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LANDSVERORDENING van de 23ste december 1997 houdende regels met betrekking tot 
de bestuurlijke structuur, het bestuur en het beheer van het Algemeen Pensioenfonds van de 
Nederlandse Antillen (Landsverordening APNA) 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze landsverordening wordt verstaan onder: 

a. Minister: de minister van Financiën; 
b. Fonds: het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid; 
c. Bank: de Bank van de Nederlandse Antillen. 

 

HOOFDSTUK VII Toezicht 

Artikel 20 

1. De Bank houdt toezicht op het fonds en adviseert, op verzoek of uit eigen beweging, de 
Minister en het bestuur met betrekking tot zaken, het fonds rakende. 

2. De Minister stelt, gehoord de Bank, nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van 
de in het eerste lid bedoelde taak. 

Artikel 21 

1. De Bank is bevoegd van het bestuur, de beleggingscommissie en het personeel van het fonds, 
de personen bedoeld in artikel 11, de besturen van ondernemingen als bedoeld in artikel 16, 
eerste lid onder j, en de natuurlijke en rechtspersonen die ingevolge een wettelijke regeling 
van het pensioen rechten of verplichtingen hebben tegenover het fonds, de inlichtingen te 
vorderen die voor een goede vervulling van de haar bij of krachtens artikel 20 opgelegde taak 
redelijkerwijs nodig zijn. Een vordering geschiedt schriftelijk. 

2. Van de in het eerste lid genoemde personen en instellingen is de Bank tevens bevoegd de 
inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover de kennisneming van de 
inhoud daarvan redelijkerwijs nodig is voor een goede taakvervulling als in dat lid bedoeld. 
Deze vordering geschiedt eveneens schriftelijk. 

3. De Bank is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. Indien het maken 
van kopieën niet ter plaatse kan geschieden waar de gegevens en bescheiden zich bevinden, 



is de Bank bevoegd deze voor dat doel voor korte tijd mee te nemen, tegen een door of 
namens haar af te geven schriftelijk bewijs van ontvangst. 

4. De Bank heeft te allen tijde toegang tot de plaatsen waar de gegevens en bescheiden zich 
bevinden of vermoed worden zich te bevinden. 

5. Indien de Bank de toegang wordt geweigerd, verschaft zij zich die desnoods met inroeping 
van de sterke arm. 

6. Is de plaats een woning of alleen door een woning toegankelijk, dan treedt de Bank deze 
tegen de wil van de bewoner niet binnen dan op een algemene of bijzondere schriftelijke last 
van de officier van justitie of op een bijzondere schriftelijke last van een hulpofficier van 
justitie. De last wordt bij het binnentreden getoond. Van het binnentreden wordt door de 
Bank proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal 24 uur aan de officier van justitie en 
aan degene wiens woning is binnengetreden in afschrift wordt toegezonden. 

7. De Bank kan een of meer personen machtigen om de in het eerste tot en met het zesde lid 
bedoelde bevoegdheden uit te oefenen. 

8. De in het voorgaande lid bedoelde personen dragen bij de uitoefening van hun 
bevoegdheden een legitimatiebewijs, alsmede de machtiging of een kopie daarvan, bij zich. 
Zij tonen deze desgevraagd aanstonds. 

Artikel 22 

1. Een ieder is verplicht aan de Bank en aan de door de Bank gemachtigden alle medewerking 
te verlenen die zij redelijkerwijs ter uitoefening van hun bevoegdheden kunnen vorderen. 

2. De personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot 
geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun 
geheimhoudingsplicht voortvloeit en het gegevens betreft waarvan zij uitsluitend kennis 
dragen uit hoofde van een ander functie dan bij of ten behoeve van het fonds. 

Artikel 23 

De Bank kan, indien de gang van zaken bij het fonds haar hetzij in het geheel, hetzij op bepaalde 
onderdelen onbevredigend voorkomt, haar opmerkingen daarover ter kennis brengen van het 
bestuur. 

Artikel 24 

1. De Bank brengt jaarlijks vóór 1 juni verslag uit aan de Minister over de in het voorgaande 
kalenderjaar bij de uitvoering van de haar bij of krachtens deze landsverordening opgedragen 
taak verrichte werkzaamheden, uitgeoefende bevoegdheden en opgedane bevindingen. 

2. De Minister zendt een afschrift van het verslag aan het bestuur. 

Artikel 25 

Het fonds vergoedt de kosten die voor de Bank aan de uitvoering van deze landsverordening zijn 
verbonden. 


