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Intitulé

: Vergunningsverordening levering brandstoffen en smeerolien aan luchtvaartuigen
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Wijzigingen: Geen
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Artikel 1
Ten bate van het Land Aruba worden rechten geheven voor het hebben van een vergunning voor het gebruik van niet openbare landsgronden
in verband met de levering van brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen op de Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.
Artikel 2
1. De rechten worden geheven naar de geleverde hoeveelheid brandstof en/of smeeroliën en bedragen voor:
- jet fuel (brandstof voor luchtvaartuigen met straalaandrijving).................. 1 cent per liter;
- high-octane gasoline (hoog-octaanbenzine)...... 2 cent per liter;
- lubricants (smeeroliën) ...................... 10 cent per liter.
2. De in het eerste lid genoemde geldbedragen luiden in Arubaans
courant.
Artikel 3
1. Vóór de vijftiende van iedere kalendermaand dient de vergunninghouder bij het hoofd van de Luchthavendienst (hierna te noemen: de
Luchthavenmeester) een opgaaf in van de in de afgelopen kalendermaand
geleverde hoeveelheid brandstof en/of smeeroliën, gespecificeerd naar
soort als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze landsverordening.
2. De rekening voor de verschillende rechten wordt door de administrateur van de Luchthavendienst aan de vergunninghouder toegezonden.
3. De voldoening van de rechten moet binnen 10 dagen, nadat het
verschuldigde bedrag aan de vergunninghouder ter kennis is gebracht,
geschieden aan de Ontvanger.
Artikel 4
1. Indien aan de minister van Vervoer en Communicatie blijkt, dat
de rechten ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn geheven, kan
hij ambtshalve de vordering te niet doen of de te hoge vordering verminderen, zolang niet sedert de datum waarop de rechten zijn verschuldigd, vijf jaren zijn verstreken.
2. Indien blijkt, dat de rechten ten onrechte niet of tot een te
laag bedrag werden geheven, wordt het niet of te weinig gehevene nagevorderd, zolang niet sedert de datum waarop de rechten zijn verschuldigd, vijf jaren zijn verstreken.
3. Het na te vorderen bedrag wordt met het viervoud daarvan verhoogd, indien niet of niet volledig is voldaan aan een of meer van de
bij deze landsverordening opgelegde verplichtingen, tenzij de minister
van Vervoer en Communicatie van oordeel is, dat op grond van dwaling
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of verschoonbaar verzuim of niet aan vergunninghouder te wijten oorzaken, beweerde onbekendheid met de bepalingen van deze landsverordening
niet inbegrepen, redenen aanwezig zijn om de verhoging niet of slechts
gedeeltelijk toe te passen.
Artikel 5
1. Het niet, onjuist of onvolledig doen van de opgaaf, bedoeld in
artikel 3, met de bedoeling de rechten geheel of gedeeltelijk te ontduiken, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of
een geldboete van ten hoogste vijfduizend florin.
2. De bestuurder, het bestuurslid of de commissaris van een
rechtspersoon, die toedoet tot het overtreden door die rechtspersoon
van het in het eerste lid strafbaar gesteld feit, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste vijfduizend florin.
Artikel 6
Voor zover daarin bij deze landsverordening niet is voorzien,
kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de voorschriften worden gegeven, die ter uitvoering nodig worden geacht.
Artikel 7
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Vergunningsverordening levering brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen.
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