CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
BESCHIKKING
NR ………
Overwegende het verzoek d.d.

……….. van……………

mede gelet op het bepaalde in de artikelen 10 t/m 16 van de Regeling Deviezenverkeer
Curaçao en Sint Maarten (2010);
verleent de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, hierna te noemen de Bank,
aan
………………………….
hierna verder aan te duiden als Segregated Trust Company (STC),
ontheffing van de voorwaarden, voorschriften en bepalingen van de artikelen 10
tot en met 16 van de Regeling Deviezenverkeer van Curaçao en Sint Maarten
(2010):
onder de volgende voorwaarden:
I.

Voorzover niet anders is bepaald in de overige voorwaarden, voorschriften en
bepalingen bij of krachtens de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten
(2010), is het de STC verboden, zonder een daartoe strekkende vergunning van de
Bank, financiële transacties te verrichten met ingezetenen van Curaçao en Sint
Maarten, waaruit verplichtingen voortvloeien die ten laste kunnen komen van de
deviezenreserves van Curaçao en Sint Maarten. Met name worden hierbij
bedoeld de verstrekking van leningen aan ingezetenen en deelname in ingezetene
bedrijven.

II.

De STC dient de ingevolge de bepalingen van de Vestigingsregeling voor
Bedrijven (P.B. 1946, no. 43), zoals gewijzigd, vereiste vestigingsvergunning te
overleggen aan de Bank. Indien deze vergunning wordt ingetrokken, is de STC
verplicht om binnen 30 dagen na de intrekking daarvan melding te doen aan de
Bank.

III. De STC dient in Curaçao of Sint Maarten een wettelijke vertegenwoordiger te
hebben, waaronder is te verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, die gevestigd is
dan wel kantoor houdt in Curaçao of Sint Maarten en die over voldoende
vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt conform de Landsverordening Toezicht
Trustwezen (P.B. 2003, nr. 114) artikel 1. Indien en zodra de STC geen wettelijke
vertegenwoordiger in Curaçao of Sint Maarten heeft, is deze ontheffing van
rechtswege vervallen.

IV.

Indien en voorzover de statuten van de STC, welke bij de bescheiden van de
aanvraag voor deze ontheffing waren gevoegd, worden gewijzigd, dient een kopie
van de statutenwijziging uiterlijk 10 werkdagen na de formele totstandkoming
daarvan aan de Bank te worden toegezonden. De ontheffing blijft geldig tenzij de
Bank deze binnen 30 dagen na ontvangst van de statutenwijziging wenst in te
trekken conform het bepaalde in artikel 22, lid 1 van de Regeling Deviezenverkeer
Curaçao en Sint Maarten (2010).

V.

Alleen de STC is bevoegd rekeningen te openen en aan te houden bij lokale
deviezenbanken, luidende in guldens of in buitenlandse geldsoorten. Deze
rekeningen dienen door de lokale deviezenbank geadministreerd te worden als
niet-ingezetene rekeningen. Het totale tegoed mag niet meer dan NAf. 250.000
bedragen. De trustcellen mogen geen afzonderlijke rekeningen openen en
aanhouden bij lokale deviezenbanken.

VI.

De STC. is verplicht aan de Bank door te geven bij welke lokale deviezenbanken de
rekeningen genoemd onder punt V worden aangehouden.

VII. Indien de STC na zijn oprichting additionele cellen wil oprichten of bestaande
cellen wil beëindigen, dient de lokale wettelijke vertegenwoordiger of bestuurder
van de STC uiterlijk 10 werkdagen na de formele totstandkoming daarvan de Bank
te verzoeken de nieuwe cellen op de bijlage bij deze beschikking te plaatsen en/of
bestaande cellen te verwijderen.
VIII. Deze beschikking is niet overdraagbaar.
De kosten voor het verkrijgen van deze beschikking zijn vastgesteld op
tweehonderdenvijftig gulden.
Datum:

……………….

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

De bovenstaande vergunning houdt niet in dat voldaan is aan de vereisten van de
Landsverordening trust (P.B. 2011, nr. 67), hierna te noemen “Lt”. De STC dient
over een ontheffing van de Bank ingevolge artikel 130, lid 4 van de Lt te
beschikken om op te mogen treden als trustee van haar trustcellen. De Bank kan
uit hoofde van dit artikel voorwaarden verbinden aan de ontheffing. De
overtreding van vermelde Landsverordening wordt gestraft met gevangenisstraf
c.q. hechtenis en/of een geldboete.

Bijlage: Trustcellen behorende bij beschikking nr……..
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
5. ……………………….
6. ……………………….
7. ……………………….
8. ……………………….
9. ……………………….
10. ……………………….
11. ……………………….
12. ……………………….
13. ……………………….
14. ……………………….
15. ……………………….

Datum:………………..

