
Toelichting op de opschorting van de verstrekking van deviezenvergunningen die een 
overmaking naar het buitenland tot gevolg hebben 
 
In het kader van de grote economische gevolgen van de COVID-19 viruspandemie voor de 
monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten, heeft de CBCS op 23 maart 2020 onder andere het 
volgende bekend gemaakt: 
 
De verstrekking van deviezenvergunningen die een overmaking naar het buitenland tot gevolg hebben met 
onmiddellijk ingang op te schorten. Dit geldt ook voor reeds ingediende aanvragen waarvan de vergunning nog niet 
is verstrekt. Overmakingen die nog moeten plaatsvinden op basis van een reeds verstrekte vergunning kunnen 
gewoon worden uitgevoerd. De verstrekking van deviezenvergunningen wordt op een nader door de Bank te bepalen 
tijdstip hervat. Overmakingen naar het buitenland waarvoor geen deviezenvergunning is vereist kunnen normaal 
doorgaan vinden. 
 
Voor bepaalde kapitaaltransacties is een deviezenvergunning vereist, indien het bedrag van de 
transactie NAf. 150.000 of meer bedraagt. De opschorting van de verstrekking van 
deviezenvergunningen geldt alleen voor transacties waarbij op korte termijn gelden worden 
overgemaakt naar het buitenland en daardoor een afvloei van deviezen tot gevolg hebben. Met 
verwijzing naar het “Overzicht kapitaaltransacties waarvoor een deviezenvergunning is vereist” 
op blz. 9-12 van de “Deviezenregulering 2017 Uitvoeringsbesluiten van de Regeling 
Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten (2010)” (https://cbcs.spin-
cdn.com/media/legislation_guidelines/20190120_deviezenregulering_2017.pdf) geldt de 
opschorting van de verstrekking van deviezenvergunningen specifiek voor de volgende 
kapitaaltransacties wanneer het bedrag NAf. 150.000 of meer bedraagt: 
 

1. Verstrekking van een lening aan een niet-ingezetene. 
2. Overmakingen naar eigen bankrekening in het buitenland door rechtspersonen.  
3. Overmakingen naar rekening-courant bij buitenlandse moeder-, dochter- of 

zustermaatschappij door rechtspersonen.  
4. Overmakingen naar eigen bankrekening in het buitenland door natuurlijke personen.1 
5. Beleggingen in het buitenland. 
6. Deelname van een ingezetene in een buitenlands bedrijf. 
7. Uitkering van dividend of winst aan niet-ingezetenen. 
8. Vervroegde aflossing van eerder ontvangen lening. 

 
Voor alle overige kapitaaltransacties die in het “Overzicht kapitaaltransacties waarvoor een 
deviezenvergunning is vereist” worden genoemd, zullen deviezenvergunningen verstrekt blijven 
worden. Alle kapitaaltransacties waarvan het bedrag minder dan NAf. 150.000 bedraagt kunnen 
normaal zonder vergunning worden uitgevoerd. 
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1 Hierbij geldt bovendien dat voorlopig geen vergunning zal worden verstrekt voor overschrijding van de limiet van 
NAf. 250.000 per jaar voor de som van de overmakingen. 
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