Revised Notice on the B9 arrangement

Besluit inzake het deviezenverkeer B9-regeling, 2013/2
Maximaal toelaatbare netto vreemde valuta positie van deviezenbanken tegenover nietingezetenen (de zogenaamde B9-regeling)
De Centrale Bank van Aruba (CBA),
Ter verdere uitvoering van aanwijzing no. 5 van de Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW
2005/1,
maakt bekend,
de volgende afspraken met betrekking tot de B9-regeling die tot nader order gelden:
1. De netto vreemde valuta positie tegenover niet-ingezetenen, zijnde het saldo van de bancaire
vorderingen op en schulden aan niet-ingezetenen in buitenlandse valuta van een deviezenbank,
dient aan het einde van elke werkdag positief te zijn. Dit wordt de feitelijke B9-positie
genoemd.
2. De feitelijke B9-positie mag aan het einde van elke werkdag van de maand de maximaal
toelaatbare positie tegenover niet-ingezetenen (B9-maximumpositie) niet overschrijden.
3. In principe dient elke overschrijding van de B9-maximumpositie per dag ultimo, binnen één (1)
werkdag aan de CBA te worden verkocht, zoals aangegeven in "paragraaf 2 van aanwijzing no.
5 van de Bekendmaking inzake het deviezenverkeer AW 2005/1". De CBA is echter bereid om,
ter vergemakkelijking van het internationale bedrijf van de deviezenbanken en ter ondersteuning
van hun buitenlandse kaspositie, op ad hoc basis verzoeken in overweging te nemen om relatief
kleine bedragen in vreemde valuta boven het maximum voor een beperkte periode aan te
houden. Bij gebruik van deze mogelijkheid dient de deviezenbank een vergoeding aan de CBA
te betalen equivalent aan het op dat moment geldende Federal funds rente.
4. Bepaling van de B9-maximumpositie:
a. Na indiening van de laatste B9-rapportage van elke maand zal de B9-maximumpositie van
de deviezenbanken voor de volgende periode worden berekend. Deze berekening geschiedt
op basis van het gemiddelde van de feitelijke B9-posities van de laatste twee
rapportageperiodes van de afgelopen maand.
b. Vervolgens wordt dit gemiddelde vermeerderd met de standaarddeviatie van de feitelijke
B9-posities van de deviezenbanken, berekend over de periode vanaf de eerste week van
december 2011 tot en met de laatste week van de afgelopen rapportagemaand.
c. De uitkomst van de punten a en b wordt daarna gecorrigeerd met een extra marge indien de
economische en financiële ontwikkelingen in Aruba dit vereisen. Deze marge wordt
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berekend rekening houdend met de maximale B9-positie van de vorige maand en de door de
CBA gehanteerde beleidsvoet.
d. De gegevens betreffende de B9-maximumpositie dienen op maandbasis aan de CBA te
worden gerapporteerd, en wel binnen één (1) werkdag na indiening van de rapportage van
de feitelijke B9-positie van de laatste week van de afgelopen rapportagemaand middels het
formulier F (zie bijlage 1).
5. Bepaling van de feitelijke B9-positie:
a. De deviezenbanken stellen tegenover niet-ingezetenen per week ultimo de feitelijke B9positie vast. Deze positie wordt bepaald als zijnde het verschil van de totale vorderingen op
en schulden aan niet-ingezetenen in vreemde valuta.
b. De gegevens betreffende deze positie dienen vervolgens op de daaropvolgende werkdag aan
de CBA te worden gerapporteerd middels het formulier G (zie bijlage 2).
6. Andere bepalingen:
a) De CBA kan op ieder moment besluiten de B9-regeling te wijzigen, indien veranderingen
in de netto buitenlandse positie van het land of de op dat moment heersende economische
en financiële condities dit vereisen.
b) Elke surplus-aanhouding van vreemde valuta boven de B9-maximumpositie van de
rapporterende deviezenbank per week ultimo dient binnen 1 werkdag aan de CBA te worden
verkocht, tenzij de CBA expliciet en vooraf toestemming daarvoor heeft verleend tegen de
geldende rentevergoeding.
c) Het kopen van vreemde valuta bij de CBA is alleen toegestaan nadat de meest recente B9
rapportage over de feitelijke buitenlandse positie van de betreffende deviezenbank aan de
CBA zijn verstrekt.
d) De deviezenbank dient, via een speciale bijlage, aan te geven voor welk doel de additionele
vreemde valuta is gekocht. Hierbij is van belang dat de CBA tijdig van de juiste informatie waaronder de weekstaat- wordt voorzien, teneinde de oorzaken van een grotere behoefte aan
vreemde valuta te kunnen vaststellen. De verkoop van de benodigde additionele vreemde
valuta zal uitsluitend worden uitgevoerd nadat deze informatie is verstrekt. De CBA kan
deviezenbanken verplichten hun gehele netto buitenlandse actief of een gedeelte daarvan
in U.S. dollar te converteren en aan de CBA te verkopen.
7. Deviezenbanken mogen ingezetene vreemde valutarekeningen (de rekening) ten behoeve van
hun ingezetene rekeninghouders openen zonder voorafgaande toestemming van de CBA. De
rekeningen mogen alleen worden gebruikt onder de volgende voorwaarden.
De rekening mag uitsluitend worden gecrediteerd voor:
- opbrengsten uit hoofde van de verkoop van buitenlandse betaalmiddelen en geldswaardige
papieren (waaronder cheques, wisselbrieven en promessen);
- opbrengsten uit hoofde van de door de deviezenbanken verstrekte leningen luidende in
vreemde valuta;
- overmakingen vanuit een aan de CBA gemelde buitenlandse bankrekening dan wel een
rekening-courantverhouding; en
2

-

overboekingen vanuit een andere ingezetene vreemde valutarekening hetzij van hemzelf
hetzij van een derde.

De rekening mag uitsluitend worden gedebiteerd voor:
- kosten uit hoofde van de aankoop van buitenlandse betaalmiddelen en geldswaardige
papieren (waaronder cheques, wisselbrieven en promessen);
- het opnemen van contante deviezen (inclusief eventuele kosten ) voor reisdoeleinden van de
rekeninghouder, onder voorwaarde dat de rekeninghouder de onderliggende
reisdocumenten aantoont op het moment van de opname;
- aflossingen en/of interestbetalingen op de door de deviezenbanken verstrekte leningen
luidende in vreemde valuta;
- overmakingen naar een aan de CBA gemelde buitenlandse bankrekening dan wel een
rekening-courantverhouding;
- overmakingen naar een andere ingezetene vreemde valutarekening hetzij van hemzelf hetzij
van een derde; en
- overmakingen naar een ingezetene florinrekening van hetzij hemzelf hetzij van een derde,
alsook aankoop van contante Arubaanse florin.
Het is de rekeninghouder voorts verboden:
• Ten laste van de rekening contante deviezen (zoals contante U.S. dollars) op te nemen voor
lokale betalingsdoeleinden.
• de rekening aan te vullen door middel van overboekingen van een ingezetene florinrekening
hetzij van hemzelf hetzij van een derde.
De bepalingen van de Landsverordening deviezenverkeer en de Landsverordening
deviezenprovisie zijn van toepassing op betalingen aan niet ingezetenen afgewikkeld via de
rekening.
8. De Bekendmaking inzake het deviezenverkeer B-9 99/1 wordt ingetrokken.
9. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2013 en kan worden aangehaald als
Besluit B9-regeling, 2013/1.

Oranjestad, November 14, 2013

Jeanette R. Semeleer
President
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