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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ter bevordering van een efficiënte en tijdige inning van de motorrijtui-

genbelasting wenselijk is om een naheffingsysteem te introduceren met hon-

derd procent boete bij niet of niet tijdig voldoen van deze belasting, en voorts 

om enige andere verbeteringen aan te brengen in de Motorrijtuig- en motor-

bootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23); 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge-

steld onderstaande landsverordening: 

 

Artikel I 

 

De Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) wordt 

als volgt gewijzigd: 

 

A artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. de definitie van het begrip “ontvanger” komt te luiden: Ontvanger. 

2°. de punt achter de definitie van het begrip “werkdag” wordt vervangen 

door een puntkomma en er wordt een begrip met bijbehorende defini-

tie toegevoegd, luidende: 

Inspecteur : de inspecteur, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 

van de Algemene landsverordening belastin-

gen (AB 2004 no. 10). 
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B de artikelen 3 en 4 komen als volgt te luiden: 

Artikel 3 

 

Onder de naam motorrijtuig- en motorbootbelasting wordt een be-

lasting geheven ter zake van het houden van een motorrijtuig of 

motorboot. 

 

Artikel 4 

 

1.  De belasting wordt geheven van degene die een motorrijtuig 

of motorboot houdt. 

2.  Een motorrijtuig of motorboot wordt gehouden door degene 

op wiens naam de kentekenplaten, bedoeld in artikel 9, zijn 

gesteld.  

 

C artikel 5 komt als volgt te luiden:  

Artikel 5 

 

1.  De belasting is verschuldigd over het gehele belastingjaar. 

2.  Het belastingjaar is het kalenderjaar. 

 

D artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in het eerste lid wordt “vol jaar” vervangen door: belastingjaar. 

2°. in het tweede en vierde lid wordt “de minister van Financiën” steeds 

vervangen door: de Inspecteur. 

3°. het derde lid komt als volgt te luiden: 

3.  In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, bedraagt de be-

lasting voor motorrijtuigen welke aan het begin van een be-

lastingjaar tenminste 30 jaar oud zijn, de helft van het toe-

passelijke tarief. 

4°. in het vijfde lid wordt “ontvanger” vervangen door: Ontvanger. 
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E artikel 7 komt als volgt te luiden: 

Artikel 7 

 

1.  Bij aanvang van de belastingplicht in de loop van het belasting-

jaar is de belasting verschuldigd over de nog niet verstreken 

kwartalen van het belastingjaar. 

2.  Bij vervanging van een motorrijtuig in de loop van het belasting-

jaar door een ander motorrijtuig waarvoor een hoger belasting-

tarief geldt, wordt de meer verschuldigde belasting berekend 

over de nog niet verstreken kwartalen van het belastingjaar. Bij 

vervanging van een motorrijtuig in de loop van het belastingjaar 

door een ander motorrijtuig waarvoor een lager belastingtarief 

geldt, kan op verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking van 

de Inspecteur restitutie van het verschil in belasting vanaf de 

nog niet verstreken kwartalen worden verleend. 

3. Ingeval een motorrijtuig, bestemd voor het openbaar vervoer, 

niet langer voor dat doel wordt gebruikt, wordt de meer ver-

schuldigde belasting berekend over de nog niet verstreken 

kwartalen van het belastingjaar.  

 

F artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in het eerste lid wordt “tijdvak” vervangen door “belastingjaar” en wordt 

na “voldoening op aangifte” toegevoegd: gelijktijdig met de betaling 

van de verschuldigde belasting bij de Ontvanger. 

2°. het derde lid komt als volgt te luiden: 

3. De belasting voor motorboten, voor motorrijtuigen op meer 

dan drie wielen, voorzover uit te rusten met de bijzondere 

kentekenplaten, bedoeld in artikel 10, derde lid, alsmede 

voor motorrijtuigen met kentekenplaten met een andere let-

tercombinatie dan “A” wordt in één termijn voldaan en wel 

uiterlijk op 31 januari van elk belastingjaar. 

3°. na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. De belasting voor motorrijtuigen met kentekenplaten met 

een lettercombinatie “A” kan in twee gelijke termijnen wor-
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den voldaan en wel de eerste uiterlijk op 31 januari en de 

tweede uiterlijk op 30 juni van elk belastingjaar. 

 

G na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:  

Artikel 8a 

 

1.  De artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 en 22a van de Alge-

mene landsverordening belastingen zijn van overeenkomstige 

toepassing op de heffing van de belasting. 

2.  Indien de belastingplichtige de belasting niet, gedeeltelijk niet, 

dan wel niet tijdig heeft betaald, vormt dit een verzuim ter za-

ke waarvan de Inspecteur hem een boete kan opleggen van 

ten hoogste 100% van de niet of niet tijdig betaalde belasting. 

De artikelen 60, 66 en 67 van de Algemene landsverordening 

belastingen zijn daarbij van overeenkomstige toepassing. 

3. De Landsverordening invordering directe belastingen (AB 

1991 no. GT 4), de Landsverordening houdende regeling van 

de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen 

door middel van dwangschriften, alsmede van de rechtsple-

ging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen (AB 

1988 no. GT 12) en Landsverordening aansprakelijkheid be-

lastingen en premies volksverzekering (AB 2014 no. 9) zijn 

van overeenkomstige toepassing op de invordering van de 

belasting.  

 

H artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in het eerste lid wordt “ontvanger” steeds vervangen door “Ontvan-

ger”, wordt de punt aan het einde van onderdeel d vervangen door 

een puntkomma en wordt een onderdeel aan het lid toegevoegd, lui-

dende: 

e.  het nummer van de afgegeven controlestickers. 

2°. in het tweede lid wordt “ontvanger” vervangen door: Ontvanger. 
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I artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. het eerste lid komt te luiden: 

 1. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bepalin-

gen van de verordening, dient ieder motorrijtuig en iedere mo-

torboot te zijn voorzien van de door de Ontvanger afgegeven 

kentekenplaten, na betaling van de kosten daarvan, en dient 

ieder motorrijtuig en iedere motorboot tevens te zijn voorzien 

van de controlesticker, na betaling van de belasting en de 

kosten daarvan. 

2°. in het tweede lid wordt “Voor het einde van ieder belastingjaar worden 

bij regeling van de minister van Financiën” vervangen door “Bij rege-

ling van de minister, belast met financiën, worden” en wordt een volzin 

aan het lid toegevoegd, luidende: 

De beschrijving van het model van de controlestickers, als-

mede de kosten daarvan, worden jaarlijks, voor het begin van 

het belastingjaar, door de minister, belast met financiën, vast-

gesteld.  

3°. in het tweede lid wordt “de kenteken- en de controleplaten” vervangen 

door: de kentekenplaten en controlestickers. 

4°. in het derde lid wordt “ontvanger” vervangen door “Ontvanger”, en “de 

minister van Financiën” door: de Inspecteur.   

5°. in het vierde lid, eerste volzin, vervalt “voor dat belastingjaar”, alsme-

de de tweede volzin. 

 

J in artikel 11, tweede lid, wordt “over het derde en vierde kwartaal” vervan-

gen door: over het vierde kwartaal, en wordt “een aan elke kentekenplaat 

te hechten controleplaat” vervangen door: een controlesticker. 

 

K artikel 11 komt als volgt te luiden:  

Artikel 11 

 

1.  Aan de houder van het motorrijtuig met kentekenplaten met 

een lettercombinatie “A” wordt een controlesticker van de bij 

regeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, vastgestelde kleu-
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rencombinatie verstrekt na betaling van de eerste termijn van 

de belasting onderscheidenlijk het vol jaar, alsmede de kosten 

daarvan.  

2. Aan de houder van het motorrijtuig met kentekenplaten met 

een andere lettercombinatie dan “A” wordt een controlesticker 

van de bij regeling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, vastge-

stelde kleurencombinatie verstrekt na betaling van de belasting 

voor het vol jaar, alsmede de kosten daarvan. 

3.  De controlesticker wordt bij een motorrijtuig als bedoeld in arti-

kel 6, eerste lid, onderdeel a, op de bij artikel 1, derde lid, van 

de Regeling kentekens motorvoertuigen (AB 2000 no. 22), 

vastgestelde plaats en wijze. 

 

L  in artikel 12 wordt “kentekenplaat” vervangen door: controlesticker, waaruit 

blijkt dat de belasting voor een vol jaar is betaald, wordt “uitgedrukt” ver-

vangen door: vermeldt, en wordt “15 februari” vervangen door: 31 januari. 

 

M in artikel 13 wordt “kentekenplaten” vervangen door: controlestickers, en 

“ontvanger” door: Ontvanger. 

 

N in artikel 14, eerste lid, wordt “ontvanger” vervangen door: Ontvanger, en 

“tegen betaling van de belasting naar de tarieven” door: tegen betaling in 

een keer van de belasting voor een belastingjaar naar de tarieven.  

 

O in artikel 15, eerste lid, wordt “ontvanger” vervangen door: Ontvanger, en 

“tegen betaling van de belasting” door: tegen betaling in een keer van de 

belasting voor een belastingjaar. 

 

P in artikel 16 wordt “ontvanger” vervangen door: Ontvanger, en “tegen beta-

ling van de belasting” door: tegen betaling in een keer van de belasting 

voor een belastingjaar. 

 

Q in artikel 17 wordt “ontvanger” steeds vervangen door: Ontvanger, en “ont-

vangerskantore” door: Ontvanger. 
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R artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in het eerste en tweede lid wordt “ontvanger” vervangen door: Ont-

vanger. 

2°. aan het derde lid wordt de volgende volzin toegevoegd, luidende: 

De voor het vervangen motorrijtuig of de vervangen motorboot 

uitgegeven controlesticker wordt verwijderd en kan bij de Ont-

vanger worden ingeleverd ter kosteloze vervanging door een 

andere controlesticker. 

 

S in artikel 19 wordt “ontvanger” vervangen door: Ontvanger en wordt na 

“uitgegeven kentekenplaten” ingevoegd: en controlesticker. 

 

T in artikel 20 wordt “ontvanger” steeds vervangen door: Ontvanger. 

 

U in artikel 21 wordt de punt aan het eind van onderdeel e vervangen door 

een puntkomma en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

f.  fietsen met trapondersteuning, zijnde fietsen die zijn voorzien 

van een elektrische hulpmotor waarvan de aandrijfkracht gelei-

delijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het 

rijtuig een snelheid van 35km/h bereikt of eerder, indien de be-

stuurder ophoudt met trappen. 

 

V artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. na “kentekenplaten” wordt ingevoegd:, controlesticker. 

2°. “door of namens de minister van Financiën” wordt vervangen door: bij 

voor bezwaar vatbare beschikking van de Inspecteur. 

 

W artikel 24 komt als volgt te luiden: 

Artikel 24 

 

De Inspecteur kan op verzoek bij voor bezwaar vatbare beschik-

king teruggaaf verlenen van ten onrechte betaalde belasting. 
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X artikel 25 komt als volgt te luiden:  

Artikel 25 

 

Geen kentekenplaat of controlesticker wordt overgeschreven ten 

name van een nieuwe houder van het motorrijtuig of motorboot 

dan nadat de belasting is voldaan. 

 

Y in artikel 25a, tweede lid, onderdeel e, wordt “ontvanger” vervangen door: 

Ontvanger. 

 

Z artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in het eerste lid, onderdeel a, wordt “op de bij de ministeriële regeling, 

bedoeld in artikel 10, aangewezen plaatsen is voorzien van voorge-

schreven geldige kentekenplaten” vervangen door: op de bij de minis-

teriële regeling, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Landsveror-

dening wegverkeer (AB 1997 no. 18), aangewezen plaatsen is voor-

zien van voorgeschreven geldige kentekenplaten. 

2°. het eerste lid, onderdeel b, komt als volgt te luiden: 

b. hij die op de openbare weg als bestuurder optreedt van een 

motorrijtuig dat niet of niet zichtbaar en leesbaar of niet op 

de bij artikel 1, derde lid, van de Regeling kentekens motor-

voertuigen, bepaalde plaatsen is voorzien van de voorge-

schreven controlesticker; 

3°. in het eerste lid, onderdelen e en f, wordt na “kentekenplaten” inge-

voegd: en controlesticker. 

4°. in het tweede lid wordt na “kentekenplaten” steeds ingevoegd: en con-

trolesticker. 

5°. in het derde lid, onderdeel b, wordt “ontvanger” vervangen door: Ont-

vanger. 

6°. na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 

5.  Het recht tot strafvervolging op de voet van het eerste lid 

met betrekking tot het niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tij-

dig betalen van de belasting vervalt indien de Inspecteur 
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aan de belastingplichtige terzake reeds een boete als be-

doeld in artikel 8a, tweede lid, heeft opgelegd. 

 

Artikel II 

 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van 

haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba, met uitzondering van:  

-  artikel I, onderdelen B, D, ten 3°, E, F, ten 2° en 3°, G, K en Z, ten 6°, dat 

in werking treedt met ingang van 1 januari 2017; 

-  artikel I, onderdeel I, ten 2° en 5°, dat in werking treedt met ingang van 1 

januari 2018. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 22 december 2016 

 F.J. Refunjol 

 

 

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,  

A.R. Bermudez 

 

De minister van Justitie 

A.L. Dowers 


