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Kenmerk: RvA 97-12 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Centrale Bankverordening (AB 1991 

no. GT 32) (invoering beperking aansprakelijkheid Centrale Bank van Aruba) 

 
            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Centrale Bankverordening (AB 1991 no. GT 32) 
(invoering beperking aansprakelijkheid Centrale Bank van Aruba), moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten.  
 
 Het onderhavige ontwerp beoogt twee wijzigingen aan te brengen in de Centrale 
Bankverordening, namelijk verbreding van het toezichtveld alsmede de invoering van een 
beperkte aansprakelijkheid. De Raad is van mening dat beide wijzigingen tot uitdrukking dienen 
te worden gebracht in de aanhef en de considerans, in welke thans uitsluitend de invoering van 
de beperkte aansprakelijkheid worden genoemd. 
 
 De Raad vraagt zich naar aanleiding van artikel I, onderdeel B, af of de voorgestelde 
beperking van de aansprakelijkheid van de President, de directeuren, de Raad van 
Commissarissen en eventueel ingeschakelde derden zich tevens uitstrekt tot de interne 
verhouding jegens de Bank. 
 
 De Raad constateert dat in het ontwerp geen voorziening is getroffen ter voorkoming 
van de situatie dat de organen en personen genoemd in voorgesteld artikel 16a ten onrechte 
worden belast met de kosten en de uitgaven van een gerechtelijke procedure voor de door hen 
overeenkomstig het ontwerp en overige toepasselijke regelgeving uitgeoefende of uit te oefenen 
taken en bevoegdheden. Gewezen zij in dit kader op artikel 15 van het Centrale Bank-statuut 
voor Curaçao en Sint Maarten. De Raad adviseert hierin te voorzien. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, nadat met het vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Adjunct-secretaris,     De Voorzitter, 
 
 
__________________    ____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 
 

 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba 
t.a.v. de Minister van Justitie en Onderwijs 
L.G. Smith Boulevard 76 
Alhier. 

 


