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Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 ok-

tober 1990 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van 

de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) regelende de 

heffing en de inning van leges door de Directie Economi-

sche Zaken, Handel en Industrie (Legesbesluit Directie 

Economische Zaken, Handel en Industrie) 

 

Citeertitel: Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en In-

dustrie 

 

Vindplaats : AB 2009 no. 74 

 

Wijzigingen: AB 2010 no. 104 

 

==================================================================== 

 

 

 Artikel 1 

 
 Ten behoeve van het Land worden door de Directie Economische Za-

ken, Handel en Industrie leges geheven als volgt: 

 

A. voor het afgeven van een vergunning ingevolge de Vestigingsverorde-

ning bedrijven (AB 1990 no. GT 55): 

 1°.tot het vestigen en drijven van een zaak 

door: 

  naamloze vennootschappen, vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid, Aruba vrij-

gestelde vennootschappen, andere rechtsper-

sonen, alsmede in het  buitenland gevestig-

de rechtsvormen .............................. Afl.      400,-; 

 2°.tot het vestigen en drijven van een zaak, 

niet vallende onder 1°  ...................... Afl.      400,-; 

 3°.om als vennoot op te treden van een ven-

nootschap onder een firma .................... Afl.      400,-; 

 4°.om als beherende vennoot op te treden van 

een commanditaire vennootschap ............... Afl.      400,-; 

 5°.om als directeur op te treden van een naam-

loze vennootschap, een vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, Aruba vrijgestel-

de vennootschappen, andere rechtspersonen, 

alsmede in het buitenland gevestigde 

rechtsvormen ................................. Afl.      400,-; 

 6°.om de aard van een zaak te wijzigen .......... Afl.      200,-; 

 7°.om een zaak te verplaatsen ................... Afl.       25,-; 

 8°.voor het vestigen  van  een filiaal, bij-

kantoor of  andere  dependances van een 

reeds in Aruba gevestigde zaak, door een 

naamloze vennootschap, een vennootschap met 

 beperkte  aansprakelijkheid, Aruba vrijge-

stelde vennootschappen, andere rechtsperso-

nen, alsmede in het buitenland gevestigde 

rechtsvormen ................................. Afl.       25,-; 

 9°.tot het wijzigen van een reeds verleende 

vergunning, anders dan bedoeld in de onder-

delen 6° tot en met 8° ....................... Afl.       25,-; 
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tenzij de bevoegdheid tot het heffen van de desbetreffende leges op 

grond van artikel 1 van het Legesbesluit Aruba Financial Center, 

aan het Bureau Aruba Financial Center is voorbehouden; 

 

B. voor de afgifte van een gewaarmerkte kopie van 

een reeds verleende en afgegeven vergunning, 

als bedoeld in onderdeel A ...................... Afl.       25,-; 

 

C. voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 7 van de 

Landsverordening winkelsluiting (AB 1988 no. GT 66): 

 1°. voor een periode van ten hoogste vier we-

ken ......................................... Afl.       0.00; 

 2°. voor een periode van vier weken tot maxi-

maal drie maanden ........................... Afl.       0.00; 

 3°. voor een periode van drie maanden tot 

maximaal zes maanden ........................ Afl.       0.00;  

 4°. voor een periode van zes maanden tot 

maximaal een jaar. .......................... Afl.       0.00. 

 

Artikel 2 

 

 1. De leges, bedoeld in artikel 1 zijn: 

a. bij vooruitbetaling verschuldigd; 

b. verschuldigd door degene die om afgifte van de desbetreffende be-

scheiden verzoekt. 

 2. Geen verzoek wordt in behandeling genomen of geen gewaar-

merkte kopie van een reeds verleende en afgegeven vergunning, als 

bedoeld in artikel 1, onderdeel A, wordt afgegeven, alvorens een 

bewijs is overgelegd dat het daarvoor verschuldigde bedrag aan le-

ges is voldaan. 

 

Artikel 3 

 

 1. Door of namens de directeur van de Directie Economische Zaken, 

Handel en Industrie wordt een verklaring afgegeven omtrent de hoogte 

van het verschuldigde bedrag aan leges, bedoeld in artikel 1. De in-

ning van de leges geschiedt door middel van storting of overboeking 

van de verschuldigde bedragen op een bankrekening van het Land, ten 

behoeve van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie. 

 2. Het stortings- of overboekingsbewijs wordt door of namens de 

directeur van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie ge-

controleerd, afgestempeld en geparafeerd. Er wordt een afschrift ervan 

gemaakt. 

 3. Bij de afgifte van bescheiden op grond van artikel 1 worden 

deze voorzien van een stempel van de Directie Economische Zaken, Han-

del en Industrie en geparafeerd door of namens de directeur van de Di-

rectie Economische Zaken, Handel en Industrie. Daarop wordt tevens 

vermeld het registratienummer van de in het eerste lid vermelde ver-

klaring, de dagtekening en andere gegevens van het storting- of over-

boekingsbewijs en het aan leges betaalde bedrag, alsmede de datum van 

de afgifte hiervan. 

 4. Indien een verzoek ter verkrijging van een vergunning ingevol-

ge de Vestigingsverordening bedrijven wordt afgewezen, wordt bij de 

toezending of aanbieding van de beschikking tot weigering daarvan aan 
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degene die het legesbedrag heeft betaald, mededeling gedaan dat 50% 

van het desbetreffende bedrag aan hem bij de Directie Financiën be-

taalbaar zal worden gesteld. 

 

Artikel 4 

 

 Het Legesbesluit Directie Economische Zaken, Handel en Indus-

trie (AB 1990 no. 54) wordt ingetrokken. 

 

Artikel 5 

 

 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste 

kalendermaand, na de dag van haar plaatsing in het Afkondigingsblad 

van Aruba, met dien verstande dat op verzoeken tot afgifte van be-

scheiden op grond van artikel 1, die bij de Directie Economische Za-

ken, Handel en Industrie vóór de datum van inwerkingtreding van dit 

landsbesluit zijn ingediend, de bepalingen van het Legesbesluit Direc-

tie Economische Zaken, Handel en Industrie (AB 1990 no. 54) van toe-

passing blijven. 

 2. Het kan worden aangehaald als Legesbesluit Directie Economi-

sche Zaken, Handel en Industrie 2009. 

 


