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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Retributieverordening (AB 1988 GT 4) regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Directie Openbare
Orde en Veiligheid

Citeertitel: Retributie- en legesbesluit Directie Openbare Orde en
Veiligheid (uitv. art. tweede lid)
Vindplaats : AB 1989 no. 61
Wijzigingen: 1992 no. 60; 1996 no. 31
====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het Land worden door de Directie Openbare
Veiligheid retributies en leges geheven als volgt:
A. voor het in behandeling nemen van een officieel
aanvraagformulier voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de
Landsverordening toelating en uitzetting (vergunning tot tijdelijk verblijf), en van een vergunning als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de
Landsverordening toelating en uitzetting (vergunning tot verblijf).................................. Afl.
B. voor het in behandeling nemen van een officieel
aanvraagformulier voor de verlenging van een vergunning tot tijdelijk verblijf...................... Afl.
C. voor het afgeven van:
1°. een vergunning tot tijdelijk verblijf, zonder
toestemming tot het verrichten van arbeid ....... Afl.
2°. een vergunning tot tijdelijk verblijf, met
toestemming tot het verrichten van arbeid ....... Afl.
3°. een vergunning tot verblijf, zonder toestemming tot het verrichten van arbeid .............. Afl.
4°. een vergunning tot verblijf, met toestemming
tot het verrichten van arbeid ................... Afl.
D. voor het afgeven van een verlengde vergunning tot
tijdelijk verblijf:
1°. zonder toestemming tot het verrichten van arbeid ............................................ Afl.
2°. met toestemming tot het verrichten van arbeid .. Afl.
E. voor het afgeven van een verklaring als bedoeld in
artikel 8, eerste lid, onder 1°, van het Toelatingsbesluit (bewijs van terugkeer)................. Afl.
F. voor het afgeven van een verklaring als bedoeld in
artikel 8, eerste lid, onder 2°, van het Toelatingsbesluit (verklaring van rechtswege toegelaten
zijn) ............................................. Afl.
G. voor het afgeven van een verklaring als bedoeld in
artikel 8, eerste lid, onder 2°, van het Toelatingsbesluit (verklaring van niet-toelatingsplichtigheid)....................................... Afl.
H. voor het afgeven van een verklaring als bedoeld in
artikel 16 van de Landsverordening op de justitië-
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le documentatie en op verklaringen omtrent het gedrag (verklaring omtrent het gedrag)................ Afl.
10,-.
Met de afgifte van een vergunning als bedoeld in de onderdelen C en D,
wordt gelijkgesteld de mededeling aan de aanvrager, dat zijn vergunning gereed ligt voor afgifte.
Artikel 1a
In afwijking van artikel 1, onderdeel A en onderdeel C, 1°, wordt
ter zake van een vergunning tot tijdelijk verblijf voor toeristen die
in artikel 2, eerste lid, van het Toelatingsbesluit (AB 1993 no. GT
41) van de werking van dat lid zijn uitgezonderd, uitsluitend een retributie geheven voor het in behandeling nemen van een aanvrage van
zodanige vergunning van:
a. Afl. 36,-, indien de aanvrage ertoe strekt om voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen in Aruba te verblijven;
b. Afl. 90,-, indien de aanvrage ertoe strekt om in een periode van
drie maanden meerdere perioden van tezamen ten hoogste 30 dagen in
Aruba te verblijven;
c. Afl. 90,-, indien de aanvrage ertoe strekt om in een aaneengesloten
periode van meer dan 14 dagen doch ten hoogste drie maanden in Aruba te verblijven.
Artikel 2
1. De retributies, bedoeld in de artikel 1, onderdelen A en B,
zijn verschuldigd door degene die de desbetreffende aanvraagformulieren indient.
2. De leges, bedoeld in de artikel 1, onderdelen C en D, zijn bij
vooruitbetaling verschuldigd door de personen, bedoeld in het eerste
lid, bij de voldoening van het in het eerste lid bedoelde bedrag.
3. De leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen E tot en met H,
zijn verschuldigd door degene die om afgifte van de desbetreffende bescheiden verzoekt.
4. Geen verzoek wordt in behandeling genomen en geen stuk afgegeven, alvorens het daarvoor ingevolge artikel 1 verschuldigde bedrag
aan retributie of leges is voldaan.
5. Indien de afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 1,
onderdelen C en D, wordt geweigerd, wordt bij de toezending of aanbieding van de beschikking tot weigering mededeling gedaan, dat het onverschuldigde bedrag aan leges op een daartoestrekkend schriftelijk
verzoek terstond betaalbaar zal worden gesteld aan degene die dat bedrag heeft betaald.
6. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid,
zijn de retributies en leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen A tot
en met D niet verschuldigd ten aanzien van personen om wier toelating
te hare behoeve wordt verzocht door bij landsbesluit aangewezen ondernemingen die ten minste Afl. 150.000.000,- in Aruba zullen investeren,
danwel geïnvesteerd hebben.
7. De retributie, bedoeld in artikel 1a, is verschuldigd:
a. indien de vergunning tot tijdelijk verblijf in Aruba wordt aangevraagd, door degene die het desbetreffende aanvraagformulier indient; de aanvrage wordt niet in behandeling genomen alvorens de
retributie is voldaan;
b. indien de vergunning tot tijdelijk verblijf buiten Aruba wordt aangevraagd, door degene op wiens verblijf de vergunning betrekking
heeft, vóór binnenkomst in Aruba.
2

*************************
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
10 juli 2007
*************************
====================================================================
AB 1989 no. 61

Artikel 3
1. De inning van de retributies, bedoeld in artikel 1, onderdelen
A en B, en de leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen C en D, geschiedt door middel van storting van de verschuldigde bedragen op een
door de Directie Openbare Orde en Veiligheid aangehouden bankrekening.
2. De inning van de leges, bedoeld in artikel 1, onderdelen E tot
en met H, geschiedt door of namens de Directeur Openbare Orde en Veiligheid, waarbij ten bewijze van betaling het aangevraagde stuk wordt
voorzien van zegels ter waarde van het betaalde bedrag.
3. Ingevolge het tweede lid aangebrachte zegels, worden terstond
na het aanbrengen daarvan door de afgevende ambtenaar afgestempeld met
het stempel van de Directie Openbare Orde en Veiligheid.
4. De inning van de retributie, bedoeld in artikel 1a, kan, in
afwijking van het eerste lid, geschieden door een bij landsbesluit aan
te wijzen andere overheidsdienst dan de Directie Openbare Orde en Veiligheid.
5. De retributie, bedoeld in artikel 1a, kan worden voldaan in
U.S. dollars (U.S.$), waarbij Afl. 36,- wordt gelijkgesteld met U.S.$
20,-, en Afl. 90,- met U.S.$ 50,-.
Artikel 4
1. De in artikel 3, tweede lid, bedoelde zegels worden verstrekt,
beheerd en afgerekend op de wijze, bepaald door de minister van Financiën.
2. De minister van Financiën stelt regels met betrekking tot de
wijze waarop de betaalbaarstelling, bedoeld in artikel 2, vijfde lid,
geschiedt.
Artikel 5
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 november
1989, met dien verstande dat geen retributies of leges verschuldigd
zijn voor verzoeken tot afgifte van de in artikel 1, onderdelen C en
D, genoemde bescheiden die aan de Directie Openbare en Veiligheid vóór
de datum van inwerkingtreding ter behandeling zijn aangeboden.
2. Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Directie Openbare Orde en Veiligheid.
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