2004 no. 41

AFKONDIGINGSBLAD
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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 15 juni 2004 regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Dienst Technische Inspectie (Retributie- en
legesbesluit Dienst Technische Inspecties 2004)).

Uitgegeven, 2 juli 2004

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

DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de heffing van retributies en leges door de Dienst Technische Inspecties;
dat de werkdruk van de Dienst Technische Inspecties zodanig is toegenomen, dat
de logistieke problemen, verbonden aan het gebruik van retributie- en legeszegels
door deze dienst, een voortvarende en efficiente dienstverlening aan de burger in de
weg staan en het bijgevolg wenselijk is de inning van retributies en leges door middel van een kasregistersysteem mogelijk te maken;
dat het, gelet op de omvang van de te wijzigen onderdelen, doelmatiger wordt geoordeeld om een nieuw retributie- en legesbesluit Dienst Technische Inspecties te
concipieren.
Gelet op:
artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no GT 4) en artikel 22 van de Ijkverordening (AB 1987 no. GT 14) ;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
Ten behoeve van het Land worden door de Dienst Technische Inspecties retributies
geheven als volgt:
A.

Keuring van elektrische installaties
1°. voor het keuren van elektrische installaties met een maxiAfl.
65,-;
mum vermogen van 1200 VA
2°. voor het keuren van elektrische installaties met een maxiAfl. 130,-;
mum vermogen tussen 1200 VA en 4800 VA
3°. voor het keuren van elektrische installaties met een maxiAfl. 200,-;
mum vermogen tussen 4800 VA en 7200 VA
4°. voor het keuren van elektrische installaties met een maxiAfl. 325,-;
mum vermogen tussen 7200 VA en 16000 VA
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5°. voor het keuren van elektrische installaties met een maxiAfl. 325,-;
mum vermogen meer dan 16000 VA
vermeerderd met Afl. 25,- per 1200 VA of gedeelte daarvan
waarmee de elektrische installatie het vermogen van 16000
VA overschrijdt;
6°. voor het keuren van elektrische vloer- en plafondinstallaties
50,-;
Afl.
waarvoor keuring vereist is
75,-;
Afl.
7°. voor de meting van veiligheidsaarding
Keuring van gashouders en gasinstallaties
Voor het keuren van:
1°. een acetyleentoestel en de afgifte van een certificaat van
goedkeuring alsmede het aanbrengen van een goedkeuringsmerk, als bedoeld in artikel 128, vierde lid, respectievelijk in
artikel 128, elfde lid, van het Veiligheidsbesluit I (AB 1991
Afl. 300,-;
no. GT 21)
2°. een nieuw in gebruik to nemen reservoir of gasinstallatie met
het oog op de afgifte van een vergunning zoals bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van het Veiligheidsbesluit gasreservoirs
Afl. 100,-;
en gasinstallaties (AB 1992 no. 101)
3°. een reservoir en gasinstallatie, met het oog op de afgifte van
een veiligheidscertificaat, als bedoeld in artikel 10, eerste lid
van het Veiligheidsbesluit gasreservoirs en gasinstallaties
(AB 1992 no. 101) en het afgeven van een veiligheidscertificaat, als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het VeiligheidsAfl. 150,-;
besluit gasreservoirs en gasinstallaties
Onderzoek en beproeving van Kraancertificaten
Voor het onderzoek naar een kraancertificaat en de beproeving
van een kraan, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het VeiAfl. 250,-;
ligheidsbesluit II (AB 1991 no. GT 22)
Ijken, herijken en justeren
1°. voor het ijken en herijken van voorwerpen, per keer, per
voorwerp, van:
a. een lengtemaat of gewicht, of de eerste van een set lengteAfl.
50,-;
maten of gewichten
b. de andere lengtematen of gewichten, behorend tot de set,
15,-;
Afl.
bedoeld onder a
Afl. 250,-;
c. een inhoudsmaat
75,-;
Afl.
d. een meetwerktuig
75,-;
e. een weegwerktuig, ijk/herijk ten kantore van de D.T.I. . Afl.
f. een weegwerktuig, ijk/herijk buiten kantoor van de D.T.I. Afl. 150,-;
g. meetbanken, calibratiewerktuigen en calibratietoestellen Afl. 200,-;
2°. voor het justeren van:
10,-;
Afl.
a. een maat of gewicht, per voorwerp
b. een meet- of weegwerktuig, per manuur of een gedeelte
25,-;
Afl.
daarvan
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Keuring voor motorvoertuigen
Voor het keuren van motorvoertuigen, als bedoeld in artikel 13
van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen, voor:
1°. motorvoertuigen met een ledig gewicht tot en met 3500 kg Afl.
2°. motorvoertuigen, met twee assen, met een ledig gewicht boAfl.
ven 3500 kg
Afl.
3°. motorvoertuigen met meer dan twee assen, per as
Dienstverlening
1°. Voor het verrichten van:
Afl.
a. werkzaamheden buiten werkrooster, per manuur
b. metingen:
Afl.
1. per manuur
Afl.
2. per gebruikte meetbuis
2°. Voor het ter beschikking stellen van instrumenten, per dag of
gedeelte daarvan, voor:
Afl.
a. gewichten, per 100 kg
Afl.
b. meetwerktuigen/meetinstrumenten
Afl.
c. weegwerktuigen/meetinstrumenten
3°. Voor het begeleiden van radioactieve isotopen, per begeleiAfl.
ding

30,-;
60,-;
30,-;

50,-;
50,-;
25,-;
5,-;
100,-;
100,-;
50,-;

Artikel 2
Ten behoeve van het Land worden door de Dienst Technische Inspecties, leges geheven als volgt:
A.

Vergunning voor stationaire gasreservoirs
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Veiligheidsbesluit gasreservoirs en gasinstallaties
(AB 1992 no. 101), voor het aanleggen van een reservoir of een
installatie in of bij een onderneming, met een looptijd van 1 jaar Afl. 100,-;
Vergunningen voor stoomtoestellen
Voor het afgeven van:
1°. een vergunning voor het hebben van een stoomtoestel, met
Afl. 100,-;
een looptijd van 1 jaar
2°. een vergunning tot het verplaatsen van een stoomtoestel, per
Afl. 200,-;
keer
25,-;
3°. een duplicaat van de vergunning, bedoeld onder 1° en 2° . Afl.
Erkenning van beroepen
Voor het afgeven van:
1°. een bewijs van inschrijving in het register van erkend installateur van elektrische inrichtingen, als bedoeld in artikel 19,
eerste lid, van het Landsbesluit installatievoorschriften elekAfl. 200,-;
trische inrichtingen (AB 1996 no. GT 5)
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2°. een beschikking houdende erkenning tot gastester, als bedoeld in artikel 47, van het Veiligheidsbesluit I, met een
looptijd van 1 jaar
Afl. 200,-;
3°. een bewijs van inschrijving in het register van erkend installateur van gasreservoirs en gasinstallaties, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Veiligheidsbesluit gasreservoirs en
gasinstallaties
Afl. 200,-;

D.

Ver unnin voor hi'stoestellen voor ersonenvervoer
Voor het afgeven van een vergunning voor het gebruiken van
een hij stoestel voor personenvervoer, als bedoeld in lid 21b van
artikel 34 van het Veiligheidsbesluit II, met een looptijd van ten
hoogste 1 jaar
Afl. 200,-;

E.

Goedkeuring van sloopplannen van verdiepingsgebouwen
Voor het afgeven van een bewijs van goedkeuring van een
sloopplan van een verdiepingsgebouw
Afl. 200,-;

F.

Vrijstelling van veiligheidsvoorschriften
Voor het afgeven van een verklaring, houdende de vrijstelling
van een of meer van de bepalingen van het Veiligheidsbesluit I,
het Veiligheidsbesluit II en het Veiligheidsbesluit gasreservoirs
en gasinstallaties, met een looptijd van ten hoogste 1 jaar . . . . Afl. 500,-;

G.

Keuringsbewijs voor motorvoertuigen
Voor het:
1°. afgeven van een keuringsbewijs, als bedoeld in artikel 13 van
het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen
Afl.
2°. afgeven van een duplicaat van een reeds afgegeven keuringsbewijs, als bedoeld onder 1°
Afl.
3°. overschrijven van een keuringsbewijs
Afl.

H.

Voor het afgeven van:
1°. een rapport, met een maximum van twee pagina's
per toegevoegde pagina
2°. een verklaring, per pagina
3°. een kopie van file- of technische gegevens, op A4 formaat
4°. een kopie van een installatietekening

Afl.
Afl.
Afl.
Afl.
Afl.

20,-;
10,-;
10,-;
50,-;
25,-;
50,-;
5,-;
10,-;

Artikel 3
Geen retributies en leges zijn verschuldigd voor de verleende diensten en afgegeven bescheiden, genoemd in onderdeel E van artikel 1 en onderdeel G, van artikel 2, indien het betreft een keuring van een motorvoertuig dat eigendom is van het Land, dan wel
eigendom is van Nederland en gebruikt wordt bij de uitoefening van een Koninkrijkstaak.

Pagina 6

Afkondigingsblad van Aruba 2004 no. 41
Artikel 4

1. De inning van retributies en leges geschiedt door of namens het Hoofd van de
Dienst Technische Inspecties met gebruikmaking van een kasregister, waarbij de verzoeker wordt gekwiteerd met een machinate aantekening op het desbetreffende kwitantieformulier. Deze aantekening bevat de dagtekening, een transactienummer, de aard en het
bedrag van de retributie of leges en wordt door of namens die ambtenaar geparafeerd.
2. In afwijking van het eerste lid kan de inning van retributies en leges geschieden
door of namens het Hoofd van de Dienst Technische Inspecties tegen afgifte van een kwitantieformulier, waarop het verschuldigde bedrag door middel van zegels wordt aangebracht. Nadat de zegels zijn geplakt, worden zij onbruikbaar gemaakt door middel van
een stempelafdruk.
3. Geen dienst wordt verleend en geen stuk afgegeven, alvorens de daarvoor verschuldigde retributies of leges voldaan zijn.
Artikel 5
De in artikel 4 genoemde zegels worden verstrekt en beheerd op een door de minister van Financien en Economische Zaken te bepalen wijze.
Artikel 6
Het Retributie- en legesbesluit Dienst Technische Inspecties ( AB 1987 no. 59)
wordt ingetrokken.
Artikel 7
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede
maand volgend op die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba, en werkt ten
aanzien van artikel 4 terug tot en met 1 maart 2003.
2. Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Dienst Technische
Inspecties 2004.
Gegeven te Oranjestad, 15 juni 2004
F.J. Refunjol
De minister van Justitie,
H.R. Croes
De minister van Financien en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

