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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 24 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17)

Citeertitel: Landsbesluit doorberekening
mingspensioenfondsen

toezichtskosten

onderne-

Vindplaats : AB 2010 no. 86
Wijzigingen: AB 2013 no. 64
====================================================================
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
de Bank
: de Centrale Bank van Aruba;
Stichting
: de Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba;
belegd vermogen
: de per ultimo van het afgelopen boekjaar
in vastrentende en zakelijke waardenbelegde middelen van een ondernemingspensioenfonds en de Stichting;
de Landsverordening
: de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
toezichtskosten
: het jaarlijks door de Bank vóór 1 december aan de ondernemingspensioenfondsen en
de Stichting in rekening te brengen bedrag ter dekking van de door de Bank gemaakte kosten, verbonden aan de uitvoering van de Landsverordening en artikel 9
van de Landsverordening
privatisering
APFA (AB 2005 no. 2);
ondernemingspensioenfonds: een aan een onderneming verbonden fonds
waarin ten bate van personen die aan die
onderneming verbonden zijn, gelden worden
bijeen gebracht, strekkende tot verzekering van pensioen.
Artikel 2
1. Het bedrag van de jaarlijkse toezichtskosten bedraagt Afl.
155.000,-.
2. Het in het eerste lid genoemde bedrag kan jaarlijks bij regeling van de Minister worden verhoogd met maximaal de door het Centraal
Bureau Statistiek berekende 12-maandsgemiddelde inflatie over het
voorgaande jaar, zoals gemeten in de consumentenprijsindex.
Artikel 3
1. De toezichtskosten worden verdeeld over de ondernemingspensioenfondsen en de Stichting gezamenlijk op basis van het aandeel belegd
vermogen van een ondernemingspensioenfonds en de Stichting ten opzichte van het totale belegde vermogen van de ondernemingspensioenfondsen
en de Stichting, met dien verstande dat elk ondernemingspensioenfonds
alsmede de Stichting minimaal een bedrag van Afl. 5.000,- aan toezichtskosten verschuldigd is.
2. Het belegde vermogen van een ondernemingspensioenfonds wordt
vastgelegd aan de hand van de krachtens artikel 11 van de Landsveror-
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dening aan de Bank toegezonden staten met dien verstande dat, indien
een ondernemingspensioenfonds die staten niet of niet tijdig toezendt,
de Bank de hoogte van het belegde vermogen ambtshalve kan vaststellen.
3. Het belegde vermogen van de Stichting wordt vastgelegd overeenkomstig de voorschriften van de Landsverordening met dien verstande
dat, indien de Stichting die staten niet of niet tijdig toezendt, de
Bank de hoogte van het belegde vermogen ambtshalve kan vaststellen.
Artikel 4
1. De aan de Bank verschuldigde toezichtskosten worden door elk
ondernemingspensioenfonds alsmede de Stichting voldaan binnen vier weken na dagtekening van de brief waarbij de hoogte daarvan is bekendgemaakt aan elk ondernemingspensioenfonds en de Stichting.
2. Indien een ondernemingspensioenfonds of de Stichting niet of
niet volledig voldoet aan het eerste lid, is het over het niet voldane
gedeelte van de toezichtskosten vanaf het verstrijken van die termijn
wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 5
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit doorberekening toezichtskosten ondernemingspensioenfondsen.
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