2004 no. 23

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 april 2004 regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken
(Retributie- en legesbesluit Directie Wetgeving en Juridische Zaken).

Uitgegeven, 2 juni 2004

De minister van Justitie,
H.R. Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het wenselijk is nieuwe retributies en leges vast te stellen met het oog op de instelling van een nieuwe landsdienst die ten behoeve van het Land, belast zal zijn
met wetgevings- en juridische aangelegenheden, alsmede de daarmee verband houdende publicaties;
dat het tevens wenselijk is, in verband met de opheffing van de in de nieuwe landsdienst geincorporeerde Directie Wetgeving en Directie Algemene en Juridische Zaken, de ten behoeve van deze directies vastgestelde retributie- en legesbesluiten in
te trekken;
Gelet op:

Artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
1. Aan het Land zijn retributies verschuldigd als volgt:
A. Afkondigingsblad van Aruba
1°. voor het opnemen in het abonnementenbestand van het
Afkondigingsblad van Aruba, per jaar
2°. voor het opnemen in het abonnementenbestand van de
afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van
Aruba als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het
Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen (AB
1986 no. 1)
3°. voor het verstrekken van losse exemplaren van het Afkondigingsblad van Aruba, per bladzijde

Afl. 285,-;

Afl. 2850,-;
Afl. 0,40;

B. Landscourant van Aruba
1°. voor het opnemen in het abonnementenbestand van de
Landscourant van Aruba, per jaar

Afl.

85,-;
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2°. voor het verstrekken van losse exemplaren van de
Landscourant van Aruba, per editie
3°. voor bekendmaking, volgens door de minister van Justitie to stellen regels, in de Landscourant van Aruba
van:
statuten van verenigingen en cooperatieve verenigingen, per statuut
wijzigingen van statuten als bedoeld in onderdeel
a, per wijziging
overige berichten met een grootte van:
1. minder dan een achtste pagina
2. een achtste tot en met een vierde pagina
3. een vierde tot en met drie achtste pagina
4. drie achtste tot en met een halve pagina
5. een halve tot en met een hele pagina

Afl.

6,-;

Afl. 365,-;
Afl. 145,-;
Afl. 30,-;
Afl. 50,-;
Afl. 70,-;
Afl. 90,-;
Afl. 130,-;

C. Centraal wettenregister
Voor het verstrekken van gegevens uit het Centraal Wettenregister:
1°. schriftelijk, per bladzijde geheel of gedeeltelijk beschreven tekst
2°. in digitale vorm:
a. op een elektro-magnetische gegevensdrager, per
bladzijde in een overeenkomend formaat als bedoeld in ten 1°
b. via elektronische post, per bladzijde in een overeenkomend formaat als bedoeld in ten 1°

Afl.

0,75;

Afl.

1,50;

Afl.

2,50;

D. Index op de wetgeving van Aruba
1°. voor het verstrekken van een exemplaar van de index
op de wetgeving van Aruba
2°. voor het opnemen in het abonnementenbestand van de
maandelijkse aanvullingen op de index, per jaar
3°. voor het verstrekken van de index in digitale vorm:
a. op een elektro-magnetische gegevensdrager, in een
overeenkomend formaat als in ten 1°
b. via elektronische post; in een overeenkomend formaat als in ten 1°

Afl. 400 ,-;
Afl.

85,-;

Afl.

800,-;

Afl.

855,-.

2. Voor het beschikbaar maken van een elektro-magnetische gegevensdrager als
bedoeld in de onderdelen C, ten 2°, of D, ten 3°, wordt een bedrag van Afl. 1,50 in rekening gebracht.
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Artikel 2

1. Aan het Land zijn leges verschuldigd als volgt:
A. Hindervergunningen
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld in artikel 1 van de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27)
Afl. 875,-;
B. Vergunningen en toestemmingen ingevolge de Vergunningsverordening
Voor het afgeven van:
1°. een vergunning als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 18
van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1)
2°. een toestemming als bedoeld in artikel 36 van de Vergunningsverordening
3°. een toestemming als bedoeld in de artikelen 45, eerste lid, 47,
vierde lid, 52, 53, eerste lid, of tweede lid, van de Vergunningsverordening
4°. een toestemming als bedoeld in artikel 46 van de Vergunningsverordening, ter zake van de verkoop van:
a. sterke dranken
b. zwak-alcoholische dranken
c. alcohol-vrije dranken
d. ijs en spijzen

Afl. 250,-;
Afl.

65,-;

Afl. 250,-;
Afl. 125,-;
Afl. 65,-;
Afl. 25,-;
Afl. 25,-;

C. Casinovergunning
Voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT
44)

Afl. 2500,-;

D. Duplicaten, alsmede verklaringen en vergunningen in het bijzonder belang van de
aanvrager
Voor de afgifte van duplicaten van de in de onder A tot en met C
bedoelde vergunningen, alsmede van verklaringen en vergunningen, die in het bijzonder belang van de aanvrager zijn, en in
de afgifte waarvan niet wordt voorzien door een andere wettelijke regeling, per verklaring of vergunning

Afl.

10,-.

2. Voor de wijziging van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen A tot en met
C van het eerste lid, is de helft verschuldigd van het voor de afgifte van de desbetreffende
vergunning verschuldigde bedrag.
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Artikel 3

1. De retributies, bedoeld in artikel 1, zijn verschuldigd door degene die van de genoemde diensten gebruik wenst te maken.
2. De leges, bedoeld in artikel 2, zijn verschuldigd door degene die om afgifte van
genoemde bescheiden verzoekt.
3. Geen dienst wordt verleend en geen stuk wordt afgegeven, alvorens het daarvoor
verschuldigde bedrag aan retributies en leges is voldaan.
Artikel 4
Geen retributie is verschuldigd voor de dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel C, waarom wordt verzocht ten behoeve van enigerlei overheidstaak, tenzij voor de
verstrekking daarvan ter beoordeling van de minister van Justitie bovenmatige kosten van
personele of materiele aard moeten worden gemaakt, in welk geval een daarbij door de
Minister vast te stellen retributie is verschuldigd.
Artikel 5
Geen leges zijn verschuldigd voor de afgifte van bescheiden niet zijnde vergunningen, welke:
a.
ingevolge een wettelijk voorschrift kosteloos aan particuliere personen of aan instellingen moeten worden verstrekt;
b.
worden afgegeven in het persoonlijk belang van personen, in het bezit van een door
een bevoegde autoriteit afgegeven certificaat van onvermogen.
Artikel 6
1. De inning van retributies, bedoeld in artikel 1, geschiedt door middel van storting of overboeking van de verschuldigde retributie op een door het Land aangehouden
bankrekening.
2. De inning van leges, bedoeld in artikel 2, geschiedt door of namens de ambtenaar
belast met de leiding, door middel van zegels, welke na betaling van het verschuldigde
bedrag op het betreffende stuk worden aangebracht. Nadat de zegels zijn aangebracht,
worden zij onbruikbaar gemaakt door middel van een stempelafdruk.
Artikel 7
Het Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen (AB 1986 no. 1) wordt gewijzigd als volgt:
A. in artikel 6, tweede lid, wordt de zinsnede "de Directeur Wetgeving" vervangen door:
de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken;
B. in artikel 9, wordt de zinsnede "de Directie Wetgeving" vervangen door: de Directie
Wetgeving en Juridische Zaken.
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Artikel 8

Ingetrokken worden:
a. het Retributiebesluit Directie Wetgeving (AB 1990 no. 50);
b. het Legesbesluit Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken (AB 1987 no. 60).
Artikel 9
I. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing
in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Directie Wetgeving en
Juridische Zaken.
Gegeven to Oranjestad, 28 april 2004
C.M. van den Berg-de Freitas
De minister van Justitie,
H.R. Croes
De minister van Financien en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

