan de hierboven bedoelde naamloze
vennootschappen, in de onderhavige regeling buitengaatse ondernemingen genoemd, de
deviezenrechtelijke faciliteiten en garanties al dan niet te verlenen.

Integritcit
Een actueel onderwerp is de integriteit van de financiele instellingen die onder toezicht van de
Bank staan, alsmede van hun (mede)beleidsbepalers en de uiteindelijke gerechtigden. De
internationale boekhoudschandalen waarbij (mede)beleidsbepalers de deconfitures van
multinationale instellingen bewerkstelligden, hebben de noodzaak voor integriteittoetsing in al
haar facetten doen toenemen. In dit kader beoogt de onderhavige Regeling tevens de wettelijke
basis voor de integriteittoets te bestendigen.

In het jaar 2002 heeft het International Monetary Fund (hierna: het IMF) op verzoek van de
Nederlands-Antilliaanse regering een evaluatie gehouden van het Nederlands-Antilliaanse
toezichtregime en de reguleringen van de financiele sector van de Nederlandse Antillen. In het
IMF-rapport zijn aanbevelingen gegeven aan de Nederlands-Antilliaanse autoriteiten om te
kunnen voldoen aan de internationale criteria voor adequaat toezicht. Deze aanbevelingen zijn,
voor zover mogelijk, in de onderhavige regeling verwerkt. Deze aanbevelingen betreffen veelal
onderwerpen die geactualiseerd en geharmoniseerd worden, zoals de bestendiging van de
wettelijke basis voor de integriteittoetsing van (mede) beleidsbepalers en uiteindelijke
gerechtigden en de introductie van bestuursrechtelijke satieties zoals de bestuurlijke boete en de
last onder dwangsom. Ook de incorporatie van een wettelijke aansprakelijkheidsuitsluiting voor
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de toezichthouder en haar medewerkers belast met het toezicht op de financiele instellingen is
sterk aanbevolen en in de onderhavige regeling opgenomen. De voornaamste reden hiervoor is
om de Bank de noodzakelijke bewegingsvrijheid te geven, zodat deze haar werkzaamheden op
een onafhankelijke wijze kan doen uitvoeren. Opgemerkt wordt dat daar waar in deze memorie
van toelichting de term financiele instellingen wordt gehanteerd, zowel de natuurlijke personen
als de rechtspersonen, die op grond van de toezichdandsverordeningen onder toezicht van de
Bank staan, worden bedoeld.

Last onder dwangsom en bestuurlijkc bocte
De last onder dwangsom en de bestuurlijke boete zijn twee onderscheiden bestuurlijke
handhavingmiddelen. In geval een last onder dwangsom door de Bank wordt opgelegd, geeft de
Bank aan de overtreder van een bepaalde norm een last onder verbeurte van een geldsom bij niet
nakoming. Een last onder dwangsom strekt ertoe de overtreding ongedaan te maken of verdere
overtreding, dan wel een herhaling van de overtreding te voorkomen. Met andere woorden de
last onder dwangsom is een herstelsanctie. De bestuurlijke boete heeft in tegenstelling tot de last
onder dwangsom het karakter van een straf. Naar aard en doelstelling verschilt de bestuurlijke
boete niet van de strafrechtelijke boete. Het onderscheid tussen herstelsancties en bestraffende
sanctie is van belang omdat:

een bestraffende sanctie door de LAR-rechter integraal dient te worden getoetst, terwijl bij de
herstelsanctie de rechter rekening dient te houden met de discretionaire bevoegdheid van het
bestuursorgaan;
een bestraffende sanctie als een "criminal charge" in de zin van artikel 6 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
(EVRM) wordt aangemerkt; op deze sanctie zijn derhalve de in die bepaling neergelegde
waarborgen van toepassing;
de algemene beginselen van het sanctierecht (legaliteitsbeginsel, strafuitsluitingsgronden) van
toepassing zijn op de bestraffende sancties, terwijl dit voor de herstelsancties niet het geval is.

De doeltreffendheid van de toezichtlandsverordeningen vereist niet alleen dat er sprake is van
goede materiele regels, maar ook dat een overtreding van die regels direct en effectief kan worden
aangepakt. Als toezichthouder is de Bank onder andere belast met het toezicht op de naleving
van de in de Nederlandse Antillen geldende wettelijke regelingen ter voorkoming van witwassen
en de financiering van terrorisme. Voorts stelt de Bank anti-witwas voorschriften en
voorschriften ter bestrijding van de financiering van terrorisme vast. Ook de overtreding van
deze voorschriften kan met een administratieve sanctie, zoals de bestuurlijke boete, worden
bestraft. De hoofdstukken VII en VIII van deze regeling zijn gericht op versterking van de
effectiviteit van de bestuursrechtelijke handhaving van de regels zoals vastgelegd in de
verschillende toezichtlandsverordeningen en de krachtens deze landsverordeningen vastgestelde
voorschriften.

Overtreding van de bepalingen van de verschillende toezichtlandsverordeningen is in de
toezichdandsverordeningen zelf strafbaar gesteld en dient vooraf te gaan door een aangifte van
de Bank. Veelal zal een strafrechtelijke procedure niet even snel en effectief zijn. Het opleggen
van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kan een doeltreffend additioneel middel
zijn bij de handhaving van de regels van de verschillende toezichdandsverordeningen. Bovendien
kan de effectieve handhaving van deze regels verder worden versterkt door de mogelijkheid te
scheppen om de opgelegde dwangsommen en bestuurlijke boetes ter openbare kennis te brengen.
De openbaarmaking kan de goede naam van een financiele instelling schaden, terwijl een goede
naam voor een financiele instelling juist van het grootste belang is.
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Wegens het feit dat de Bank zelf belast wordt met het opleggen van de last onder dwangsom of
de bestuurlijke boete, bestaat de noodzaak om te voorkomen dat men rechter wordt in eigen
zaak. De interne organisatie bij de Bank wordt zodanig ingericht dat een functionaris die een
overtreding constateert niet tevens beoordeelt of een dwangsom of een bestuurlijke boete moet
worden opgelegd, dit is de zogenaamde functiescheiding. Derhalve wordt in de verschillende
toezichdandsverordeningen voorgeschreven dat de werkzaamheden in verband met het opleggen
van een dwangsom of een bestuurlijke boete worden verricht door personen die niet betrokken
zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding en het daaraan voorafgaande onderzoek.

Omdat niemand voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit
waarvoor hij reeds bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken -
het zogenaamde (ne bis idem* beginsel - moet cumulatie van een bestuurlijke boete en een
strafrechtelijke sanctie niet mogelijk zijn. In de onderhavige regeling is een strikte anti-
cumulatieregeling opgenomen. Aan de ene kant vervalt de bevoegdheid om een bestuurlijke
boete op te leggen, indien ter zake van dezelfde overtreding strafvervolging is ingesteld en het
onderzoek ter terechtzitting is begonnen. Ook vervalt deze bevoegdheid indien het openbaar
ministerie van elk Land op grond van artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van elk Land een
schikking met de verdachte heeft getroffen. Aan de andere kant vervalt het recht tot
strafvervolging, indien de Bank ter zake van die overtreding reeds een bestuurlijke boete heeft
opgelegd. Het recht tot strafvervolging vervalt daarmee niet op het moment van de
onherroepelijke inwerkingtreding van de beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete,
maar reeds op het moment van het opleggen van een bestuurlijke boete. Deze regel is in feite een
uitwerking van het zogenaamde "una via beginsei". Dit beginsel houdt in dat een eenmaal
gemaakte keuze voor hetzij de bestuursrechtelijke weg, hetzij de strafrechtelijke weg, bindend is.

Voor sommige bepalingen geldt dat een combinatie van een bestuurlijke boete en een last onder
dwangsom het meest effectieve handhavingsmiddel kan zijn. Te denken valt aan de situatie
waarbij een financiele instelling stelselmatig haar periodieke rapportageplicht overtreedt. In
principe is dan sprake van een aantal momentovertredingen waarvoor evenzoveel bestuurlijke
boetes kunnen worden opgelegd. In zo'n geval kan het effectief zijn als de Bank niet alleen een
bestuurlijke boete oplegt, maar tevens een last onder dwangsom oplegt om herhaling van de
overtreding te voorkomen.

Bezwaar en beroep
De Landsverordening Deviezenverkeer kende een aparte bepaling inzake beroep, die is komen te
vervallen met inwerkingtreding van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hiema:
Lar). Om die reden zijn in deze regeling de artikelen die nog verwezen naar deze aparte
beroepsbepaling niet meer opgenomen.
Op grond van artikel 7 van de Lar kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen, die door een
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen beroep instellen bij het Gerecht.
Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Lar wordt onder beschikking verstaan een schriftelijk besluit
van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling die niet van algemene
strekking is. Een bestuursorgaan is ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Lar een persoon of een
college met enig openbaar gezag bekleed. Dit is duidelijk als het orgaan krachtens publiekrecht is
ingesteld; ze zijn ingesteld (opgericht) omdat dat in een wet is bepaald. Als dat niet het geval is,
moet bepaald worden wat openbaar gezag is. Dit heeft te maken met het eenzijdig bepalen; het
hebben van gezag of macht. Die macht moet dan betrekking hebben op de publieke taak, datgene
wat tot de taken van de overheid behoort of wat door de overheid wordt gefinancierd.
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Attikelsgewijze toelichting

Ad artikel 2
In dit artikel is het beginsel vastgelegd van de verhouding van de bevoegdheden van de Landen
enerzijds en de Bank anderzijds. De verantwoordelijkheid voor het deviezenbeleid ligt bij de
regeringen van de Landen, terwijl de Bank zorg draagt voor de technische uitvoering van dit
beleid. In deze opzet past dat de gevolgen van het beleid bij een juiste uitvoering daarvan voor
rekening en risico komen van de Landen.
In lijn met de gedachte dat het beleid een landsveranrwoordelijkheid is, wordt in het verlengde
van de Landsverordening Deviezenverkeer een collectieve verantwoordelijkheid van de Landen
voorgesteld. Overwegingen, dat deviezenbeleidsmaatregelen verstrekkende gevolgen kunnen
hebben onder meer voor de volkshuishouding en de buitenlandse betrekkingen, hebben ertoe
geleid de voorkeur te geven aan een collectieve verantwoordelijkheid van de regeringen van de
Landen boven een primair bij de Ministers van Financien gelegen beleidsverantwoordelijkheid.
Overeenkomstig de reeds bestaande praktijk is de uitvoering aan de Bank opgedragen.

Ad artikel 3
Aangezien het vaststellen van de waarde van de gulden in de eerste plaats een politieke
beleidsbeslissing is en in de tweede plaats een monetair-technische aangelegenheid, is het bepalen
van de waarde van de gulden in handen gelegd van de Landen. Deze is door de Landen
vastgesteld in de Regeling Wisselkoers Caribische gulden. Het tweede lid van dit artikel verzekert
dat de door de Bank vastgestelde koersen worden gehandhaafd in het betalingsverkeer tussen de
in dit lid genoemde instellingen en hun clienten.

Ad artikel 4
Dit artikel heeft de strekking dat de Landen bij landsbesluit hun beleid kunnen uitvoeren ten
aanzien van het betalingsverkeer met bepaalde landen, voor zover de omstandigheden het
verdedigen van of het optreden voor de in het eerste en tweede lid van het onderhavige artikel
bedoelde belangen nodig maken. Hierbij wordt in de eerste plaats gedoeld op maatregelen, die
met betrekking tot het betalingsverkeer met een land de nadelige gevolgen van beperkingen, die
in dat land ten aanzien van het Internationale betalingsverkeer gelden, tegengaan. Gedacht kan
bijvoorbeeld worden aan maatregelen, die enerzijds inhouden een verplichting voor ingezetenen
om schulden jegens inwoners van dat land te voldoen door storting op een speciale
vereffeningsrekening bij de Bank en anderzijds een recht aan ingezetenen om uit de op bedoelde
vereffeningsrekening gestorte gelden betaling te verkrijgen van vorderingen op inwoners van dat
land. In de tweede plaats wordt bij het eerste en tweede lid van dit artikel gedacht aan de
mogelijkheid voor de Landen om maatregelen te nemen ter voldoening aan Internationale
verplichtingen en ter behartiging van de belangen van de internationale rechtsorde. Hieronder
worden mede begrepen maatregelen op grond van internationale afspraken, die geen juridisch
bindend karakter hebben. In de derde plaats doelen het eerste en tweede lid van dit artikel op
door de Landen uit te vaardigen maatregelen in verband met de handel in wapens en andere
strategisch belangrijke goederen.

In het kader van de internationale ontwikkelingen betreffende het bestrijden van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme, wordt de bevoegdheid van de Ministers van Financien
om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voorschriften te geven ten aanzien van het
financiele verkeer ruimer geformuleerd. Hier geldt een ruimere bevoegdheid, omdat in de
onderhavige regeling de term "goederen in de zin van artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek", wordt gehanteerd. In artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van elk Land
worden goederen namelijk gedefinieerd als alle zaken en alle vermogensrechten, terwijl onder
goederen als bedoeld in artikel 1, sub 11, van deze regeling verstaan wordt roerende zaken, met
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uitzondering van goud, edele metalen, edelstenen, betaalmiddelen, geldswaardige papieren,
effecten en documenten, waarin vorderingen zijn belichaamd. Daarnaast bestaat nu ook ten
aanzien van de inhoud van de voorschriften een ruimere regelgevende bevoegdheid voor de
Ministers van Financien. Immers in het eerste en tweede lid wordt niet alleen ten aanzien van het
financiele verkeer met daarbij aan te wijzen landen of met bettekking tot daarbij aan te wijzen
goederen regelgevende bevoegdheid voor de regering gecreeerd, maar ook ten aanzien van het
financiele verkeer met daarbij aan te wijzen personen, groepen van personen of organisaties.

In de Landsverordening Deviezenverkeer vormden het huidige eerste en tweede lid gezamenlijk
een lid. In verband met het besluitvormingsproces, het gaat nu immers om twee knden, is dit
gesplitst. Daarbij is het tweede lid, in tegenstelling tot het eerste lid, dwingend opgesteld;
optreden is dus vereist. Hierbij geldt dat de Ministers van Financien in hun optreden zoveel
mogelijk streven naar harmonisatie.

In het derde en vierde lid wordt de bovengenoemde regelgevende bevoegdheid ingekaderd. Het
derde lid van het ondethavige artikel is een bevestiging van het beginsel, vastgelegd in artikel 2
van deze regeling, dat de technische uitvoering van het beleid berust bij de Bank. Wat betreft het
in sub b bedoelde toezicht wordt verwezen naar de artikelen 8 en 43 van het Statuut.

In het vijfde lid wordt de mogelijkheid opgenomen om ontheffing, dat is een uitzondering op de
naleving van de voorschriften, bedoeld in het derde lid, in een individueel geval, dan wel
vrijstelling, dat is een uitzondering op de naleving van bovengenoemde voorschriften voor een
categoric van gevallen, te verlenen.

Ad artikel 5
De Ministers van Financien zullen bij het uitvaardigen van beschikkingen zoveel mogelijk streven
naar eenvormigheid. In dit kader wordt verwezen naar hetgeen in het algemene deel van deze
toelichting onder Rechtsbasis, laatste alinea, is gesteld inzake eenvormigheid.

Ad artikel 6
De in dit artikel genoemde vrijstelling geldt voor de Bank voor zover het waarden betreft die
hetzij direct hetzij indirect aan de Landen toebehoren.

Ad artikel 7
In de opzet van de onderhavige regeling wordt het betalingsverkeer met het buitenland
grotendeels via de deviezenbanken geleid. Aangezien het beheer over de beschikbare deviezen en
de controle op de besteding daarvan overeenkomstig artikel 9 van het Statuut bij de Bank is
ondergebracht, wordt in dit artikel bepaald dat de Bank een controlebevoegdheid heeft op de
werkzaamheden van de deviezenbanken betreffende het betalingsverkeer met het buitenland.
Daarom is toegevoegd een bevoegdheid van de Bank om aanwijzingen ter zake te geven. Deze
aanwijzingen kunnen behalve instructies aan de deviezenbanken tevens opdrachten bevatten tot
het aanhouden van minimale, respectievelijk maximale saldi luidende in een of meer buitenlandse
geldsoorten, alsook tot het afdragen van bedragen in buitenlandse geldsoorten aan de Bank. De
laatste zinsnede van het tweede lid van dit artikel regelt impliciet de sanctie op het niet nakomen
door de deviezenbanken van de onderhavige aanwijzingen. Immers, door de bepaling dat deze
aanwijzingen deel uitmaken van de voorwaarden waaronder machtiging is verleend om als
deviezenbank werkzaam te zijn, is de Bank bevoegd de door haar verleende machtiging als
vervallen te beschouwen, indien een deviezenbank de aanwijzingen niet opvolgt.
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Ad artikcl 8
Dit artikel heeft ten doel personen of instellingen, die bij de uitoefening van him werkzaarnheden
noodzakelijkerwijs regelmatig te maken hebben met de vraag naar en de aanbieding van
buitenlandse gelden en cheques, de mogelijkheid te geven een wisselkantoor te houden. Gedacht
wordt bijvoorbeeld aan reisbureaus. Tevens beoogt dit artikel meer zekerheid in het
betalingsverkeer te bevorderen door de gelegenheid te scheppen dat de door de Bank vast te
stellen koersen voor buitenlandse geldsoorten ook buiten de kring van deviezenbanken worden
gehanteerd. Aan de wisselkantoren is de verplichting hiertoe opgelegd in artikel 3, lid 2 van de
regeling.
Hoewel wisselkantoren nimmer dezelfde status als een deviezenbank kunnen hebben, zullen zij
krachtens de door de Bank aan de deviezenbanken te geven aanwijzingen de gelegenheid hebben
in het betalingsverkeer met de deviezenbanken de interbancaire koersen voor buitenlandse
geldsoorten te hanteren.
Het tweede lid van dit artikel verstrekt aan de Bank gelijke bevoegdheden ten aanzien van
wisselkantoren als die welke zij heeft ten aanzien van de deviezenbanken.

Ad artikel 9
Dit artikel voorziet in de mogelijkheid dat de Bank de voor de betalingsbalans nodige inlichtingen
en gegevens - inclusief van buitengaatse ondernemingen - kan verzamelen.

Het tweede lid is opgenomen om duidelijk te maken dat in afwijking van het bepaalde in artikel 1,
voor zover het gaat om ingezetenen en niet-ingezetenen, transacties tussen ingezetenen van de
Landen bij de opmaak van de betalingsbalans aangemerkt worden als betalingsbalanstransacties
van de afzonderlijke Landen.

In het derde lid wordt aan de Bank de bevoegdheid gegeven administratieve voorschriften op het
terrein van het eerste lid uit te vaardigen. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen in de
meeste gevallen de gewenste inlichtingen te doen verschaffen via de deviezenbanken, die uit
hoofde van hun bedrijf vaak nauw bij de te rapporteren feiten zijn betrokken. Voor wat betreft
de vertrouwelijke behandeling van de door de Bank ingewonnen gegevens wordt verwezen naar
artikel 27.

Ad artikel 10
De Landen vormen een monetaire unie; dientengevolge is het betalingsverkeer tussen de Landen
vrij.

Dit artikel bevat het hierboven in de algemene beschouwingen vermelde beginsel van het
positieve systeem voor lopende betalingen. Bij dit systeem zijn alle in de Bekendmaking inzake
het Deviezenverkeer (1 mei 2009) genoemde betalingen in beginsel vrij:
1. Algemene goederen
2. Olie en olieproducten
3. Goederen voor veredeling/bewerking
4. Reparatie aan goederen
5. Bunkeren
6. Luchtvaart, passagiers
7. Luchtvaart, vracht
8. Luchtvaart, overige
9. Scheepvaart, passagiers
10. Scheepvaart, vracht
11. Scheepvaart, overige
12. Toerisme
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13. Telecommunicatie
14. Constructie
15. Financiele diensten
16. Computer en informatiediensten
17. Royalty's en licenties
18. Overige zakelijke dienstverlening
19. Particuliere, culturele en recrearie diensten
20. Overheidsdiensten (niet elders geclassificeerd)
21. Inkomen uit arbeid
22. Uitgekeerde winsten
23. Rente op leningen
24. Dividenden
25. Rente op effecten
26. Inkomen uit overige flnanciele activa
27. Ontvangst offshore belastingen
28. Overige inkomensoverdrachten overheid
29. Inkomensoverdrachten buitenlandse werknemers
30. Premies schadeverzekering
31. Uitkeringen schadeverzekering
32. Overige inkomensoverdrachten
Deze vrijheid kan slechts \vorden beperkt door maatregelen bij of krachtens deze regeling
gegeven.

Met de bepalingen van het derde lid van dit artikel wordt beoogd aan de Bank ter bescherming
van de deviezenreservepositie van de Landen een bevoegdheid te geven de in het lopende
betalingsverkeer voorkomende excessen te temporiseren. Een verbod in de door de Bank uit te
geven voorschriften dat een in dit artikel bedoelde betaling niet zonder vergunning mag
plaatsvinden, dient in de eerste plaats te worden gelezen als een technisch middel om de hiervoor
bedoelde temporisering te kunnen realiseren. Het gestelde in het tweede lid van dit artikel
verzekert dat een krachtens het derde lid van dit artikel gegeven verbod van de Bank nooit een
lopende betaling geheel kan tegenhouden, maar alleen de njdstippen waarop en de hoeveelheden
waarin de betaling geschiedt, kan reguleren. Het is overigens niet zo dat de Bank kan bepalen
wanneer een betaling geschiedt; op grond van het derde lid kan de Bank voor een bepaalde
periode bepaalde betalingen verbieden.

Ad artikel 11
Dit artikel handhaaft voor het overige betalingsverkeer het negatieve systeem, zoals dat geregeld
was in de Landsverordening Deviezenverkeer. Met name beoogt dit artikel het kapitaalverkeer
met het buitenland aan een vergunningenstelsel te binden. Teneinde de mogelijkheid uit te sluiten
dat een betaling noch als een kapitaaltransactie noch als een transactie behorend tot het lopend
betalingsverkeer, bedoeld in artikel 10, kan worden gerekend met als gevolg dat er twijfel bestaat
over het al dan niet vereist zijn van een vergunning, wordt in dit artikel, uitgezonderd het lopend
betalingsverkeer in artikel 10, al het betalingsverkeer met het buitenland verboden. De
overwegingen, die tot een zodanig veel omvattend verbod hebben geleid, zijn onder meer dat
ongecontroleerde kapitaalstromen een gezonde monetair-economische ontwikkeling van de
Landen nadelig kunnen beinvloeden.
Ter voorkoming dat een weigering tot het verlenen van vergunning voor het verrichten van een
betaling ter zake van een kapitaaltransactie kan leiden tot ongewenste gevolgen voor de daaraan
voorafgaande activiteiten, zoals het sluiten van bepaalde overeenkomsten, zijn in het tweede lid
van dit artikel ook deze voorbereidende handelingen waaruit kapitaaltransacties voortvloeien, aan
een voorafgaande vergunning onderworpen.
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Zoals blijkt uit de tekst van het onderhavige tweede lid vallen niet alleen alle rechtshandelingen
onder het verbod maar ook alle feiten, daden en handelingen, waarvan een kapitaaltransactie het
gevolg kan zijn. Volledigheidshalve is in dit lid het stellen van zekerheden om uiteindelijk tot een
kapitaaltransactie te komen nog met name genoemd.

Adarrikcl 12
Dit artikel regelt de betalingswijze naar het buitenland. Een ingezetene client eerst de gewenste
geldsoort te kopen alvorens een betalingsopdracht te geven ten gunste van een niet-ingezetene.
De strekking van dit artikel is de Caribische gulden in het internationaal betalingsverkeer niet als
betaalmiddel te doen fungeren. Het verbod aan niet-ingezetenen om een rekening luidende in
Caribische guldens aan te houden, zoals dit is vervat in artikel 14 van de onderhavige regeling,
hangt hiermee nauw samen. In de praktijk zullen deze twee bepalingen ertoe leiden, dat niet-
ingezetenen voorkeur eraan zullen hechten ter zake van transacties met ingezetenen de facturen
te doen luiden in een vreemde geldsoort.

Ad artikel 13
Dit artikel schrijft aan ingezetenen een incassoplicht voor en regelt de wijze waarop de incasso
dient te geschieden. Deze bepalingen hebben ten doel te voorkomen dat door ingezetenen in het
buitenland rekeningen luidende in een buitenlandse geldsoort worden aangehouden. Het
aanhouden van een rekening in het buitenland is aan ingezetenen slechts toegestaan krachtens
een door de Bank daartoe verleende vergunning.
Opgemerkt wordt dat normale kredieten in het handelsverkeer door deze bepalingen niet
rechtstreeks worden getroffen. Afgezien van expliciete overeenkomsten ter zake van
leverancierskredieten en het gebniik van wissels e.d. berusten de uitgestelde betalingen in het
handelsverkeer vaak op een gebruik in de desbetreffende bedrijfstak. Het is in deze gevallen dus
moeilijk te spreken van direct opeisbare vorderingen. Hieraan wordt echter Volledigheidshalve
toegevoegd dat, voor zover er bij de hiervoor bedoelde handelsfaciliteiten excessen optreden, die
het monetair-economische beleid in ernstige mate verstoren» het onderhavige artikel
mogelijkheden biedt daartegen op te treden.
Uit het tweede lid van dit artikel volgt dat deze bepalingen niet gelden voor deviezenbanken,
aangezien ingezetenen de door hen te vorderen bedragen kunnen doen storten op een rekening
van een deviezenbank in het buitenland. Ingevolge het derde lid van dit artikel kunnen
ingezetenen de door hen geincasseerde bedragen zonder een vergunning wel in een buitenlandse
geldsoort aanhouden op een rekening bij een deviezenbank.
De ontheffing waar in het vierde lid naar wordt verwezen wordt op grond van artikel 17 verleend
door de Bank.

Voor de situatie in de praktijk wordt verwezen naar het onderdeel Betalingsverkeer met het
buitenland in het algemene deel van deze toelichting.

Ad artikel 14
Dit artikel beoogt te voorkomen dat niet-ingezetenen een rekening luidende in Caribische
guldens kunnen aanhouden in de Landen. Zoals reeds uiteengezet bij artikel 12 van deze regeling
wordt hierdoor mede bereikt dat de Caribische gulden in het internationaal betalingsverkeer geen
rol als betaalmiddel kan gaan spelen.
De laatste zinsnede van het artikel laat de mogelijkheid open dat ingezetenen ter zake van
bijvoorbeeld goederenleveranties in hun boeken een vordering luidende in Caribische guldens
aanhouden. De normale leverancierskredieten worden door dit artikel dan ook niet getroffen.
Aan niet-ingezetenen, die kunnen aantonen een belang in de Landen te hebben uit hoofde
waarvan zij genoopt zijn betalingen in Caribische gulden te doen, kan de Bank desgevraagd
toestaan een rekening in Caribische guldens bij een deviezenbank aan te houden.
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Voor de situatie in de praktijk wordt venvezen naar het onderdeel Betalingsverkeer met het
buitenland in het algemene deel van deze toelichting.

Ad artikel 15
De strekking van dit artikel is te verhinderen dat buiten de Bank en de deviezenbanken om er een
betalingsverkeer met het buitenland kan plaats vinden door middel van uitvoer van met name
buitenlands bankbiljetten. Opgemerkt zij dat het artikel niet in de eerste plaats beoogt de betaling
aan het buitenland te treffen, maar meer de wijze waarop deze betaling plaatsvindt.
In de Landsverordening Deviezenverkeer kende dit artikel nog een tweede lid, dat ingezetenen,
behoudens ontheffing, verplichtte om buitenlandse betaalmiddelen binnen een bepaalde termijn
in te wisselen. Hoewel dit het gebruik van de eigen munt trachtte te bevorderen en belangrijk
werd geacht voor de samenstelling van de betalingsbalans, betrof het hier een in de praktijk niet
te handhaven bepaling. Om die reden is het tweede lid in deze regeling niet opgenotnetv.

Ad artikel 16
Dit artikel beoogt te verzekeren dat ook het deviezenverkeer, dat bestaat uit de in het eerste lid
bedoelde waarden, niet buiten het gezichtsveld van de Bank geschiedt. Het sluiten van
overeenkomsten ter zake van de hier bedoelde waarden is reeds op grond van de bepalingen van
artikel 11 van deze regeling aan een vergunning gehouden. Wellicht zou uit dien hoofde kunnen
worden geconcludeerd dat de onderhavige bepalingen in feite een doublure vormen van het
verbod in artikel 11. Onafhankelijk hiervan kan echter in een stelsel waar het kapitaalverkeer
zonder vergunning verboden is, een bepaling als de onderhavige niet worden gemist zonder aan
de effectiviteit van het systeem afbreuk te doen. Het verbod van in- en uitvoer in het eerste lid en
de verplichring tot openbewaargeving van buitenlandse effecten in het tweede lid, vullen elkaar in
deze aan.
Hieraan zij echter toegevoegd, dat met de onderhavige bepalingen geenszins wordt beoogd
instellingen zoals de bestaande trustkantoren te verhinderen hun werkzaamheden uit te oefenen
met betrekking tot het bewaren van buitenlandse effecten ten behoeve van hun clienten. Voor
zover nodig zullen vorenbedoelde instellingen een algemene vergunning tot in- en uitvoer van
effecten en een algemene ontheffing van de openbewaargevingsplicht kunnen verkrijgen, ook
wanneer het effecten betreft die weliswaar juridisch de eigendom zijn van de meergenoemde
instellingen maar economisch van niet-ingezetenen.
Het behoeft geen betoog, dat aan laatstbedoelde algemene vergunningen en ontheffingen door de
Bank de nodige voorwaarden zullen moeten worden verbonden ter voorkoming dat de
betreffende effecten in handen van ingezetenen kunnen komen.

AdarrikellS
In het eerste lid wordt de juridische basis voor de door de Bank te houden integriteittoets voor
een vergunning als bedoeld in artikel 17, gecreeerd. In het belang van het financiele verkeer dient
de vergunninghouder of degene met een ontheffing te blijven voldoen aan de eisen gesteld bij of
krachtens deze regeling voor het verkrijgen van de vergunning of ontheffing, alsmede aan de
voorwaarden gesteld bij en de verplichtingen verbonden aan de vergunning of ontheffing, en niet
slechts tot aan het moment van de vergunningverlening.

De openbaarmaking van de voorschriften geschiedt door middel van publicatie op de website
van de Bank en een brief aan de desbetreffende instelling.

Ad artikel 21
[Roselle]
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Ad artikel 22
Het bepaalde in het tweede lid is opgenomen in het detde lid van artikel 9 van de
Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding
van de Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen Bank van de
Nederlandse Antillen.
In het kader van de actualisering en harmonisatie van de toezichtlandsverordening, alsmede
rekening houdend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuuc, wordt in deze regeling
bepaald dat het besluit tot intrekking van een vergunning en de weigering tot intrekking van een
vergunning aan de betrokkene moet worden betekend.
In het kader van de actualisering en harmonisatie van de toezichtlandsverordeningen is in dit
artikel ook opgenomen dat de Bank de bekendmaking tot een nader door haar te bepalen tijdstip
aan kan houden, indien de bekendmaking emstige schade aan de belangen van de
belanghebbenden zou kunnen toebrengen.

Op grond van de toezichtlandsverordeningen kan de Bank bij de onder haar toezicht staande
financiele instellingen een aantal maatregelen treffen. Zo kan de Bank beperkingen opleggen,
respectievelijk voorschriften c.q. voorwaarden verbinden aan de vergunning van de
vergunninghouders en kan zij door middel van rapportages, meldingen en zowel periodieke als
bijzondere onderzoeken, nagaan of de regels vastgelegd in de toezichtlandsverordening dan wel
in de op basis van de toezichtlandsverordening uitgebrachte voorschriften van de Bank, worden
nageleefd.
In geval van overtreding van de voorschriften staan een aantal instrumenten ter beschikking van
de Bank om tegen de overtreding op te treden. Zo kan de Bank de overtreder een aanwijzing
geven om een bepaalde gedragslijn te volgen of, in het uiterste geval, kan zelfs de vergunning van
de vergunninghouder worden ingetrokken.

Ad artikel 27
De handhaving van de integriteit in het algemeen en de bestrijding van de (georganiseerde)
criminaliteit in het bijzonder, maken dit artikel inzake de geheimhoudingsplicht noodzakelijk.
De geheimhoudingsplicht betreft slechts de gegevens of inlichtingen die op grond van de
toezichdandsverordeningen en met gebruikmaking van de betreffende toezichtlandsverordening
of met gebruikmaking van bepaalde toezichtbevoegdheden heeft verkregen. De
geheimhoudingsplicht geldt tevens ten aanzien van de gegevens en inlichtingen verkregen van
het openbaar ministerie van een Land, de Meldpunten, bedoeld in de landsverordeningen inzake
melding ongebruikelijke transacties en/of een buitenlandse toezichthouder. Ten aanzien van
andere gegevens of inlichtingen kan geen beroep worden gedaan op de geheimhoudingsplicht.
Op de plicht om bepaalde gegevens of inlichtingen geheim te houden, bestaat een aantal
uitzonderingen, zie de leden drie, vier en vijf. De bevoegdheid van de Bank om de Meldpunten
Ongebruikelijke Transacties in te lichten, indien zij bij het uitoefenen van haar taken en
bevoegdheden feiten ontdekt die duiden op een vermoeden van witwas praktijken of van
financiering van terrorisme, vloeit onder meer voort uit een aanbeveling in het IMF-rapport, de
noodzaak tot handhaving van een integere financiele sector en de bestrijding van de
(georganiseerde) criminaliteit en de noodzaak om uitvoering te geven aan overige regelingen en
voorschriften betreffende witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Ad artikelen 28. 29 en 30
Internationale ontwikkelingen leiden ertoe dat financiele instellingen steeds meer raakvlakken met
elkaar hebben of gaan hebben, waardoor de uitwisseling van gegevens tussen de toezichthouders
van de verscheidene sectoren noodzakelijk wordt, Mede gelet op de noodzaak tot handhaving
van de integriteit van de sectoren, alsmede de bescherming van de belangen van de betrokkenen
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die de toezichtlandsverordeningen beogen te beschermen, wordt in de onderhavige regeling de
autoriteiten c.q. instances waarmee de Bank gegevens of inlichtingen kan uitwisselen uitgebreid.

Opgemerkt wordt dat onder de in artikel 28, eerste lid, genoemde overheidsinstanties niet de
zogenaamde Internationale organisaties, zoals het IMF en de Wereldbank, vallen. Tevens slaat in
de aanhef van het eerste lid de bijzin "die belast zijn met het toezicht op financiele markten of op
rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die op die markten werkzaam zijn"
terug op alle in de aanhef genoemde overheidsinstanties.
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Ad artikel 31
Met dit artikel is een gestandaardiseerde bepaling voor de kostendoorberekening in alle
toezichtlandsverordeningen opgenomen. Met de uitvoering van deze bepalingen zal de Bank de
thans door haar gemaakte toezichtkosten enigszins kunnen terugvorderen.

In tegenstelling tot de overige toezichdandsverordeningen wordt in deze regeling, gelet op de
aard en de strekking van de te verlenen vergunningen of ontheffingen, niet bepaald dat het
verzoek om een vergunning of ontheffing niet in behandeling wordt genomen alvorens het
verschuldigde bedrag, bedoeld in het eerste lid, is betaald.

Ten aanzien van het laatste lid wordt het volgende opgemerkt. De brief van de Bank waarbij een
betalingsverplichting wordt opgelegd, zoals bepaald in het vierde lid, is een beschikking. Tegen
een zodanige beschikking van de Bank kan de financiele instelling bij de Bank bezwaar indienen,
alsook bij het Gerecht in beroep gaan. Voor wat betreft het dwangbevel, bedoeld in het zevende
lid, en waarbij de invordering geschiedt, kan de financiele instelling nog slechts in verzet gaan
tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Verzet kan bijvoorbeeld wanneer het in het
dwangbevel genoemde bedrag niet overeenkomt met dat in de beschikking van de Bank waarin
de betalingsverplichting is opgelegd. Om die reden is de bepaling die gaat over het rechtsmiddel
verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, zoals bepaald in het hoofdstuk c.q. de
paragraaf betreffende geldschulden, van overeenkomstige toepassing verklaard. In het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van elk Land is namelijk het verzet niet opgenomen.

Tot slot wordt opgemerkt dat de in het vijfde lid genoemde wettelijke rente per Land kan
verschillen. Deze wordt namelijk vastgesteld door de desbetreffende Minister van Jusntie.

Ad artikel 33
Ter bescherming van de belangen van de betrokkenen die de verschillende
toezichdandsverordeningen trachten te beschermen, wordt de Bank de bevoegdheid toegekend
om in overleg te treden met de organisaties, die op grond van de toezichdandsverordeningen
door de Ministers van Financien als representatieve organisaties zijn aangewezen. De Bank dient
evenwel alvorens in overleg te treden met de desbetreffende representatieve organisaties, de
betrokken financiele instellingen mededeling te doen van het overleg. De Bank heeft deze
bevoegdheid wanneer de financiele instellingen niet of niet binnen de door de Bank gestelde
termijn of onvoldoende gevolg hebben gegeven aan de aanwijzing van de Bank, dan wel wanneer
bijzondere gebeurtenissen een adequate functionering van de betrokken financiele instellingen in
gevaar brengen.

Ad artikel 34 t/m artikel 52
Voor een toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar het onderdeel Last onder dwangsom
en bestuurlijke boete in het algemene deel van deze toelichting.

Ad artikel 69 t/m artikel 77
In dit hoofdstuk is de bevoegdheid van de Bank opgenomen om een tweetal feiten, te weten de
weigering van de Bank om een aangevraagde vergunning te verlenen wanneer deze weigering
onherroepelijk is geworden en het niet beschikken over een vergunning, ter openbare kennis te
brengen. Ook is in dit hoofdstuk opgenomen de bevoegdheid van de Bank om het feit ter zake
waarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden
voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de last onder
dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, openbaar te maken.
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Opgemerkt wordt dat het openbaar maken van een overtreding een effectief
handhavinginstrument is, omdat de openbaarmaking de goede naam van een financiele instelling
kan schaden, terwijl een goede naam voor een financiele instelling juist van het grootste belang is.
Om die reden is tot uitdrukking gebracht dat de openbaarmaking een handhavingsinstrument
betreft dat slechts wordt toegepast in geval er sprake is van een overtreding van de
toezichtlandsverordening.

Met het oog op het sanctionerend karakter van deze bevoegdheid zijn enkele bepalingen
opgenomen ter bescherming van degene wiens handelen of nalaten openbaar wordt gemaakt Het
zal echter niet mogelijk zijn om de overtreder alrijd voldoende waarborgen te bieden. Te denken
valt bijvoorbeeld aan de overtreder die geen bekend adres heeft of die zijn identiteit verhult. In
dergelijke gevallen kan van de Bank redelijkerwijs niet gevergd worden dat zij de overtreder toch
alle waarborgen biedt, alvorens de noodzakelijke handhavingmaatregelen te nemen.

De 'openbaarmaking* van overtredingen, zoals hiervoor weergegeven, geschiedt op de door de
Bank te bepalen wijze, bijvoorbeeld door publicatie in de bladen, waarin door de Landen de
officiele berichten worden geplaatst, of in een of meer dagbladen ter keuze van de Bank.

Tenslotte verdient het aandacht dat het bij de publicatie van overtredingen gaat om gevallen
waarin de Bank gebruik maakt van gegevens die op grond van de desbetreffende
toezichtlandsverordening zijn verkregen. Wanneer de overtreding van een
toezichtlandsverordening bij het publiek bekend is of dat het anderszins openbare informatie
betreft, zoals bijvoorbeeld publicatie die reeds verschenen is in dagbladen, op het internet etc.,
staat het de Bank natuurlijk vrij om op grond van deze openbare informatie te waarschuwen. De
Bank zal er dan wel goed aan doen om de informatie te verifieren.

Wegens het feit dat de Bank zelf belast wordt met de openbaarmaking van een overtreding is het
noodzakelijk, om te voorkomen dat men rechter wordt in eigen zaak, dat de interne organisatie
bij de Bank zo wordt ingericht dat een functionaris die een overtreding constateert niet tevens
beoordeelt of een overtreding ter openbare kennis moet worden gebracht (functiescheiding).
Derhalve dient in de toezichtlandsverordeningen te worden voorgeschreven dat de
werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een overtreding worden
verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de overtreding en
het daaraan voorafgaande onderzoek.

Ad artikel 78
Sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering (P.B. 1996, no. 164) werd in de
Nederlandse Antillen een standaardtoezichtbepaling gehanteerd, waarin op gestructureexde en
uniforme wijze geregeld was wie bevoegd is om toezicht uit te oefenen, welke bevoegdheden in
dat kader kunnen worden uitgeoefend, alsmede aan welke regels de uitoefening van die
bevoegdheden gebonden is. Artikel 78 is op deze standaardtoezichtbepaling gebaseerd. Hierbij is
afgewogen welke bevoegdheden in het kader van het toezicht op de naleving noodzakelijk zijn.

Ten aanzien van het eerste lid,
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Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het  
Koninkrijk der Nederlanden regelende de vaststelling van de verhouding van de Caribische  
gulden (CMg) ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika (Regeling  
Wisselkoers Caribische gulden).  

CURAÇAO EN SINT MAARTEN,  

In overweging genomen hebbende:  

Dat in artikel 88 van de Staatsregeling van Curaçao is opgenomen dat het geldstelsel bij  
landsverordening wordt geregeld en dat in artikel 100 van de Staatsregeling van Sint Maarten is  
opgenomen dat het geldstelsel bij of krachtens landsverordening wordt geregeld;  

Dat in het slotakkoord op 2 november 2006 is afgesproken dat er een centrale bank zal zijn voor  
Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het monetair toezicht,  
het financieel toezicht en het integriteitstoezicht;  

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 afspraken hebben gemaakt over een  
gezamenlijke centrale bank, gezamenlijke munt en de relevante regelgeving;  

Dat in de afspraken in elk geval het volgende is afgesproken:  

dat een gemeenschappelijke centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon;  
dat er één valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste  
wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;  
dat de hoofdtaak is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder het  
monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteittoezicht;  
dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van het  
financieel systeem dient;  
dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen.  

Zijn overeengekomen als voIgt:  

Artikel l  

De officiële pariteit van de Caribische gulden is 1.790 per dollar van de Verenigde Staten van  
Amerika.  

Artikel 2  

1. De koersen voor het deviezenverkeer in Curaçao en Sint Maarten van de dollar van de  
Verenigde Staten van Amerika voor de overname of de ter beschikkingstelling van buitenlandse  
waarden worden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vastgesteld binnen een  

schommelingsmarge van 21/4 (twee en een kwart) procent rondom de pariteit zoals vastgesteld in  
artikel 1.  

2. De koersen van de overige valuta worden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten  
vastgesteld met inachtneming van het gestelde in artikel 1 en artikel 2, eerste lid.  
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Artikel 3  

Deze Regeling wordt gepubliceerd in de bladen, waarin elk Land de officiële berichten plaatst.  

Artikel 4  

Deze Regeling kan worden aangehaald als de "Regeling Wisselkoers Caribische gulden".  
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