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 Hoofdstuk I 

 

 Definities 

 

 Artikel 1 

 

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze lansverordening 

bepaalde wordt verstaan onder:  

ingezetenen : a. natuurlijke personen die hun woonplaats 

in Aruba hebben en in het bevolkingsre-

gister zijn opgenomen dan wel vanaf de 

datum van hun aankomst in Aruba langer 

dan één jaar daar daadwerkelijk verblij-

ven, zodra dat jaar is verstreken; 

  b. rechtspersonen, vennootschappen onder 

firma, commanditaire vennootschappen en 

Aruba vrijgestelde vennootschappen, die 

in Aruba zijn gevestigd;  

  c. in Aruba gevestigde filialen, bijkan-

toren, bedrijven en agentschappen voor 

zover niet vallende onder b; 

  d. bestuursorganen, diensten en bedrijven; 

  e. de door de Centrale Bank van Aruba aan-

gewezen personen, rechtspersonen en an-

dere instellingen voor zover niet val-

lende onder a, b, c en d; 

niet-ingezetenen:  a. natuurlijke personen, rechtspersonen, 

vennootschappen onder firma, comman-

ditaire vennootschappen, filialen, bij-

kantoren, bedrijven en agentschappen 

niet vallende onder de omschrijving in-

gezetenen; 

  b. diplomatieke en consulaire vertegen-

woordigingen van vreemde mogendheden en 

internationale organisaties in Aruba;  

  c. de aan onder b bedoelde vertegenwoor-

digingen verbonden diplomatieke, be-

roepsconsulaire en administratieve amb-

tenaren van vreemde nationaliteit, hun 

echtgenoten en bij hen inwonende kinde-

ren; 

goud : gouden munten, fijn goud, alliages van goud 

(onbewerkt en halffabrikaten); 

edele metalen : zilver, platina en platina metalen (onbe-

werkt of halffabrikaten);  

edelstenen:  diamanten en soortgelijke edelstenen (in 

ruwe of halfbewerkte staat); 

geldswaardige papieren : cheques, wisselbrieven, promessen en soort-
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gelijke waardepapieren, zomede reiskrediet-

brieven en credit-cards met uitzondering 

van effecten; 

betaalmiddelen : munten (met uitzondering van gouden mun-

ten), muntbiljetten, bankbiljetten en 

soortgelijke ruilmiddelen;  

vorderingen : in geld uitgedrukte inschulden, voor zover 

niet in geldswaardige papieren of effecten 

belichaamd;  

effecten : a. aandeelbewijzen, obligaties, pand-

brieven, depôtfractiebewijzen, parti-

cipatiebewijzen,winstbewijzen, oprich-

tersbewijzen, optiebewijzen, schatkist-

biljetten, inschrijvingen in schuld- en 

aandelenregisters en soortgelijke waar-

depapieren en rechten; 

  b. certificaten van de onder a bedoelde 

waardepapieren en rechten;  

  c. recepissen van de onder a en b bedoelde 

waardepapieren; 

goederen : roerende zaken in de zin van het Burgerlijk 

Wetboek van Aruba, met uitzondering van 

goud, edele metalen, edelstenen, betaalmid-

delen, geldswaardige papieren, effecten en 

documenten waarin vorderingen zijn beli-

chaamd; 

wisselkantoor : een instelling die buitenlandse be-

taalmiddelen, cheques, reiskredietbrieven 

en vorderingen uit credit-cards koopt of 

verkoopt;  

deviezenbank : een bank die krachtens artikel 12 van de 

Centrale Bankverordening is gemachtigd als 

deviezenbank werkzaam te zijn;  

buitenland : het gebied buiten Aruba; 

florin : de Arubaanse florin; 

Bank : de Centrale Bank van Aruba. 

 

 Hoofdstuk II 

 

 Algemene bepalingen 

 

 Artikel 2 

 

1. Het algemeen deviezenbeleid berust bij de regering. 

2. De Bank is belast met de uitvoering, voor rekening en risico 

van het Land, van de regeling nopens het deviezenverkeer.  

 

 Artikel 3 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt, de 

Bank gehoord, de waarde van de florin vastgesteld, die de Bank in acht 

neemt bij het bepalen van de koersen voor buitenlandse geldsoorten.  

2. De door de Bank bepaalde koersen voor buitenlandse geldsoorten 

worden in het betalingsverkeer door de Bank, de deviezenbanken en de 

wisselkantoren aangehouden.  
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 Artikel 4 

 

1. Indien het belang van de volkshuishouding, het belang van de 

internationale rechtsorde of de uitvoering van een internationale 

overeenkomst dan wel verplichting dit eist, kunnen bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, voorschriften worden gegeven ten aan-

zien van het financiële verkeer met daarbij aan te wijzen landen of 

met betrekking tot daarbij aan te wijzen goederen.  

2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten algemene 

richtlijnen die de Bank in acht neemt bij de uitoefening van de aan 

haar bij of krachtens deze landsverordening toegekende bevoegdheden. 

 

 Artikel 5 

 

De bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorwaarden, 

voorschriften en bepalingen zijn niet van toepassing op de Bank, voor 

zover het betreft waarden, die zij voor eigen rekening bezit, dan wel 

voor rekening van het Land onder zich heeft.  

 

 Artikel 6 

 

1. De deviezenbanken zijn met betrekking tot de uitoefening van 

hun werkzaamheden overeenkomstig de bij of krachtens deze landsveror-

dening gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen aan het toe-

zicht van de Bank onderworpen. 

2. De Bank is bevoegd aan de deviezenbanken ten aanzien van de 

uitoefening van hun werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, aanwij-

zingen te geven; deze aanwijzingen maken deel uit van de voorwaarden 

waaronder de bank machtiging is verleend om als deviezenbank werkzaam 

te zijn. 

 

 Artikel 7 

 

1. De Bank is bevoegd in een vergunning personen of instellingen 

onder door haar te stellen voorwaarden machtiging te verlenen een wis-

selkantoor te houden.  

2. De wisselkantoren nemen bij de uitoefening van hun werkzaamhe-

den de aanwijzingen, bedoeld in artikel 6, in acht, voor zover deze op 

hun werkzaamheden van toepassing zijn; de aanwijzingen maken deel uit 

van de voorwaarden waaronder de machtiging, bedoeld in het eerste lid, 

is verleend.  

3. De wisselkantoren zijn met betrekking tot de uitoefening van 

hun werkzaamheden aan het toezicht van de Bank onderworpen. 

 

 Artikel 8 

 

1. Een ieder is verplicht de Bank op haar verzoek alle inlichtin-

gen en gegevens te verstrekken, die van belang zijn voor de samenstel-

ling van de betalingsbalans.  

2. De Bank is bevoegd administratieve voorschriften te geven ter 

verkrijging van de inlichtingen en gegevens, bedoeld in het eerste 

lid.  
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 Hoofdstuk III 

 

 Betalingsverkeer 

 

 Artikel 9 

 

1. Het betalingsverkeer met het buitenland, bedoeld in het tweede 

lid van dit artikel, is in beginsel vrij; deze vrijheid kan worden be-

perkt door voorwaarden, voorschriften of bepalingen bij of krachtens 

deze landsverordening gegeven.  

2. Het betalingsverkeer met het buitenland, bedoeld in het eerste 

lid, bestaat uit betalingen en ontvangsten aan respectievelijk van 

niet-ingezetenen ter zake van:  

a. in- en uitvoer van goederen en daarop vallende nevenkosten; 

b. transito-transacties;  

c. vracht- en verzekeringskosten ten behoeve van internationaal trans-

port;  

d. passagekosten;  

e. reis- en verblijfkosten;  

f. interesten en dividenden;  

g. winsttransfers; 

h. huur- en pachtsommen;  

i. aflossingstermijnen op leningen;  

j. afschrijvingen op investeringen;  

k. kortlopende bankkredieten en gelijksoortige kortlopende bankfacili-

teiten;  

l. het verrichten van arbeid en diensten;  

m. kantoor- en administratieve kosten;  

n. lonen en pensioenen;  

o. premies voor verzekeringen; 

p. alimentatie- en studietoelagen; 

q. andere hiermede naar het oordeel van de Bank gelijk te stellen 

transacties. 

3. Indien de Bank van oordeel is, dat als gevolg van het beta-

lingsverkeer met het buitenland de deviezenreserve-positie van het 

Land in ernstige mate wordt aangetast of dat zich een zodanige ontwik-

keling dreigt voor te doen, kan de Bank voorschriften geven ten aan-

zien van de betalingen en ontvangsten, bedoeld in het tweede lid; deze 

voorschriften kunnen mede een verbod inhouden tot het verrichten res-

pectievelijk ontvangen van daarbij aangeduide betalingen zonder ver-

gunning. 

 

 Artikel 10 

 

1. Behoudens het in artikel 9 genoemde betalingsverkeer is al het 

overige betalingsverkeer met het buitenland, waaronder mede te begrij-

pen het kapitaalverkeer, verboden anders dan krachtens een vergunning.  

2. Het verrichten van of meewerken aan handelingen die betrekking 

hebben op dan wel leiden tot het betalings- en kapitaalverkeer, be-

doeld in het eerste lid, alsmede het stellen van garanties, borgtoch-

ten en andere zekerheden tot het verrichten van of meewerken aan deze 

handelingen is aan ingezetenen verboden anders dan krachtens een ver-

gunning. 

 

 Artikel 11 

 

Behoudens ontheffing dienen betalingen aan niet-ingezetenen in 

ongeacht welke buitenlandse geldsoort te geschieden, hetzij ten laste 
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van een rekening ten name van de Bank of ten name van een deviezenbank 

luidende in die geldsoort hetzij ten gunste van een rekening ten name 

van de niet-ingezetene in de boeken van de Bank of van een deviezen-

bank luidende in die geldsoort.  

 

 Artikel 12 

 

1. Indien ingezetenen de aan hen toebehorende buitenlandse gelds-

waardige papieren of buitenlandse vorderingen niet hebben verkocht of 

ter inning hebben afgegeven en overgedragen aan een deviezenbank, zijn 

zij gehouden onverwijld tot inning over te gaan van de 

hen toebehorende buitenlandse geldswaardige papieren of buitenlandse 

vorderingen, zodra een geldswaardig papier betaalbaar of een vordering 

opeisbaar is.  

 2. De inning, bedoeld in het eerste lid, dient te geschieden, 

hetzij door het te vorderen bedrag te doen storten op een rekening in 

het buitenland ten name van de Bank of ten name van een deviezenbank 

hetzij door het te vorderen bedrag te doen betalen ten laste van een 

tegoed van een niet-ingezetene van de Bank of van een deviezenbank.  

3. Indien de inning van een buitenlands geldswaardig papier of 

van een buitenlandse vordering plaatsvindt op de wijze, bedoeld in het 

tweede lid, is creditering van het desbetreffende bedrag op een in een 

buitenlandse geldsoort luidende rekening ten name van de ingezetene 

bij de Bank of bij een deviezenbank toegestaan.  

4. Van de bepalingen van dit artikel kan ontheffing worden ver-

leend.  

 

 Artikel 13 

 

Aan ingezetenen is het verboden anders dan krachtens een vergun-

ning in hun boeken, onder welke benaming ook, een in florin luidend 

tegoed ten name of ten behoeve van een niet-ingezetene aan te houden, 

voor zover dit tegoed ontstaat of ontstaan is door overmaking uit het 

buitenland of door storting van florins of buitenlandse geldsoorten 

door of in opdracht van niet-ingezetenen.  

 

 Artikel 14 

 

1. Behoudens voor reisdoeleinden is het aan een ieder verboden an-

ders dan krachtens een vergunning betaalmiddelen uit te voeren.  

2. Ingezetenen zijn behoudens ontheffing verplicht de aan hen toe-

behorende buitenlandse betaalmiddelen binnen een termijn van acht 

werkdagen na de dag van ontvangst aan een deviezenbank of wisselkan-

toor, hetzij te verkopen tegen florins hetzij te storten ter credite-

ring op een rekening in een buitenlandse geldsoort bij de Bank of een 

deviezenbank ten name van een ingezetene.  

 

 Artikel 15 

 

1. Het is ingezetenen verboden anders dan krachtens een vergun-

ning edele metalen, goud, edelstenen, effecten en soortgelijke waarden 

in of uit te voeren. 

2. Behoudens ontheffing zijn ingezetenen verplicht de hen toebe-

horende buitenlandse effecten in open bewaargeving te geven: 

a. in het binnenland: bij de Bank of een deviezenbank; 

b. in het buitenland: bij een niet-ingezetene ter toevoeging aan een 

depôt ten name van de Bank of ten name van een 

deviezenbank. 
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3. Ten aanzien van in open bewaargeving te geven effecten die van 

coupon- of dividendbladen zijn voorzien, kan worden volstaan met be-

waargeving van deze coupon- of dividendbladen op de wijze, bedoeld in 

het tweede lid. 

 

 Hoofdstuk IV 

 

 Vergunningen 

 

 Artikel 16 

 

1. Voor zover voor het verrichten van of meewerken aan handelin-

gen bij of krachtens deze landsverordening een vergunning of onthef-

fing is vereist, is de Bank bevoegd tot het verlenen van de vergunning 

of ontheffing.  

2. Indien bepaalde handelingen waarvoor bij of krachtens deze 

landsverordening een vergunning of ontheffing is vereist, herhaalde-

lijk plegen te worden verricht, kan de Bank een algemene vergunning of 

ontheffing verlenen tot het verrichten van of meewerken aan zodanige 

handelingen. 

   3. Een vergunning of ontheffing kan onder voorwaarden worden ver-

leend; indien een voorwaarde niet wordt vervuld, wordt de vergunning 

of ontheffing geacht niet te zijn verleend.  

4. Aan een vergunning of ontheffing kunnen verplichtingen worden 

verbonden. 

 

 Artikel 17 

 

Indien naar het oordeel van de Bank bijzondere omstandigheden 

aanwezig zijn, kan de Bank achteraf voor het verrichten van of meewer-

ken aan een handeling vergunning of ontheffing verlenen; deze vergun-

ning of ontheffing wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip van 

het verrichten van of meewerken aan die handeling.  

 

 Artikel 18 

 

Vergunningen of ontheffingen, die bij of krachtens deze landsver-

ordening zijn vereist voor het verrichten van of meewerken aan een 

handeling, kunnen worden aangevraagd door en verleend aan ieder die 

partij is bij of meewerkt aan een zodanige handeling. Wordt de vergun-

ning verleend dan geldt deze voor allen die bij de handeling partij 

zijn of eraan meewerken. 

 

 Hoofdstuk V 

 

 Aanmerking als niet-ingezetene 

 

 Artikel 19 

 

1. Indien de bank een onderneming een ontheffing verleent van de 

voorwaarden, voorschriften en bepalingen bij of krachtens de artikelen 

9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 gegeven, kan zij verklaren dat ten aanzien 

van het betalingsverkeer de onderneming, als een niet-ingezetene wordt 

aangemerkt. 

2. Aruba vrijgestelde vennootschappen die zijn opgericht vóór 1 

januari 2006 worden van rechtswege ontheven van de voorwaarden, voor-

schriften en bepalingen bij of krachtens de artikelen 9, 10, 11, 12, 

13, 14 en 15. Ten aanzien van het betalingsverkeer worden zij van 
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rechtswege aangemerkt als een niet-ingezetene. Indien er vanaf 1 ja-

nuari 2006 een wijziging van de activiteiten optreedt, dan is de Aruba 

vrijgestelde vennootschap verplicht om de Bank hieromtrent te informe-

ren. De Bank kan in dat geval de in dit lid genoemde ontheffing in-

trekken en verklaren dat de vennootschap met ingang van een door de 

Bank vast te stellen datum als ingezetene wordt aangemerkt. 

 

 Artikel 20 

 

1. Indien de Bank een ontheffing en verklaring, bedoeld in arti-

kel 19, heeft afgegeven, zijn ten aanzien van de desbetreffende onder-

neming de bepalingen van artikel 26 niet van toepassing, tenzij de 

Bank redelijkerwijs vermoedt dat er in strijd wordt gehandeld met de 

voorwaarden waaronder de ontheffing, bedoeld in artikel 19, is ver-

leend.  

2. Indien de Bank op grond van het onderzoek overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 26 vaststelt dat één of meer voorwaarden van de 

ontheffing, bedoeld in artikel 19, zijn overtreden, kan zij de onthef-

fing intrekken ten minste drie maanden na haar voornemen daartoe bij 

aangetekend schrijven aan het bestuur van de desbetreffende onderne-

ming te hebben meegedeeld. 

 

 Artikel 21 

 (vervallen) 

 

 Hoofdstuk VI 

 

 Bijzondere bepalingen 

 

 Artikel 22 

 

Alle stukken opgemaakt in verband met de toepassing en nakoming 

van de bij of krachtens deze landsverordening gestelde bepalingen zijn 

vrij van zegel en van de formaliteit van registratie.  

 

 Artikel 23 

 

1. Voor zover niet anders bij deze landsverordening bepaald, 

wordt wegens schade als gevolg van bij of krachtens deze landsverorde-

ning gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen geen schadever-

goeding toegekend. 

2. Indien een handeling waarvoor een vergunning of een ontheffing 

is vereist, zonder vergunning of ontheffing is verricht, kunnen de be-

langhebbenden bij de handeling zich tegenover elkander niet op het 

ontbreken van de vergunning of ontheffing beroepen.  

 

 Artikel 24 

 

1. Allen die uit hoofde van hun ambt of beroep betrokken zijn bij 

de uitvoering van bij of krachtens deze landsverordening gegeven voor-

waarden, voorschriften en bepalingen zijn verplicht tot geheimhouding 

van al hetgeen zij in hun hoedanigheid vernemen, voor zover zij niet 

uit hoofde van hun ambt of beroep tot mededeling daarvan zijn houden. 

   2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt mede voor 

deskundigen die in verband met de uitvoering van bij of krachtens deze 

landsverordening gegeven voorwaarden, voorschriften en bepalingen wor-

den geraadpleegd of met enige werkzaamheid worden belast.  
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 Artikel 25 

 

Het is aan een ingezetene verboden mee te werken aan een overeen-

komst of een handeling, waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te 

weten, dat voor het aangaan of verrichten ervan op grond van bij of 

krachtens deze landsverordening gegeven voorwaarden, voorschriften en 

bepalingen een vergunning of ontheffing is vereist, tenzij hij zich 

tevoren heeft overtuigd, dat de vereiste vergunning of ontheffing is 

verkregen. 

 

 Hoofdstuk VII 

 

 Toezicht 

 

 Artikel 26 

 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 

landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe in overeenstemming 

met de President van de Bank van Aruba bij landsbesluit aangewezen 

personen, alsmede de douaneambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt 

bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 

2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren en personen zijn, 

uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijker-

wijze noodzakelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere 

informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe 

tijdelijk mee te nemen; 

c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe 

tijdelijk mee te nemen; 

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukke-

lijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door 

hen aangewezen personen. 

3. Indien op grond van de uitoefening van toezicht wordt vastge-

steld dat een of meer overtredingen van de voorwaarden, voorschriften 

en bepalingen bij of krachtens deze landsverordening gegeven, zijn be-

gaan, kan de Bank de kosten van dat toezicht ten laste brengen van de-

gene door wie, of te wiens behoeve de overtreding is begaan, en kan 

zij aanwijzingen geven, op welke wijze, en onder welke voorwaarde de 

overtredingen moeten worden hersteld. 

4. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm. 

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 

gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het 

eerste lid bedoelde ambtenaren en personen. 

7. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde amb-

tenaren en personen alle medewerking te verlenen, die op grond van het 

tweede lid wordt gevorderd. 

 

 Hoofdstuk VIII 

 

 Beroep 

 

 Artikel 27 

 (vervallen) 
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 Hoofdstuk IX 

 

 Strafbepalingen 

 

 Artikel 28 

 

1. Hij die de voorwaarden, voorschriften, bepalingen en verplich-

tingen bij of krachtens deze landsverordening gegeven, opzettelijk 

overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 

jaar en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend florin, hetzij 

met een van die straffen. 

2. Hij die de voorwaarden, voorschriften, bepalingen en verplich-

tingen bij of krachtens deze landsverordening gegeven, overtreedt, 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en geldboete 

van ten hoogste tienduizend florin, hetzij met een van die straffen. 

3. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrij-

ven; de in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredin-

gen. 

 

 Artikel 29 en 30 

 (vervallen) 

 

 Hoofdstuk X 

 

 Overgangs- en slotbepalingen 

 

 Artikel 31 

 

Vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen met de daaraan ver-

bonden voorwaarden en verplichtingen verleend krachtens de Deviezen-

landsverordening 1940 worden, voor zover zij hun gelding nog niet heb-

ben verloren en niet in strijd zijn met de bepalingen bij of krachtens 

deze landsverordening vastgesteld, geacht te zijn verleend op grond 

van deze landsverordening. 

 

 Artikel 32 

 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 

deviezenverkeer. 

 


