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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

MINISTERIELE REGELING van 2 juni 2004 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid,
van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling
kentekenplaten 2004).

Uitgegeven, 23 juni 2004

De minister van Justitie,
H.R. Croes
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De minister van FINANCIEN en
ECONOMISCHE ZAKEN

In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is diverse regels te stellen met betrekking tot de in het belastingjaar
2004 te gebruiken kentekenplaten voor motorvoertuigen;
Gelet op:
artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988
no. GT 23);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In het belastingjaar 2004 gelden ten aanzien van de afmetingen, de kleurencombinaties, de algemene letter- en cijfercombinaties en de kosten van kenteken- en controleplaten voor motorvoertuigen de voorschriften, opgenomen in de hiema volgende artikelen.
Artikel 2
1. De kleuren van de kentekenplaten zijn zwart met geel opschrift en een gele rand.
2. De kleuren van de controleplaten zijn geel met zwart opschrift en een zwarte
rand.
Artikel 3
1. De algemene letter- en cijfercombinaties, die in het belastingjaar 2004, op de
kenteken- en controleplaten worden vervaardigd, zijn als volgt:
voor motorvoertuigen op meer dan drie wielen:
A.
1°. kentekenplaten:
a. voor dienstmotorvoertuigen: D1 t/m 600;
b. voor overige motorvoertuigen: Al t/m 45.000;
c. voor autobussen: B1 t/m 130;
d. voor ongeregeld vervoer : 01 t/m 225;
e. voor toerwagens: T1 t/m 300;
f. voor verhuurmotorvoertuigen: V1 t/m 6.000;
g. voor agentschappen: AG 1 t/m 20;
h. voor verkoop: BR 1 t/m 20;
i. voor taxi's: T 1 t/m 400;
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j. voor garages: GAR 1 t/m 20;
k. voor dieselvrachtauto's: DT 1 t/m 750;
1. voor overige vrachtauto's: TR 1 t/m 350.
2°. controleplaten:
a. voor dienstmotorvoertuigen: geen;
b. voor overige motorvoertuigen: Al t/m 45.000;
c. voor autobussen: B1 t/m 130;
d. voor ongeregeld vervoer : 01 t/m 225;
e. voor toerwagens: Ti t/m 300;
f. voor verhuurmotorvoertuigen: V1 t/m 6.000;
g. voor agentschappen: geen;
h. voor verkoop: geen;
i. voor taxi's: T 1 t/m 400;
j. voor garages: geen;
k. voor dieselvrachtauto's: DT 1 t/m 750;
1. voor overige vrachtauto's: TR 1 t/m 350.
Voor motorvoertuigen op twee of drie wielen:
B.
1°. voor dienstmotorvoertuigen: MFD 1 t/m 60.
2°. voor overige motorvoertuigen: MFA lt/m 1.200.
2. Op de kentekenplaten is aan de bovenzijde vermeld het woord "ARUBA", aan de
rechterzijde het jaartal "2004" en aan de onderkant de zin "One Happy Island". De controleplaten bevatten aan de onderzijde het jaartal "2004".
Artikel 4
1. De afmetingen van de kentekenplaten voor motorrijwielen zijn 10,15 cm x 20,3
cm; voor de overige motorvoertuigen bedragen zij 15,2 cm x 30,5 cm.
2. De afmetingen van de controleplaten voor de in artikel 3, eerste lid, onderdeel A,
ten 2°, genoemde motorvoertuigen zijn 15,25 cm x 8,25 cm.
Artikel 5
1. De kosten voor de afgifte van een kentekenplaat voor motorrijwielen bedragen
Afl. 8,-; die voor de afgifte van de kentekenplaten voor overige motorvoertuigen Afl. 12,per stel.
2. De kosten voor de afgifte van controleplaten bedragen Afl. 8,- per stel.
Artikel 6
1.Deze ministeriele regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling kentekenplaten 2004.
N.J.J. Swaen

