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PUBLICATIEBLAD
 
LANDSVERORDENING van de 9de december 2011 houdende regels met betrekking tot de 
overgang van vermogensbestanddelen van de Postspaarbank naar de naamloze 
vennootschap PSB Bank NV (Landsverordening overgang vermogensbestanddelen 
Postspaarbank naar PSB Bank NV). 

______________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
________ 

 
DE GOUVERNEUR van Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is in verband met de verzelfstandiging van de Postspaarbank, regels te stellen 
inzake de overgang van de vermogensbestanddelen van de Postspaarbank op de naamloze 
vennootschap PSB Bank NV; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
 
 

Artikel 1 
 
1. De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning bepaalt in overeenstemming met de 

Minister van Financiën de vermogensbestanddelen van de Postspaarbank die op de PSB Bank 
NV zullen overgaan. 

2. De vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, gaan met ingang van een bij landsbesluit 
te bepalen datum onder algemene titel over, tegen een waarde die wordt verkregen door 
waardering van de vermogensbestanddelen op basis van waarderingsgrondslagen die behoren bij 
een bedrijf dat de bedrijfsvoering continueert. 

3. De beschrijvingen van de vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, dienen betrekking 
te hebben op de toestand van hetgeen overgaat op een dag die niet eerder dan twaalf maanden 
vóór de datum van overgang ligt. 

4. De overgang, bedoeld in het tweede lid, vindt niet plaats voordat de openingsbalans van de PSB 
Bank NV door een accountant als bedoeld in artikel 121, zesde lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek is goedgekeurd. 

5. De rechtsbetrekkingen die ten gevolge van het bepaalde in het eerste en tweede lid ontstaan 
tussen PSB Bank NV en een derde, die tot de datum van overgang van de in het eerste lid 
bedoelde vermogensbestanddelen gebruik maakte van de diensten van de Postspaarbank 
worden, zolang tussen PSB Bank NV en de derde geen andere voorwaarden van toepassing zijn, 
op overeenkomstige wijze beheerst door de voorwaarden die onmiddellijk voorafgaand aan de 
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 datum van overgang op die rechtsbetrekkingen van toepassing waren. 
6. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt uit het elders bij of krachtens landsverordening 

bepaalde, worden de bevoegdheden in de voorwaarden, bedoeld in de laatste zinsnede van het 
vijfde lid, gegeven aan organen van de openbare rechtspersoon Curaçao, als rechten 
uitgeoefend door PSB Bank NV. 

 
 

Artikel 2 
 
De in artikel 1, eerste en tweede lid, geregelde overgang van vermogensbestanddelen wordt 
aangemerkt als storting op aandelen van de openbare rechtspersoon Curaçao in PSB Bank NV. 
 
 

Artikel 3 
 
Aan de beheerders van de openbare registers waarin de overgang van rechten of verandering van 
tenaamstelling wordt ingeschreven ten aanzien van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde 
vermogensbestanddelen, wordt door de zorg van de Minister van Financiën, zonder verrekening 
van kosten, de daartoe vereiste opgave gedaan. 
 
 

Artikel 4 
 
In rechtsgedingen waarbij de Postspaarbank is betrokken, treedt de PSB Bank NV met ingang van 
de in artikel 1, tweede lid, bedoelde datum in de plaats van de Postspaarbank. 
 
 

Artikel 5 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van uitgifte van het 
Publicatieblad waarin de bekendmaking is geschied. 
 
 

Artikel 6 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening overgang vermogensbestanddelen 
Postspaarbank naar PSB Bank NV. 
 
 
        Gegeven te Willemstad, 9 december 2011 
                 F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
 
De Minister van Verkeer, Vervoer 
en Ruimtelijke Planning, 
             C.F. COOPER 
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De Minister van Financiën, 
  G.R.M. JAMALOODIN 
 
 
 
        Uitgegeven de 15de december 2011 
        De Minister van Algemene Zaken, a.i., 
                  G.R.M. JAMALOODIN 
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