2020 no. 75

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 mei 2020 tot wijziging van het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling (AB 1995 no.
68) (uitbreiding vrijstellingsgronden)

Uitgegeven, 20 mei 2020

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
-

-

dat de Centrale Bank van Aruba sinds 1990 aan in Aruba gevestigde hotels en casino`s ten aanzien van bepaalde specifieke handelingen deviezenprovisievrijstelling verleent, vooruitlopend op de vastlegging hiervan
in het Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling (AB 1995 no.
68);
dat het daardoor wenselijk is om deze vrijstelling vast te leggen in het
Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling;
dat het voorts wenselijk is om hetzelfde landsbesluit te wijzigen, ten einde aan ingezetenen die in het buitenland een studie of opleiding hebben
gevolgd en daarbij een studieschuld bij het desbetreffende Nederlandse
agentschap hebben opgebouwd en deze studieschuld terugbetalen op
een lokale bankrekening van dat agentschap, vrijstelling te verlenen van
de verplichting tot betaling van deviezenprovisie;

Gelet op:
artikel 11 van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
A

in artikel 1 wordt de punt aan het eind van onderdeel f vervangen door
een puntkomma, en worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:
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g. in Aruba gevestigde hotels en casino’s ten behoeve van
opnames van contante Amerikaanse dollars bij een deviezenbank om ten dienste van hun klanten munten of bankbiljetten tegen Amerikaanse dollars te kunnen omwisselen,
mits deze in redelijke verhouding staan tot de dagelijkse
afstortingen;
h. een ingezetene die in het buitenland een opleiding of studie heeft gevolgd, en met binnenlandse betaalmiddelen betalingen verricht ten laste van een florinrekening van het in
Nederland gevestigde agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs of diens rechtsopvolger, uit hoofde van de aflossing
van een studieschuld.
B

in artikel 2, eerste lid, vervalt de punt aan het einde, en wordt aan het
artikellid een nieuw zinsdeel toegevoegd, luidende: en, wat betreft onderdeel g, tot en met 10 september 1990.

Artikel II
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
maand volgend op die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba
en werkt, ten aanzien van artikel I, onderdeel A, onderdeel g, terug tot en met
10 september 1990.
Gegeven te Oranjestad, 14 mei 2020
J.A. Boekhoudt

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker

