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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba, a.i.

In overweging genomen hebben:
dat het in het belang van een efficiënte dienstverlening ten behoeve van zowel de overheid als de burger wenselijk is om de bepalingen met betrekking
tot de inningswijze van retributies en leges door de Directie Volksgezondheid
te moderniseren;
Gelet op:
artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)
wordt gewijzigd als volgt:
A in artikel 1 vervalt het cijfer “1.” aan het begin van de tekst.
B in artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. Het eerste lid komt te luiden:
1. De inning van de retributies en de leges geschiedt door of namens
de Directeur Volksgezondheid door middel van:
a. storting of overboeking van het verschuldigde bedrag op een
bankrekening van de Directie Financiën ten behoeve van de Directie Volksgezondheid; of
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b. een kasregistersysteem, tegen afgifte van een kwitantie.
2º. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde
tot en met zesde lid tot tweede tot en met vierde lid.
3º. In het nieuwe tweede lid wordt “het vijfde lid” vervangen door: het derde lid.
C. artikel 4 vervalt.
Artikel II
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn
plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Gegeven te Oranjestad, 15 juli 2020
Y.V. Lacle-Dirksz

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, a.i.
C.V.J. Romero

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur,
X.J. Maduro

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker

