Persbericht 2011-010
INTREKKING VRIJSTELLING LICENSE FEE OP OVERMAKINGEN IN ARUBAANSE
GULDEN PER 1 JANUARI 2012

Sinds de uittreding van Aruba uit het Antilliaanse staatsverband per 1 januari 1986 is afgesproken
dat geen deviezenprovisie in rekening wordt gebracht op overmakingen in Arubaanse gulden van
de Nederlandse Antillen naar Aruba en op overmakingen in Nederlands Antilliaanse gulden van
Aruba naar de Nederlandse Antillen. Op 1 januari 1996 heeft de Nederlandse Antillen de
deviezenprovisie vervangen door het licentierecht. De afspraak werd echter gehandhaafd, ondanks
dat niet meer werd voldaan aan de voorwaarde dat het tarief van de deviezenprovisie (c.q. het
licentierecht) in beide landen gelijk moesten zijn. Immers, het licentierecht bedraagt 1% van de
waarde van de transactie, terwijl de deviezenprovisie in Aruba 1,3% bedraagt.
Met de ingetreden staatkundige veranderingen per 10 oktober 2010, waarop de Nederlandse
Antillen is ontmanteld, is echter een nieuwe situatie ontstaan. De BES-eilanden zijn onderdeel van
Nederland geworden, hebben de Amerikaanse dollar als wettig betaalmiddel ingevoerd en kennen
geen licentierecht meer. Curaçao en Sint Maarten hebben een monetaire unie gevormd en het
licentierecht gehandhaafd.
Om een gelijke behandeling te kunnen waarborgen van het betalingsverkeer tussen de Caribische
Koninkrijkspartners, hebben de ministers van Financiën van Curaçao, Sint Maarten en Aruba in
onderling overleg besloten de vrijstelling van de license fee op overmakingen in Arubaanse gulden
van Curaçao en Sint Maarten naar Aruba en de vrijstelling van de deviezenprovisie op
overmakingen in Nederlands Antilliaanse gulden van Aruba naar Curaçao en Sint Maarten per 1
januari 2012 in te trekken. Dit betekent dat vanaf die datum alle overmakingen van Curaçao en
Sint Maarten naar Aruba onderhevig zullen zijn aan license fee, ongeacht de valuta waarin de
transactie plaatsvindt.
Willemstad, 21 november 2011
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Press release 2011-010
REVOCATION LICENSE FEE EXEMPTION ON PAYMENTS IN ARUBAN FLORIN
AS OF JANUARY 1, 2012

Since Aruba left the Antillean constellation on January 1, 1986, it was agreed that no foreign
exchange tax (deviezenprovisie) would be levied on payments in Aruban florin from the Netherlands
Antilles to Aruba and payments in Netherlands Antillean guilders from Aruba to the Netherlands
Antilles. On January 1, 1996, the Netherlands Antilles replaced the foreign exchange tax for the
license fee. The agreement was maintained, despite the fact that the condition of equal levies in
both countries was no longer met. Namely, the license fee was determined at 1.0% of the value of
the transaction, while the foreign exchange tax in Aruba was maintained at 1.3%.
With the constitutional changes as of October 10, 2010, on which the Netherlands Antilles was
dismantled, a new situation arose. The BES-islands became part of the Netherlands, introduced
the US dollar as legal tender, and did not apply the license fee anymore. Curaçao and Sint Maarten
formed a monetary union and maintained the license fee.
To guarantee equal treatment of payments between the Caribbean Kingdom partners, the
ministers of Finance of Curaçao, Sint Maarten, and Aruba have decided to revoke the exemption
of license fee on payments in Aruban florin from Curaçao and Sint Maarten to Aruba and the
exemption of foreign exchange tax on payments in Netherlands Antillean guilders from Aruba to
Curaçao and Sint Maarten as of January 1, 2012. This decision implies that as of that date all
payments from Curaçao and Sint Maarten to Aruba will be subject to the license fee, irrespective
the currency used.
Willemstad, 21 november 2011
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

