
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

BESCHIKKING 

 

  NR. ……… 

Overwegende het verzoek d.d. ……………. van ……………………. 

mede gelet op het bepaalde in de artikelen 10 t/m 16 van de Regeling Deviezenverkeer 

Curaçao en Sint   Maarten (2010); 

 verleent de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, hierna te noemen de 

 Bank, aan 

 …………………………………… 

 hierna verder aan te duiden als gepensioneerde/rentenier, 

 de volgende verklaring:   

I. De gepensioneerde/rentenier is een belastingplichtige als bedoeld in artikel 23B  van 

 de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 1956, no. 9) en 

 wordt aangemerkt als een ingezetene als bedoeld in artikel 1, lid 1a van de 

 Regeling  Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten (2010). 

II. Het is de gepensioneerde/rentenier toegestaan om de directie te voeren over een 

 instelling met een ontheffing van de voorwaarden, voorschriften en bepalingen van 

 de artikelen 10 tot en met 16 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint 

 Maarten (2010), waarvan hij/zij de enige Ultimate Beneficiary Owner (UBO) is. 

 Hiervoor is geen vergunning of ontheffing in het kader van de Landsverordening 

 toezicht trustwezen (P.B. 2003, no. 114) vereist. 

III. Het is de gepensioneerde/rentenier toegestaan om lokale investeringen te doen 

 zonder restricties. 

IV. De instellingen genoemd in de bijlage behouden hun deviezenvrijstelling ondanks de 

 ingezetene status van de Ultimate Beneficiary Owner (UBO)1. 

V. Deze beschikking is niet overdraagbaar. 

                                                           
1 Dit artikel is alleen van toepassing voor de renteniers die er voor kiezen om hun bestaande 

deviezenvrijstelling te behouden en die (een deel van) hun vermogen ondergebracht hebben in een private 

foundation (PF) met een deviezenvrijstelling. 



 

De kosten voor het verkrijgen van deze vergunning zijn vastgesteld op vijfhonderd 
gulden. 

   
 
Datum: ………………. 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 



 

Bijlage: Instellingen met gepensioneerde/rentenier als UBO 
 
1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

7. ………………………. 

8. ………………………. 

9. ………………………. 

10. ………………………. 

 

 

Datum:……………….. 

 


