Bekendmaking inzake het deviezenverkeer 02/K.1
Kapitaaltransacties
met het Buitenland
De Centrale Bank van Aruba (“de Bank”)
gelet op: artikelen 10 en 16 van de Landsverordening deviezenverkeer (“Ldv”)
maakt bekend dat:
a.

de Bekendmaking inzake het deviezenverkeer 98/K.1 van 25 juni 1998 hierbij wordt
ingetrokken;

b.

aan ingezetenen/natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 1, sub a, van de Ldv een
algemene vergunning wordt verleend tot het verrichten van kapitaaltransacties met het
buitenland tot een bedrag van driehonderdduizend Arubaanse florin (Afl. 300.000,--) of de
tegenwaarde daarvan in vreemde valuta per kalenderjaar;

c.

aan ingezetenen zoals bedoeld in artikel 1, onderdelen b t/m e, van de Ldv een algemene
vergunning wordt verleend tot het verrichten van kapitaaltransacties met het buitenland
tot een bedrag van zevenhonderdenvijftigduizend Arubaanse florin (Afl. 750.000,--) of
de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta per kalenderjaar. Een en ander laat de
faciliteiten die terzake gelden voor de instellingen die vallen onder de z.g. B-9 regeling
dan wel de 40-60 procent regeling onverlet;

d.

aan in Aruba gevestigde trustkantoren een algemene vergunning wordt verleend aandelen
in buitengaatse ondernemingen als bedoeld in artikel 19 van de Ldv over te dragen aan
niet-ingezetenen;

e.

aan ingezetenen een algemene vergunning wordt verleend om goud, edele metalen en
edelstenen in- of uit te voeren;

f.

aan ingezetenen een ontheffing wordt verleend om de hen toebehorende buitenlandse
effecten – al dan niet voorzien van coupon- en/of dividendbladen – in open bewaring te
geven als vermeld in artikel 15 lid 2 van de Ldv;

zulks onder de navolgende voorwaarden:
I.

ingezetenen dienen alle overige wettelijke bepalingen, alsmede de voorschriften, richtlijnen en
aanwijzingen en dergelijke welke vanwege de Bank zijn uitgevaardigd, stipt na te leven;

II.

alle betalingen aan en ontvangsten uit het buitenland betrekking hebbende op de hiervoor onder
b tot en met d genoemde kapitaaltransacties dienen via een lokale deviezenbank of een aan de
Bank gemelde buitenlandse bankrekening te geschieden. Indien de betalingen en ontvangsten
geschieden anders dan hier vermeld dienen de datum en wijze onverwijld schriftelijk aan de
Bank te worden gemeld;

III. ten behoeve van de betalingsbalansregistratie dienen de lokale deviezenbanken de bestaande
daartoe bestemde transactiecodes van de Bank te blijven gebruiken en aan de voorgeschreven
rapportagevereisten te voldoen.
Voor de toepassing van deze Bekendmaking worden onder “kapitaaltransacties” met het buitenland
mede begrepen transacties uit hoofde van leningen, beleggingen, directe investeringen en andere
vermogensoverdrachten.
Indien de Bank van oordeel is dat als gevolg van het betalingsverkeer met het buitenland de
deviezenreservepositie van het Land wordt aangetast, of dat zich een zodanige ontwikkeling dreigt
voor te doen, kan zij op grond van artikel 9, derde lid, van de Ldv al die maatregelen welke zij
geboden acht te nemen ten aanzien van de in deze Bekendmaking bedoelde transacties.
Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.
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