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AB 2000 no. 29

Intitulé

:

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 13 juli
2000 ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de
Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 2000 no. 29
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
concern
: de economische gezamenlijkheid van een moedermaatschappij, haar directe of indirecte
dochtermaatschappijen en de ondernemingen of
instellingen, waarin de moedermaatschappij
direct of indirect overwegende zeggenschap
heeft;
concernfinancierings- : een onderneming of instelling die deel uitmaatschappij
maakt van een concern en die haar bedrijf
maakt van het aantrekken van, al dan niet op
termijn, opvorderbare gelden en van het voor
eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen.
Artikel 2
Een concernfinancieringsmaatschappij wordt niet beschouwd als een
kredietinstelling in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), indien:
a. zij de aangetrokken gelden overwegend uitzet, dan wel belegt binnen
het concern waarvan zij deel uitmaakt, en
b. de onderneming die aan het hoofd staat van het concern, waartoe de
concernfinancieringsmaatschappij behoort, voor alle verplichtingen,
ontstaan als gevolg van de door die concernfinancieringsmaatschappij
aangetrokken gelden, een onvoorwaardelijke garantie afgeeft, dan wel
een andere, vooraf door de Bank goedgekeurde vorm van zekerheid
biedt, behoudens voor zover het opvorderbare gelden betreft die
worden aangetrokken bij kredietinstellingen die onder wettelijk
toezicht staan.
Artikel 3
Indien een concernfinancieringsmaatschappij zich in het kader van
haar werkzaamheden direct of indirect tot het publiek wendt om gelden
aan te trekken, verleent de Bank haar op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek een ontheffing als bedoeld in artikel 48, derde lid,
van de Landsverordening toezicht kredietwezen.
Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

