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IN NAAM DER KONINGIN! 

 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

 

dat het in het belang van een efficiënt en duurzaam toezicht op de trustkantoren wen-

selijk is regels te stellen ten aanzien van de bekostiging van dit toezicht door de Cen-

trale Bank van Aruba, verbonden aan de uitvoering van de Landsverordening trust-

kantoren (AB 2009 no. 13); 

 

 Gelet op: 

 

artikelen 26 en 27 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13); 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:  

 

 

§ 1. Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

 

 In dit landsbesluit wordt verstaan onder:  

 

Bank : de Centrale Bank van Aruba; 

Landsverordening :  de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13); 

toezichtskosten :  het jaarlijks door de Bank vóór 1 december aan de trustkanto-

ren in rekening te brengen bedrag ter dekking van de door de 

Bank gemaakte kosten, verbonden aan de uitvoering van de 

Landsverordening;  

 

§ 2. Toezichtskosten 

 

Artikel 2 

 

 Het bedrag van de jaarlijkse toezichtskosten bedraagt ten hoogste Afl. 

100.000,-. 
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Artikel 3 

 

 1. De toezichtskosten worden verdeeld over de trustkantoren, die ingevolge ar-

tikel 2, eerste lid, van de Landsverordening over een vergunning beschikken, op basis 

van het aantal vennootschappen waaraan elk trustkantoor diensten in de zin van arti-

kel 1 van de Landsverordening verleent, met dien verstande dat elk vergunninghou-

dend trustkantoor een bedrag van minimaal Afl. 2.500,- aan toezichtskosten ver-

schuldigd is. 

 2. Het aantal vennootschappen waaraan diensten in de zin van artikel 1 van de 

Landsverordening worden verleend, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld aan 

de hand van een jaarlijks vóór 1 juli door het trustkantoor aan de Bank toe te zenden 

opgave van het aantal vennootschappen waaraan diensten worden verricht met dien 

verstande dat, indien een trustkantoor deze opgave niet of niet tijdig toezendt, de 

Bank het aantal hiervan ambtshalve kan vaststellen. 

 

Artikel 4 

 

 1. De aan de Bank verschuldigde toezichtskosten worden door het trustkantoor 

voldaan binnen vier weken na dagtekening van de brief waarbij de hoogte daarvan is 

bepaald. 

 2. Indien een trustkantoor niet of niet volledig voldoet aan het in het eerste lid 

neergelegde voorschrift, is over het niet voldane gedeelte van de toezichtskosten van-

af het verstrijken van die termijn de wettelijke rente verschuldigd. 

 

§ 3. Slotbepaling 

 

Artikel 5 

 

 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn 

plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit doorberekening toezichtskosten 

trustkantoren. 

 

       Gegeven te Oranjestad, 20 december 2012 

       F.J. Refunjol 

 

 

De minister van Financiën, Communicatie,  

Utiliteiten en Energie, 

M.E. de Meza 

 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 


