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AFKEONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1989 N0.69
L|NDSV|RO|||G van 28 december 1989 tot wijzigtng van de Centrale
Ba|kverœr|n|g (nieuwe regels met betrekking tot de middelen en het
be|ilfsresult|t van de Centrale Bank).
oitgegevene 29 december 1989
De minister van Justitiey
H.S. Croes
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15 NAâM DER KONINGINI
D| GOUV|RN|UR van Aruba,
In overweglng genomen hebbende:
dat het wenselilk ls in de Centrale Bankverord||g nieuwe regels te
stellen met betrovving tot de middelen en het bedrljfsre|lt|t van
de Centrale Bank van Anxhm alsmede om daartn enige nnaore bepaltngen te wijzigen;
H|eft, de Raad van Advies gehoorde met gmmoon overleg der Staten v|tge|teld on|rstmmnae lnnanveror||g:
Artikel I
De Centrale Bankveror||g wordt ge*ilzlgd als volgt:
A. de artikelen 3 en 4 komen te lulden:
Artîkel 3
1. Het kapltaal van de Bank Bedraagt âfl. l0.0Q0.|0,=.
2. Het kapttaal wordt verkregen uit de activae Anm de
Bank to|escheïden op grond van de artikelen B, tweede
lïd, en 10 van de Onderlinge Regeling Boedels|etd|g Bnmk
van de Nederl|dse Antillen.
3. De waarde van de activa van de Bank bedoeld in het
tweede lid, wordt voor de eerste maal v|tgestelâ door de
raad van co|iss|lss| op voorstel van de president van de
Bank.
4. De actïva van de Bank worden door de presldent vervolgena perïodlek geherwnn|o| voàgens de regelse gesteld
door de rnna van co|tss|iss|.
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Artikel 4
1. De R|nk vormt een resereefon| tot een BedraJ van Afl.
10.000.0|e= ter dekking van verliezen van de Bank.
2. De Bank ls bevoegde na goe|urlng van de Mlnistere
dlt bedrag te verhogen: met dien verstande evenwel dat dïe
verhoving de som van het kapitaal van de Bank en het reservefonds niet |ag doen stllgen tot n|er dah 15% van de passiva
van de Bank, naar de situatie aan het einde van het voorafgaande boekjaar. ;
B. in art1k*1 16, tweede 11d, wordt *1art1ke1 13 zeveade lidll vervangen doorz art ikel 13, on aon| oel h;
C. in artikel 26, eerste l idy wor|t tus sen Hhenn en udeo ingevoegd: en;
D. in |rtikel 31 wordt onoer vernlA|r|g van het bestaande twe|de
liQ en aonRo lid tot derde re|ectlevelllk vierde lid, na het
eerste lld een nieuw tweede làG ingevoegde luidende:
2. De geduren;e een boekjaar optredende wijzlging| in de
waarde van de goud- en deviez|voorr| en de bedrîjfs|onomische actïva van de Balk behoudena die ten naneien van de
activa waartn het kapitaal en de ln de artikelen 4 en 5
geno-aq- reserves zijn belegd, worden aan de passtv|ilde van
de balans tot uleanxkl|g gebracNt; zij worden nl|t betrokken
b'lj de s|m|telling van de winst- en verliesrek||g. ;
E. artikel 33 kcmt te luiden:
Artikel 33
1. Enige uit een goedgeke| jaarlijkse verlies- en win|trekening blljkende winst kDPt allereerst ten goede aan het
kapltaalz voor zover dat minder bedraagt dan het bl| artikel 3, eerste lid bepaalde bedrag en vervolgens aan.de
Hgemene resezwe voor zover die atlndeœ beth'a| dan lzet bij
of krachtens av-tikel 4 1|.1:aa1% bedrag. Het restant komtp
|honamn- toepassing van |1ke1 5 tem go|e aœz het Land.
2. Enig uit een goedgekeur| jaarlijkse winat- en verliesrekenlng blïlkexd verlies komt ten laste vaq de algem|ne
reserve. Ingeval deze reserve onvol|onao is om het verljes
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strekken ult de in het lopende boekjaar Gphmmlde winst net
dien verstande datt
a. het aantal der te verstrekk| voorschott| in entg
boekjaar niet meer dan twee mag bedrageu;
b. geen voorschot meer mag bedragen dan 25% van het bedrag
dat in het voorgaande boekjaar tngevolge de tweede volzin van Net eerate lld aan het LaBd ten goe|e is gekomen, of - indien zulks niet is geschled - nlet meer dan
25% van de in het voorafgaan| boekjaar behaalde
winst;
c. geen voorschot meer mag bedragea dan 50% van de tot
het tijdstip van aanvrage hohmmlao winst of - indien
reeds een voorschot werd verstrekt - 50% van de winst
behaald tussen het tijdstip van de verstr ' van Net
eerste voorschot en het tijdstip van de tweede aanvrage;
d. geen voorschot zaà worden verstrekt ingeval het kapitaal van de Bank en de algemene reserve te zamen minder dan Afl. 23.|O.000e= bedragen. ;
F. art1*e1 35 vervalt.
Arttkel 11
De tekst vaa de Centrale Bankverord||g wordt door de mi
nister van Justitie in het àfkondig|gsbl| van Aruba geplaatst.
Xrtîkel ITI
Deze landsvero|||g treedt tn werkàng mat ingang van de dag
ùa die van zijn plaatsing in het Afkondig|g|l| van h|lhn.
Gegeven te Oranjestad 28 december 1989
F.B. Tromp
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De minister van Financt|n,
G.P. erîaidad
De minister van Justitie,
H.S. Croes
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