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Intitulé   : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 okto-

ber 1992 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de 

Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) 

  

Citeertitel: Landsbesluit financiële sancties Servië en Montenegro 

 

Vindplaats : AB 1992 no. 104 

 

Wijzigingen: Geen 

 

==================================================================== 

 

 

 Artikel 1 

 

 1. Het is verboden, direct of indirect, enige beheers- of be-

schikkingshandeling te verrichten met betrekking tot gelden of activa 

die bij in Aruba gevestigde banken of andere financiële instellingen 

worden aangehouden, en die, direct of indirect, geheel of in overwe-

gende mate, toebehoren aan de Republiek Joegoslavië (Servië en Monte-

negro), danwel aan de in de "Federale Republiek Joegoslavië" (Servië 

en Montenegro) woonachtige of verblijvende personen, aldaar gevestigde 

openbare lichamen en rechtspersonen en aan aldaar gevestigde filialen 

of bijkantoren van rechtspersonen die elders gevestigd zijn. 

 2. Het is verboden, direct of indirect, betalingen te verrichten 

ten name van, dan wel kapitaal of andere financiële middelen ter be-

schikking te stellen van de "Federale Republiek Joegoslavië" (Servië 

en Montenegro), van aldaar woonachtige of verblijvende personen, al-

daar gevestigde openbare lichamen en rechtspersonen en van aldaar ge-

vestigde filialen en bijkantoren van rechtspersonen die elders geves-

tigd zijn. 

 3. Het is verboden op welke wijze dan ook medewerking te verlenen 

aan handelingen als bedoeld in het eerste en tweede lid. 

 4. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op betalin-

gen, betrekking hebbend op de levering van voedsel en van goederen 

voor uitsluitend medische of humanitaire doeleinden. 

 

 Artikel 2 

 

 De in artikel 1 vervatte verboden zijn ook van toepassing op bui-

tengaatse ondernemingen en andere instellingen en personen, waaraan in 

het verleden door de Bank een vergunning en ontheffing is verleend van 

één of meer voorschriften bij of krachtens de Landsverordening devie-

zenverkeer (AB 1990 no. GT 6) gegeven. 

 

 Artikel 3 

 

 De minister van Financiën kan, nadat bij hem een daartoe strek-

kend schriftelijk verzoek is ingediend, de president van de Bank ge-

hoord, ontheffing verlenen van de in artikel 1 vervatte verboden. 

 

 Artikel 4 

 

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

die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en vervalt op 

een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 

 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit financiële sancties 

Servië en Montenegro. 

 

 


