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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot regeling van de heffing en inning van retributies en leges
door het Korps Politie Aruba

Citeertitel: Retributie- en legesbesluit Korps Politie Aruba
Vindplaats : AB 1987 no. 58
Wijzigingen: AB 1990 no. 43; AB 1991 no. 60
Ingetrokken: AB 2003 no. 4
=====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het Land worden door het Korps Politie Aruba
retributie en leges geheven als volgt:
A. Wedstrijdvergunningen
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 11, eerste lid van de Wegenverkeersverordening, tot het al dan niet gedeeltelijk houden
op de openbare weg van:
1°. een betrouwbaarheidswedstrijd ................... Afl.
25,-;
2°. een wedstrijd met rijtuigen, rijwielen of dieren, niet zijnde een betrouwbaarheidswedstrijd
................................................ Afl.
25,-;
3°. een wedstrijd met motorrijtuigen, niet zijnde
een betrouwbaarheidswedstrijd ................... Afl.
50,-.
B. Aanhangwagenvergunningen
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 56, eerste lid, van de Wegenverkeersverordening, per jaar............................... Afl.
20,-.
C. Vergunningen voor personenvervoer in laadruimte
vrachtauto
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 57, tweede lid, onder e, van de Wegenverkeersverordening, per vrachtauto
1°. voor een dag .................................... Afl.
5,-;
2°. voor een jaar ................................... Afl. 100,-.
D. Kentekenbewijzen
Voor het:
1°. afgeven van een kentekenbewijs voor motorrijtuigen, als bedoeld in artikel 87, eerste lid,
van de Wegenverkeersverordening ................. Afl.
10,-;
2°. afgeven van een duplicaat van een kenteken bewijs, als bedoeld onder 1°. ..................... Afl.
10,-;
3°. overschrijven van een kentekenbewijs, als bedoeld onder 1°. ................................. Afl.
5,-.
E. Rijvaardigheidsonderzoek
Voor het onderzoek, als bedoeld in artikel 95, onder b, van de Wegenverkeersverordening.............. Afl.
60,-.
F. Bescheiden verband houdend met het besturen van
motorrijtuigen
Voor het afgeven van:
1°. een rijbewijs, als bedoeld in artikel 93, eerste lid, van de Wegenverkeersverordening of
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G.

H.

I.

J.

K.

een duplicaat daarvan ........................... Afl.
2°. een rijvergunning, als bedoeld in artikel 93,
tweede lid, van de Wegenverkeersverordening of
een duplicaat daarvan ........................... Afl.
3°. van een rijvergunning, als bedoeld in artikel
114, van de Wegenverkeersverordening of een
duplicaat daarvan ............................... Afl.
4°. een oefenvergunning, als bedoeld in artikel
116, van de Wegenverkeersverordening of een
duplicaat daarvan ............................... Afl.
5°. een internationaal rijbewijs .................... Afl.
Wegslepen van voertuigen
Voor het op verzoek van de eigenaar of houder wegslepen van een voertuig naar een door deze te bepalen plaats in Aruba, per voertuig................. Afl.
Bescheiden verband houdende met de uitvoering van
de Vuurwapenverordening
Voor het:
1°. afgeven van consenten, als bedoeld in artikel
4, eerste lid, van het Vuurwapenbesluit, zijnde
a. een consent van vervoer, per vuurwapen ....... Afl.
b. een consent van invoer ....................... Afl.
c. een consent van uit- of doorvoer, ............ Afl.
2°. afgeven van een machtiging, als bedoeld in artikel 7, van de Vuurwapenverordening:
a. voor een bijzondere machtiging, per jaar,
per wapen .................................... Afl.
b. voor een algemene machtiging, per jaar ....... Afl.
3°. bewaren van een vuurwapen, als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Vuurwapenverordening, per maand of gedeelte daarvan, per wapen .. Afl.
Kampeervergunningen
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 15, eerste lid, onder a, van de Algemene politieverordening wat betreft het in een door
de minister van Justitie te bepalen periode hebben
van een verplaatsbaar middel tot tijdelijk verblijf, per middel................................... Afl.
Verklaringen van geen bezwaar bij optochten, betogingen, processies en begrafenisstoeten
Voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tot het op de openbare weg, in de zin van de
Algemene politieverordening, op een bepaalde tijd
en volgens een bepaalde route of op een bepaalde
plaats houden van een optocht of betoging........... Afl.
Verklaringen van geen bezwaar bij muziek, vertoningen, toespraken e.d.
Voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tot het op de openbare weg, in de zin van de
Algemene politieverordening, op een bepaalde tijd
of op bepaalde tijden en volgens een bepaalde route of op een bepaalde plaats of op bepaalde plaatsen belangeloos geven van muziek- of zanguitvoeringen of vertoningen, musiceren, zingen, houden
van voordrachten en toespraken of doen van aankondigingen:
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1°. per dag ......................................... Afl.
2,50;
2°. per week ........................................ Afl.
10,-;
3°. per jaar ........................................ Afl.
50,-.
L. Muziekvergunning
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 26, eerste lid, onder a, van de Algemene politieverordening, indien beoogd wordt daarmede voor zichzelf of voor anderen inkomsten te verwerven:
1°. per dag ......................................... Afl.
5,-;
2°. per week ........................................ Afl.
15,-;
3°. per maand ....................................... Afl.
25,-;
4°. per jaar ........................................ Afl. 100,-.
M. Vergunningen voor verbale reclame
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 26, eerste lid, onder b, van de Algemene politieverordening, indien beoogd wordt daarmee
voor zichzelf of voor anderen inkomsten te verwerven:
1°. van een dag .................................... Afl.
7,50;
2°. van een week .................................... Afl.
20,-;
3°. van een maand .................................. Afl.
50,-;
4°. van een jaar ................................... Afl. 250,-.
N. Vermakelijkheidsvergunning
Voor het afgeven van een vergunning als bedoeld in
de artikelen 36 en 38 van de Algemene politieverordening:
1°. per dag ......................................... Afl.
15,-;
2°. per week ........................................ Afl.
40,-;
3°. per maand ....................................... Afl.
75,-;
4°. per jaar ........................................ Afl. 250,-.
O. Inzamelingsvergunningen
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 44 van de Algemene politieverordening,
per inzameling...................................... Afl.
10,-.
P. Ventvergunning
Voor het afgeven van een vergunning, als bedoeld
in artikel 45 van de Algemene politieverordening,
met een looptijd:
1°. van een dag ..................................... Afl.
5,-;
2°. van een week .................................... Afl.
15,-;
3°. van een maand ................................... Afl.
25,-;
4°. van een jaar .................................... Afl. 100,-.
Q. Ontheffing voor hinderlijke geluiden
Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld
in artikel 2 van de Hinderlijke geluidenverordening (AB 1988 no. GT 22):
1°. per dag ......................................... Afl.
5,-;
2°. per week ........................................ Afl.
25,-;
3°. per jaar ........................................ Afl. 250,-.
Onder jaar wordt in dit artikel verstaan een kalenderjaar, onder maand
een kalendermaand, onder week een kalenderweek en onder dag een periode van 24 uur welke zich over twee kalenderdagen kan uitstrekken.
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Artikel 2
1. De retributies, bedoeld in de onderdelen D, onder 3°, E, G en
H, onder 3°, van artikel 1, zijn verschuldigd door degene die van de
genoemde dienst gebruik wenst te maken.
2. De leges, bedoeld in de onderdelen A tot en met C, D, onder
1°en 2°, F en H, onder 1° en 2°, en I tot en met Q van artikel 1, zijn
verschuldigd door degene die om afgifte van een of meer van de desbetreffende vergunningen of bescheiden verzoekt.
Artikel 3
1. De inning van de retributies, bedoeld in de onderdelen D, onder 3°, E, G en H, onder 3°, van artikel 1, geschiedt tegen afgifte
door of namens de korpschef van politie van een kwitantieformulier,
waarop na betaling van het verschuldigde bedrag dit bedrag door middel
van zegels wordt aangebracht.
2. De inning van de leges, bedoeld in de onderdelen A, B, C, D,
onder 1° en 2°, F, H, onder 1° en 2°, en I tot en met Q van artikel 1,
geschiedt door middel van zegels, welke na betaling van het verschuldigde bedrag door of namens de korpschef van politie op de gevraagde
vergunning of het gevraagde stuk worden aangebracht.
3. Nadat zegels zijn aangebracht op de wijze, zoals bepaald in
het eerste en tweede lid, worden zij onbruikbaar gemaakt door middel
van een stempelafdruk.
4. Geen dienst wordt verleend en geen stuk afgegeven, alvorens
de verschuldigde retributies, respectievelijk leges zijn voldaan.
Artikel 4
De in artikel 3 genoemde zegels worden verstrekt, beheerd en afgerekend op de wijze door de minister van Financiën te bepalen.
Artikel 5
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit landsbesluit vervallen de onderdelen F, G, H, J en L van het Legesbesluit, onderdeel
II van artikel 1 en artikel 4, tweede lid, van het Legesbesluit verkeer, alsmede de artikelen 6, 8 en 10 van het Vuurwapenbesluit.
2. Bij de toepassing van artikel 6 van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur worden tevens in aanmerking genomen de in
het eerste lid van dit artikel in het Vuurwapenbesluit aangebrachte
wijzigingen.
Artikel 6
Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Korps
Politie Aruba.
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