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 HOOFDSTUK I 
 
 Invordering door middel van dwangschriften 
 
 Artikel 1 
 
 1. De belastingen, de bijdragen en vergoedingen, welke volgens 
tarieven vastgesteld bij landsverordening en landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, ten bate van 's Landskas worden geheven, als-
mede de daarop gevallen rente wegens te late betaling worden inge-
vorderd door middel van dwangschriften. 
 2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze landsverorde-
ning worden onder belastingen mede begrepen de verschuldigde opcen-
ten, de interest en de kosten van vervolging op de belasting en/of 
opcenten. 
 
 Artikel 2 
 
 1. De dwangschriften dragen aan het hoofd de woorden "In naam 
der Koningin" en bevatten, volgens een bij landsbesluit vastgesteld 
formulier: 
a. wanneer het een kohierbelasting geldt, een volledig uittreksel 

uit het kohier; 
b. in andere gevallen een zo volledig mogelijke aanduiding van: 
 � degene, tegen wie de vordering gericht wordt: 
 � de aard, de grondslag en het bedrag van de vordering: 
 � de titel van de vordering of de artikelen van de wettelijke 

regeling, waarop de vordering wordt gegrond; 
c. in alle gevallen de last tot betaling. 
 2. Zij worden uitgevaardigd door de Ontvanger der belastingen 
en zijn vrij van zegel. 
 
 Artikel 3 
 
 1. De dwangschriften hebben dezelfde kracht en worden op de-
zelfde wijze ten uitvoer gelegd als de grossen van in kracht van 
gewijsde gegane vonnissen in burgerlijke zaken, weshalve zij het 
recht van parate executie medebrengen, dat is het recht om de roe-
rende en onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te 
tasten. 
 2. De tenuitvoerlegging geschiedt namens de Ontvanger der be-
lastingen met vermelding alleen van zijn hoedanigheid zonder bijvoe-
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ging van zijn naam. 
 3. Bij inbeslagneming van roerende goederen behoeft de daarmede 
belaste ambtenaar zich desverkiezende niet door getuigen te doen 
bijstaan en is hij bevoegd om de persoon, tegen wie het beslag is 
gedaan, ook zonder diens bewilliging tot bewaarder aan te stellen. 
 
 Artikel 4 
 
 1. De tenuitvoerlegging van het dwangschrift kan niet worden 
geschorst dan door een verzet, met redenen omkleed. 
 2. Het verzet wordt betekend aan de Ontvanger der belastingen 
en moet op straffe van nietigheid bevatten keuze van domicilie in 
Aruba. Eveneens op straffe van nietigheid moet binnen een maand na 
deze betekening het geding tegen de Ontvanger der belastingen worden 
aanhangig gemaakt bij de recht in eerste aanleg. 
 3. Verzet kan niet gegrond zijn op het niet ontvangen van aan-
slagbiljet, kennisgeving van te betalen bijdrage of vergoeding of 
aanmaning en kan nimmer gericht zijn tegen de wettigheid of de hoe-
grootheid van het gevorderde bedrag, noch gegrond zijn op de bewe-
ring, dat aanspraak zou bestaan op ontheffing of vermindering. 
 4. Indien het verzet wordt afgewezen, is geen hoger beroep ont-
vankelijk dan na bewijs, dat de belasting, bijdrage, vergoeding, 
rente, verhogingen en kosten zijn geconsigneerd in handen van de 
Ontvanger der belastingen. 
 
 Artikel 5 
 
 Misslagen in namen, kohieren, lijsten, aanslagbiljetten, ken-
nisgevingen, aanmaningen of vervolgingsstukken voorkomende, brengen 
nite van rechtswege nietigheid van die stukken teweeg. In dergelijke 
gevallen blijft het oordeel over de nietigheid aan het oordeel van 
de rechter overgelaten, met dien verstande, dat geen nietigheid 
wordt aangenomen, wanneer geen verschil kan bestaan over de persoon, 
die bedoeld is. 
 
 Artikel 6 
 
 Wanneer de schuldenaar Aruba metterwoon wil verlaten of ge-
rechtvaardigde vrees bestaat voor verduistering van zijn roerende of 
onroerende goederen, alsmede in geval van inbeslagneming van die 
goederen vanwege het Land Aruba of van verkoop daarvan tengevolge 
van een beslagneming namens derden kan: 
a. het dwangschrift zonder voorafgaande aanmaning of, indien reeds 

een aanmaning is uitgereikt, zonder verder verwijl worden uitge-
vaardigd: 

b. het dwangschrift onmiddellijk na het bevel tot betaling of, in-
dien zodanig bevel reeds mocht zijn gedaan, zonder verder verwijl 
worden ten uitvoer gelegd. 

 
 Artikel 7 
 
 Indien een dwangschrift, uitgevaardigd voor een gedeeldte van 
het in te voerden bedrag, ten uitvoer wordt gelegd door beslag, kan 
bij datzelfde dwangschrift het volle openstaande bedrag worden inge-
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vorderd, mits dit bedrag in het dwangschrift is vermeld. 
 
 
 Artikel 8 
 
 Behoudens het recht van terugvordering, toegekend bij artikel 
1996 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en bij de aritkelen 299 en 
volgende van het Wetboek van Koophandel van Aruba kunnen derden geen 
verzet in rechte doen tegen de inbeslagneming ter zake van belastin-
gen, bijdragen, vergoedingen, verhogingen en boeten van roerende 
goederen, tot stoffering van een huis of ten gebruike van een plan-
tage diendende, alsmede van ingeoogste vruchten, wanneer die goede-
ren of vruchten zich tijdens de inbeslagneming bevinden in het bezit 
van de schuldenaar of in het huis, op de plantage of het erf, door 
hem bewoond of bij hem in gebruik. 
 
 Artikel 9 
 
 1. Alle exploten en andere akten van vervolging voor de invor-
dering van belastingen, bijdragen en vergoedingen , alsmede de ver-
hogingen daarvan of boeten worden betekend door deurwaarders der be-
lastingen ten verzoeke van de Ontvanger der belastingen overeenkom-
stig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Aruba en tegen de vergoedingen, vast te stellen bij landsbe-
sluit, houdende algemene maatregelen. 
 2. De deurwaarders worden vóór de aanvang van hun bediening 
kosteloos beëdigd door de rechter in eerste aanleg. 
 3. De betrekking van deurwaarders der belastingen is verenig-
baar met die van deurwaarder bij een rechterlijk college of gerecht 
in eerste aanleg. 
 
 Artikel 10 
 
 1. Wanneer ter gelegenheid van een inbeslagneming vóór de slui-
ting van het proces�verbaal het volle bedrag van het verschuldigde 
met de kosten aan de deurwaarder wordt aangeboden, is deze verplicht 
de gelden aan te nemen, daarvoor dadelijk kwitantie te geven en er-
van melding te maken in of op het prcesverbaal. 
 2. In alle ander gevallen zijn betalingen, aan de deurwaarder 
gedaan, ongeldig. 
 
 Artikel 11 
 
 De kosten van vervolging, interest en boeten zijn ten laste van 
de nalatige. 
 
 
 HOOFDSTUK II 
 
 Rechtspleging 
 
 Artikel 12 
 
 Alle rechtsvordering tot betaling van belastingen, bijdragen of 
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vergoedingen of teruggaven van te dier zake onverschuldigd betaalde 
bedragen, alsmede alle strafvervolgingen wegens misdrijven in belas-
tingzaken behoren tot de kennisneming van de rechter in eerste aan-
leg en in hoger beroep tot de kennisneming van het Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba overeenkomstig 
de artikelen 10, 12 en 17 van de Eenvormige Landsverordening op de 
rechterlijke organisatie. 
 
 Artikel 13 
 
 Behoudens de bepalingen van deze landsverordening worden bur-
gerlijke rechtsvorderingen behandeld overeenkomstig het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba, strafvervolgingen overeenkom-
stig het Wetboek van Srafvordering van Aruba. 
 
 Artikel 14 
 
 Wanneer een strafvervolging gepaard gaat met vordering van be-
lasting, bijdrage, vergoeding of kosten, behoort de kennisneming 
daarvan mede tot bevoegdheid van de strafrechter. 
 
 Artikel 15 
 
 Waar in wettelijke regelingen ten aanzien van belastingen bij-
dragen en vergoedingen op de overtreding een geldboete tot een be-
paald bedrag als straf is gesteld, geldt dit bedrag voor de toepas-
sing van artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba als het 
daarbedoelde maximum. 


