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Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening 
deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5)  

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 
5), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. De Staat der Nederlanden heeft bij de Centrale Bank van Aruba een niet-
ingezetene rekening in Arubaanse florin geopend ten behoeve van de uitbetaling en 
aflossing van de liquiditeitssteun alsmede de herfinanciering van de in 2021 en 2022 
vervallende buitenlandse leningen.1 Indien een niet-ingezetene echter met binnenlandse 
betaalmiddelen een betaling aan het buitenland verricht, wordt hij, op grond van artikel 
8 van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5), geacht ingezetene te 
zijn. Dit betekent dat als de Staat der Nederlanden gelden van deze rekening naar haar 
bankrekeningen in Nederland overboekt, over deze overboekingen deviezenprovisie aan 
het Land afgedragen dient te worden. 2  Gelet op de doelstelling van de financiële 
ondersteuning van Aruba door Nederland wordt dit als onwenselijk beschouwd. Door het 
wijzigen van de Landsverordening deviezenprovisie wil de regering bewerkstelligen, dat 
overmakingen van de Staat der Nederlanden naar een Nederlandse bankrekening 
vrijgesteld zijn van deviezenprovisie. Daartoe wordt voorgesteld aan artikel 8 toe te 
voegen dat voor de toepassing van deze bepaling, de Staat der Nederlanden niet wordt 
aangemerkt als een ingezetene. 

 
2. Zoals hierboven reeds is vermeld, is in artikel 8 van de Landsverordening 
deviezenprovisie bepaald, dat indien een niet-ingezetene met binnenlandse 
betaalmiddelen een betaling aan het buitenland verricht, hij geacht wordt ingezetene te 
zijn. Dit heeft tot gevolg dat ook andere bepalingen van de Landsverordening 

                                                                 
1 MvT, p. 1. 
2 In artikel 2 van de Landsverordening deviezenprovisie wordt namelijk bepaald dat ingezetenen ter zake 
van een betaling aan het buitenland onder de naam “deviezenprovisie” een commissie aan het Land 
verschuldigd zijn. 
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deviezenprovisie die betrekking hebben op ingezetenen, op deze niet-ingezetenen van 
toepassing zijn. Zo dient bijvoorbeeld op grond van artikel 4, eerste lid, de 
verschuldigde deviezenprovisie aan de Centrale Bank van Aruba afgedragen te worden.3 
In artikel 11 is echter bepaald dat bij landsbesluit, houdende maatregelen, aan bepaalde 
instellingen of groepen van personen vrijstelling kan worden verleend van de 
verplichting tot het afdragen van de deviezenprovisie, bedoeld in artikel 4. Daartoe is 
het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling (AB 1995 no. 68) tot stand 
gebracht. De Raad adviseert toe te lichten waarom de gewenste deviezenprovisie-
vrijstelling van de Staat der Nederlanden op de voorgestelde wetstechnische/wets-
systematische wijze wordt geregeld en niet volstaan zou kunnen worden met een 
aanpassing van het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling door de Staat der 
Nederlanden toe te voegen aan de in dit landsbesluit opgenomen opsomming van 
instellingen en groepen van personen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot betaling 
van deviezenprovisie. 
 
3. Daarnaast is in artikel 1 van het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling 
bepaald dat het Land Aruba vrijgesteld is van de verplichting tot het betalen van 
deviezenprovisie. Dit roept de vraag op waarom het Land de aflossing van de 
liquiditeitssteun niet rechtstreeks overboekt naar een Nederlandse bankrekening van de 
Staat der Nederlanden en waarom ervoor is gekozen de uitbetaling en de aflossing van 
de liquiditeitssteun via een niet-ingezetene rekening van de Staat der Nederlanden bij 
de Centrale Bank van Aruba te laten lopen. De toelichting dient op dit punt in te gaan. 

 
In de marge van de toelichting is een voorstel tot redactionele verbetering 

opgenomen. 

 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat aan 

het voorgaande aandacht is geschonken. 

 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 

                                                                 
3 Artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening deviezenprovisie luidt± Ingezetenen dragen de door hen 
verschuldigde deviezenprovisie aan de Bank af, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van een door de 
Bank aangewezen instelling.  


