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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2011, tot vastlegging van de vrijstelling van deviezenprovisie bij inter-eilandelijke betalingen, verricht in Nederlands-Antilliaanse gulden

Uitgegeven, 27 december 2011

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Aruba vóór 1 januari 1986 de afspraak hebben gemaakt om aan elkaars ingezetenen geen deviezenprovisie te berekenen voor het onderlinge deviezenverkeer tussen de landen, welke afspraak in
Aruba nadien evenwel nimmer wettelijk is vastgelegd;
- dat het wenselijk is om de sinds 1 januari 1986 in Aruba conform die afspraak toegepaste vrijstelling van deviezenprovisie bij inter-eilandelijke betalingen, verricht
in Nederlands-Antilliaanse guldens, alsnog in een wettelijke regeling vast te leggen;
- dat het inmiddels evenwel tevens wenselijk is deze formalisering in tijd te beperken in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen;
Gelet op:
artikel 11 van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1
Van de verplichting tot betaling van deviezenprovisie zijn vrijgesteld:
a. ingezetenen die betrokken zijn bij de aankoop van Nederlands-Antilliaanse betaalmiddelen en Nederlands-Antilliaanse geldswaardige papieren getrokken op deviezenbanken gevestigd in de Nederlandse Antillen;
b. ingezetenen die betrokken zijn bij overboekingen naar een rekening in NederlandsAntilliaanse gulden ten name van ingezetenen van de Nederlandse Antillen; en
c. deviezenbanken die betrokken zijn bij transacties in Arubaanse en NederlandsAntilliaanse betaalmiddelen tussen hen en deviezenbanken gevestigd in de Nederlandse Antillen.
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Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 1 januari 1986; het
vervalt voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba met ingang van 1
januari 2011 en voor de landen Curaçao en Sint Maarten met ingang van 1 januari
2012.

Gegeven te Oranjestad, 20 december 2011
F.J. Refunjol

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

