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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 oktober 2005, regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Directie Luchtvaart (Retributieen legesbesluit Directie Luchtvaart 2005)

Citeertitel: Retributie- en legesbesluit Directie Luchtvaart 2005
Vindplaats : AB 2005 no. 65
Wijzigingen: Geen
===================================================================
Artikel 1
1. Ten behoeve van het Land worden door de Directie Luchtvaart
retributies geheven als volgt:
A. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verrichten van een keuring van een typeluchtvaartuig als bedoeld in artikel 5 van de Regeling luchtwaardigheid (AB 1995 no. 71), met het
oog op het verkrijgen van een type-certificaat.... Afl.
3000,-;
B. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verrichten van een luchtwaardigheidskeuring
van een luchtvaartuig als bedoeld in artikel 13
van de Regeling luchtwaardigheid:
1°. voor luchtvaartuigen met een startgewicht
lichter dan 5700 kg ........................... Afl.
50,-;
2°. voor luchtvaartuigen met een startgewicht gelijk of zwaarder dan 5.700 kg ................. Afl.
250,-;
C. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een luchtvaartuig als bedoeld in
artikel 55, eerste lid, van de Regeling luchtwaardigheid ...................................... Afl.
250,-;
D. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
erkenning van onderhoudsbedrijven als bedoeld in
artikel 64 van de Regeling luchtwaardigheid, tot
acceptatie van ingevolge JAR-145 erkende bedrijven als bedoeld in artikel 96 van de Regeling
Luchtwaardigheid en een aanvraag tot vanwaardeverklaring van niet ingevolge JAR-145 erkende bedrijven als bedoeld in artikel 98b van de Regeling luchtwaardigheid:
l°. voor een aanvraag tot erkenning, acceptatie of
vanwaardeverklaring ........................... Afl.
500,-;
2°. voor een aanvraag tot verlenging van een erkenning, acceptatie of vanwaardeverklaring .... Afl.
350,-;
E. voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een vergunning tot vluchtuitvoering als bedoeld in artikel 13 van de Luchtvaartverordening
en de artikelen 1.175 van de JAR-OPS1 en 3.175 van
de JAR-OPS 3 of een wijziging daarop.............. Afl.
250,-;
F. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
erkenning of verlenging van een programma of een
faciliteit als bedoeld in artikel 10 van de Luchtvaartverordening.................................. Afl.
250,-.
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2. De bedragen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen A tot en
met F, worden vermeerderd met Afl. 75,- per manuur, aan het verrichten
van het onderzoek besteed.
3. Indien als gevolg van een wijziging als bedoeld in onderdeel C
van het eerste lid, zich een geval voordoet, als bedoeld in artikel
55, tweede lid, van de Regeling luchtwaardigheid, is verschuldigd een
bedrag, gelijk aan dat in onderdeel A van het eerste lid.
4. De aanvrager heeft te allen tijde recht op inzage van de urenadministratie als bedoeld in het tweede lid.
Artikel 2
Ten behoeve van het Land worden door de Directie Luchtvaart leges
geheven als volgt:
A. voor de eerste afgifte of de verlenging daarvan
van een vergunning of een verklaring van gelijkstelling van een vergunning tot het hebben van een
zend- en ontvangstinstallatie als bedoeld in artikel 11 van de Regeling luchtwaardigheid........... Afl.
50,-;
B. voor de afgifte van een type-certificaat als bedoeld in artikel 6 van de Regeling luchtwaardigheid.............................................. Afl. 15.000,-;
C. voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 13 van de Regeling
luchtwaardigheid naar gelang van het startgewicht
van het type-luchtvaartuig dat door de aanvrager
wordt gebruikt, voor de eerste afgifte:
l°. voor commerciële operaties .................... Afl.
250,-;
2°. voor niet-commerciële operaties ............... Afl.
50,-;
vermeerderd met Afl. 50,- voor elk 1000 kg of gedeelte daarvan, waarmee het startgewicht van het
luchtvaartuig een gewicht van 5700 kg overschrijdt;
D. voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of
van verlenging van de geldigheidsduur van een bewijs van bevoegdheid als bedoeld in artikel 10 van
de Luchtvaartverordening, als:
1°. leerling-vlieger(oefenbewijs) ................. Afl.
50,-;
2°. privé-vlieger, grondwerktuigkundige en vluchtadviseur ..................................... Afl.
75,-;
3°. verkeersvlieger en boordwerktuigkundige ....... Afl.
150,-;
E. voor de afgifte of de verlenging van een bewijs
van geldigverklaring van een in het buitenland afgegeven bewijs van bevoegdheid als bedoeld in artikel 10 van de Luchtvaartverordening, als:
1°.privé-vlieger, grondwerktuigkundige en vluchtadviseur ...................................... Afl.
150,-;
2°.verkeersvlieger en boordwerktuigkundige........ Afl.
200,-;
F. voor de afgifte van een bewijs van inschrijving
van een luchtvaartuig in het Arubaanse luchtvaartuigregister, bedoeld in artikel 4, tweede lid,
van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36), alsmede van verlenging
van de inschrijvingstermijn,
1°. voor een in Aruba gestationeerde luchtvaar2
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G.

H.

I.

J.

tuig ..........................................
2°. voor een in het buitenland gestationeerde
luchtvaartuigen ...............................
voor de afgifte of de verlenging van een bewijs
van erkenning als bedoeld in artikel 64 van de Regeling luchtwaardigheid, een bewijs van acceptatie
als bedoeld in artikel 96 van de Regeling Luchtwaardigheid of een vanwaardeverklaring als bedoeld
in artikel 98b:
1°. voor een bewijs van erkenning of een verlenging daarvan ..................................
2°. voor een bewijs van acceptatie of vanwaardeverklaring of verlenging daarvan ..............
voor de afgifte van:
1°. een ontheffing als bedoeld in artikel 9 van de
luchtvaartverordening:
a. om de luchtvaart uit te oefenen met een
luchtvaartuig dat niet is voorzien van een
geldig bewijs van luchtwaardigheid .........
b. voor het bedienen van een luchtvaartuig zonder een geldig bewijs; ...........
2°. een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel a, van de
Luchtvaartverordening .........................
3°. een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 17, van de Luchtvaartverordening ........
4°. een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 1, van de Regeling minimumhoogtes (AB
1990 no. GT 72) ...............................
5°. een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 1, van de Uitwerpregeling luchtvaartuigen (AB 1991 no. GT 29) .......................
voor de afgifte van een vergunning tot vluchtuitvoering als bedoeld in artikel 13 van de Luchtvaartverordening en de artikelen 1.175 van de JAROPS1 en 3.175 van de JAR-OPS3 voor Aruba naar gelang van het startgewicht van het grootste type
luchtvaartuig dat door de aanvrager wordt gebruikt:
1°. met een startgewicht tot 5700 kg ..............
2°. met een startgewicht van meer dan 5700 kg en
minder dan 15000 kg ...........................
3°. met een startgewicht van 15000 kg of meer ....
voor de afgifte van duplicaten van de in onderdelen A tot en met G, genoemde bewijzen en geldigverklaringen......................................

Afl.

100,-;

Afl.

1000,-;

Afl.

1500,-;

Afl.

500,-;

Afl.

150,-;

Afl.

150,-;

Afl.

200,-;

Afl.

350,-;

Afl.

150,-;

Afl.

150,-;

Afl.

200,-;

Afl.
Afl.

2500,-;
4500,-;

Afl.

25,-.

Artikel 3
1. Indien overheidswerknemers ten behoeve van de behandeling van
aanvragen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, in het buitenland
werkzaamheden moeten verrichten, komen de daaruit voor het Land voortvloeiende reis- en verblijfskosten ten laste van de aanvrager. De door
de directeur van de Directie Luchtvaart geschatte kosten voor reis- en
3
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verblijfskosten worden door de aanvrager bij vooruitbetaling gestort
op de door de Directie Luchtvaart aangehouden bankrekening.
2. Indien naar het oordeel van de directeur van de Directie
Luchtvaart bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in artikel
1, eerste lid, is gebleken dat inwilliging daarvan niet mogelijk is,
wordt aan de aanvrager onder vermelding van de redenen daarvoor medegedeeld dat geen verdere behandeling zal plaatsvinden. De reeds betaalde retributie wordt alsdan niet gerestitueerd.
Artikel 4
1. De retributies, bedoeld in artikel 1, zijn verschuldigd door
degene die gebruik wenst te maken van de genoemde diensten, dan wel
door degene ten behoeve van wie de Directie Luchtvaart in die artikelen vermelde diensten verricht.
2. De leges, bedoeld in artikel 2, zijn verschuldigd door degene
die om afgifte van de genoemde bescheiden verzoekt.
3. Behoudens artikel 5, tweede lid, wordt geen verzoek in behandeling genomen en geen schriftelijk stuk afgegeven, voordat het daarvoor ingevolge de artikelen 1 en 2, verschuldigde bedrag aan retributies of leges is voldaan.
Artikel 5
1. De inning van de verschuldigde retributies, bedoeld in artikel
1, eerste lid, en van de leges, bedoeld in artikel 2, geschiedt door
overboeking van het verschuldigde bedrag op een door de Directie
Luchtvaart aangehouden bankrekening. Nadat te zijnen genoegen is aangetoond dat het verschuldigde bedrag op de rekening van de Directie
Luchtvaart is overgemaakt, wordt door of namens de directeur van de
Directie Luchtvaart een kwitantieformulier afgegeven, dat niet van zegels wordt voorzien; de ambtenaar belast met de administratie behoudt
een kopie van de banktransactie.
2. De inning van de retributie voor manuren, bedoeld in artikel
1, tweede lid, geschiedt door middel van een terstond na afloop van de
verleende dienst door of namens de directeur van de Directie Luchtvaart op te stellen en aan de retributieplichtige af te geven of toe
te zenden inningsopdracht.
3. Een ingevolge het eerste lid afgegeven kwitantieformulier
wordt terstond na het afgeven daarvan door de afgevende ambtenaar afgestempeld met een stempel van de Directie Luchtvaart.
Artikel 6
De Luchtvaarttarievenregeling (AB 1989 no. GT 60) wordt ingetrokken.
Artikel 7
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste
dag van de derde maand volgend op die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Directie Luchtvaart 2005.
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