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 HOOFDSTUK I 

 

 Algemene bepalingen 

 

 Artikel 1 

 

Voor de toepassing van deze landsverordening en van alle andere 

wettelijke regelingen op de in-, uit- en doorvoer en de accijnzen 

wordt verstaan onder: 

binnenland : het Land Aruba; 

buitenland : al hetgeen daarbuiten is gelegen; 

rechten   : zowel invoerrechten als accijnzen; 

douaneambtenaren : elke ambtenaar der invoerrechten en accijnzen; 

Inspecteur : de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen; 

Ontvanger  : de Ontvanger der belastingen; 

Inspectie  : de invoerrechten en accijnzen; 

aangifte   : de specifieke aangifte, bedoeld bij artikel 54; 

schip   : elk vaartuig, onder welke benaming ook bekend, 

alsmede elk luchtvaartuig; 

lichters   : vaartuigen waarin uit binnengekomen schepen goe-

deren worden overgezet; 

visitatie  : het onderzoek der goederen; 

verificatie : de grondige  opneming van de samenstelling, hoe-

danigheid en hoeveelheid der goederen; 

roeiïng   : de bepaling van de inhoud van een lichaam uit de 

afmetingen of door waterijking;  

peiling   : de bepaling van de gedeeltelijke inhoud van een 

lichaam uit de afmetingen;  

invoeren   : het brengen in het vrije verkeer, voor zover 

zulks, behoudens wat betreft de toepassing van de 

artikelen 97 en 98 van deze landsverordening, ge-

schiedt in het Land Aruba, zowel rechtstreeks uit 

het buitenland als na voorafgaande opslag in en-

trepôt. 
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 Artikel 2 

 

 1. De bepalingen omtrent de in-, uit- en doorvoer zijn toepas-

selijk op alle goederen die zich bevinden binnen het gebied van het 

Land Aruba. 

 2. De invoerrechten en accijnzen zijn verschuldigd, zo menigmaal 

de goederen in het Land Aruba worden ingevoerd. 

 

 Artikel 3 

 

 In de termijnen, bij deze landsverordening bepaald, worden za-

terdagen, zondagen en de krachtens de Arbeidsverordening (AB 1990 no. 

GT 57) met de zondag gelijkgestelde dagen niet meegerekend. 

 

 Artikelen 4 en 5 

(vervallen) 

 

 Artikel 6 

 

Onverminderd de bepalingen van deze landsverordening, zijn op de 

in-, uit- en doorvoer van accijnsgoederen ook toepasselijk de bepa-

lingen van de bijzondere landsverordeningen op de accijnzen. 

 

 Artikel 7 

 (vervallen) 

 

 Artikel 8 

 

Voor zoveel nodig, worden de modellen van akten van inklaring, 

vrachtlijsten, doorvoerlijsten en alle andere documenten en stukken, 

krachtens deze landsverordening op te maken, met inachtneming van de-

ze landsverordening vastgesteld door de minister van Financiën. 

 

 Artikel 9 

 

Buiten Aruba gevestigde scheepvaartmaatschappijen zijn verplicht 

bij ondergetekende gezegelde verklaring, te deponeren ter Inspectie, 

domicilie in Aruba te kiezen voor alles wat de uitvoering van deze 

landsverordening of van andere wettelijke regelingen omtrent de in-, 

uit- en doorvoer en de accijnzen betreft. Bij gebreke daarvan worden 

zij geacht voor gemelde doeleinden domicilie te hebben gekozen ter 

Inspectie. 

 

 Artikel 10 

 

Alle lossing, alsmede het vervoer en de verplaatsing van goederen 

ter voldoening aan deze of andere wettelijke regelingen op de in-, 
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uit- en doorvoer en de accijnzen geschieden door de zorg van belang-

hebbenden of, bij gebreke van voldoening aan een vordering daartoe 

van de ambtenaren, vanwege de Inspectie op kosten der belanghebben-

den. 

 

 

 

 

 

 HOOFDSTUK II 

 

 Invoer 

 

 Algemene bepaling 

 ----------------- 

 

 Artikel 11 

 

1. Het is verboden goederen in te voeren anders dan via de zeeha-

vens in de Paardenbaai, te Barcadera en te San Nicolaas, alsmede via 

de luchthaven Aeropuerto Reina Beatrix. 

 2. De Inspecteur kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld 

in het eerste lid, behoudens ten aanzien van accijnsgoederen. Aan de 

ontheffing kunnen voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden 

verbonden, op niet-naleving waarvan intrekking van de ontheffing 

volgt. 

 

 

 Artikel 11a 

 

 1. De Inspecteur is bevoegd om bepaalde van buitenslands in-

gevoerde goederen of hun verpakking vóór de wegvoering daarvan te 

doen voorzien van een invoerteken. 

 2. Dit invoerteken dient tot bewijs dat voor de goederen de bij 

deze landsverordening voorgeschreven aangifte ten invoer behoorlijk 

is geschied. 

 3. Bij landsbesluit worden deze goederen onder hun bijzondere be-

naming aangewezen en het invoerteken en de wijze waarop het zal wor-

den aangebracht, vastgesteld. 

 4. Het ontbreken op of aan de in dit artikel bedoelde goederen 

van het in het tweede lid van dit artikel voorgeschreven invoer teken 

wordt beschouwd als bewijs dat voor deze goederen de voorgeschreven 

aangifte ten invoer niet of niet behoorlijk is geschied. 

 

 EERSTE AFDELING 

 

 Inklaring 
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 Artikel 12 

 

 1. Binnen zes uren na aankomst van een schip moet de schipper het 

schip inklaren bij de daartoe door de Inspecteur aangewezen ambte-

naar, onder vertoning van de scheepspapieren en van de lan-

dingspapieren van alle goederen die zich in het schip bevinden, on-

verschillig of die goederen al dan niet aan invoerrecht of accijns 

onderworpen zijn. 

 2. Schepen die binnen zes uren vóór de sluitingstijd van het kan-

toor zijn aangekomen, kunnen en schepen, na de sluitingstijd van het 

kantoor aangekomen, moeten worden ingeklaard op de eerstvolgende kan-

toordag vóór 10 uur des voormiddags. 

 3. Indien de inklaring wordt verlangd buiten de kantoortijd of op 

krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen, 

wordt aan dat verlangen voldaan. 

 

 Artikel 13 

 

 De Inspecteur is bevoegd de inklaring terstond na aankomst van 

een schip te vorderen. Indien daaraan niet wordt voldaan, zal het 

schip worden bewaakt. 

 

 Artikel 14 

 

 1. Van de inklaring wordt een akte in duplo opgemaakt, te on-

dertekenen door de schipper en de ambtenaar tot inklaring, houdende - 

de naam van de schipper; 

- de naam, het domicilie, de tonnemaat; 

- de plaatsen van inlading en de plaats van bestemming van het schip; 

- de lijst van alle ingeladen goederen, met vermelding van de soort 

en de merken der colli en losse voorwerpen, ofwel dat de goederen 

gestort zijn en alsdan derzelver hoeveelheid. 

 2. Voor schepen, in ballast aangekomen, vervangt de vermelding 

van die omstandigheid de opgave der goederen. 

 3. De inklaring kan ook geschieden door overgifte van een dubbel 

van de manifesten en de cognossementen, in welk geval in de akte, met 

beknopte omschrijving der aan een exemplaar daarvan te hechten stuk-

ken en vermelding van het aantal, daarnaar wordt verwezen. 

 

 

 Artikel 15 

 

 De akte van inklaring wordt aangezuiverd door lossing der daarin 

vermelde goederen, overeenkomstig de bepalingen van deze landsveror-

dening. 

 

 Artikel 16 
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 1. De goederen die bij de inklaring worden opgegeven als onbekend 

of onder de algemene benaming van koopmanschappen, zullen worden ge-

lood, verzegeld, of bewaakt tot bij de lossing op behoorlijke aangif-

te door de belanghebbenden, desnoods na bezichtiging, of tot de op-

slag onder beheer van de Inspectie op de voet van de zevende afdeling 

van dit hoofdstuk. 

 2. De loden of zegels zullen niet op de fusten of emballagiën, 

maar op de luiken van het schip en op alle verdere toegangen tot de 

plaats alwaar aan boord de goederen zich bevinden, zoveel nodig wor-

den gesteld, indien de omstandigheden zulks in het belang van de han-

del ter beoordeling van de Inspecteur wenselijk maken. 

 

 Artikel 17 

 

 De schippers van de in het binnenland thuis behorende vissers-

vaartuigen, van de visvangst terugkerende, zijn niet onderworpen aan 

inklaring, zo zij niets anders aan boord hebben dan vis, de zaken tot 

uitoefening van hun bedrijf behorende en de scheepsprovisie die ge-

acht worden tot verbruik aan boord door de bemanning te dienen, doch 

wel aan visitatie, waartoe zij van hun aankomst terstond en vóór alle 

lossing aan de politie moeten kennis geven. 

 

 Artikel 18 

 

 1. Behoudens het recht van visitatie zijn aan inklaring niet on-

derworpen: 

a. in het binnenland thuis behorende jachten en pleziervaartuigen en 

zodanige vreemde vaartuigen, die tot erkende jachtclubs behoren, 

behalve wanneer passagiers of koopmansgoederen worden vervoerd; 

b. sleepboten, mits geen andere goederen aan boord hebbende dan de 

gewone scheepsprovisie; 

c. loodsvaartuigen; 

d. oorlogsschepen, behalve wanneer koopmansgoederen worden vervoerd, 

die niet tot gebruik van de officieren en verdere bemanning be-

stemd zijn. 

2. Aan schepen die enkel binnenkomen om een mail af te geven of 

in te nemen, en aan die welke enkel binnenkomen om kolen in te laden, 

kan door de Inspecteur vrijstelling van inklaring worden verleend en 

zulks voor elk bijzonder geval. 

3. In de in het tweede lid bedoelde gevallen zal steeds bewaking 

worden toegepast en zullen de schippers gehouden zijn, zo dikwijls 

zulks door of namens de Inspecteur wordt verlangd, de ladingspapieren 

te vertonen. 

 

 Artikel 19 

 

1. Indien goederen aan de kusten worden geborgen of opgevist, af-

komstig uit gestrande of verongelukte schepen of uit nood in zee ge-
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worpen, moeten degenen die zulks verrichten of het toezicht erover 

hebben, daarvan zo spoedig mogelijk kennisgeven aan de ambtenaren. 

2. Geen goederen zullen als strandgoederen worden erkend, die, 

anders dan na aankomst en met medeweten der ambtenaren, verder land-

waarts mochten zijn gebracht dan waar zij tegen verdere beschadiging 

van het water zijn bevrijd. 

3. Wanneer goederen uit schepen, op de kusten gestrand of ver-

ongelukt, in vaartuigen overgenomen zijn, zullen de schippers van die 

vaartuigen, die aan dezelfde verplichtingen als inkomende zee-

schippers onderworpen zijn, de goederen moeten brengen naar een der 

plaatsen, in artikel 11 vermeld, en van hun aankomst terstond vóór 

alle lossing aan de Inspecteur kennis geven. 

4. De aard en de hoeveelheid der goederen zal in elk geval zodra 

mogelijk ten overstaan der ambtenaren worden onderzocht en van de be-

vinding door hen proces-verbaal worden opgemaakt. 

 

 

 

 Artikel 20 

 

1. De goederen, in artikel 19 bedoeld, kunnen worden gesteld on-

der het medetoezicht van de Inspectie ten koste der rechthebbenden. 

Deze zijn bevoegd tot wederuitvoer, vrij van alle invoerrechten en 

accijnzen, binnen de door de Inspecteur te bepalen tijd en, desgevor-

derd, onder zekerheidstelling. 

2. Indien de goederen niet binnen de bepaalde tijd zijn wederuit-

gevoerd, of wanneer zij niet onder het medetoezicht van de Inspectie 

zijn gesteld, zullen zij voor het invoerrecht en de accijns worden 

gelijkgesteld met ingevoerde goederen. 

3. Indien zich onder de goederen zodanige bevinden, waarvan de 

invoer is verboden, wordt daarmede gehandeld als bij de zevende af-

deling van dit hoofdstuk bepaald. 

 

 Artikel 21 

 

1. Voor zover blijkt dat strandgoederen zijn geladen geweest in 

schepen, van een der plaatsen, in artikel 11 bedoeld, vertrokken, 

doch op de uitreis verongelukt, en dat invoerrecht en accijns zijn 

betaald, zullen de goederen vrij zijn van invoerrecht en accijns en, 

wat de accijns betreft, beschouwd worden als niet uitgevoerd te zijn 

geweest. 

2. Voor doorgevoerde goederen die niet weder worden uitgevoerd, 

zullen de invoerrechten en accijnzen verschuldigd zijn. 

 

 Artikel 22 

 

1. Schepen, naar elders bestemd, die binnenvallen uit nood of om 

orders, kunnen met derzelver lading vertrekken zonder betaling van 
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invoerrecht of accijns, doch zal inmiddels plombering, verzegeling of 

bewaking worden toegepast. Wanneer het geheel of een gedeelte der la-

ding bestemd wordt tot lossing om niet weder te worden in genomen, 

zullen de gewone bepalingen toepasselijk zijn. 

2. Wanneer die schepen uit een der plaatsen, in artikel 11 ge-

noemd, vertrokken zijn, zullen de goederen, voor zover blijkt dat zij 

in bedoelde plaatsen in de schepen zijn geladen geweest en in-

voerrecht en accijns zijn betaald, vrij zijn van invoerrecht en ac-

cijns en zullen overigens de gewone bepalingen van toepassing zijn. 

 

 Artikel 23 

 

Omtrent de inklaring en verdere behandeling van reisbagage en 

passagiersgoed en de invoer van handelsmonsters en kleine pakken 

tijdschriften worden de nodige voorschriften vastgesteld bij lands-

besluit, houdende algemene maatregelen. 

 

 TWEEDE AFDELING 

 

 Lossing 

 ------- 

 

 Artikel 24 

 

1. De lossing kan slechts geschieden op werkdagen van voormiddags 

6 tot namiddags 6 uur: op andere dagen en uren slechts met vergunning 

van de Inspecteur. 

2. De lossing moet geschieden in Aruba in de haven, wordende de 

ligplaats der schepen nader aangewezen door de Havenmeester in over-

leg met de Inspecteur. 

3. In bijzondere gevallen kan de Inspecteur vergunnen om elders 

te lossen, in welk geval de lading gedurende de reis naar de bijzon-

dere losplaats onder verzegeling of bewaking kan worden gesteld en de 

kosten van bewaking en toezicht door de ambtenaren ten laste van be-

langhebbende komen. Deze vergunning wordt niet verleend voor ac-

cijnsgoederen. 

 

 Artikel 25 

 

1. Met de lossing mag niet worden aangevangen dan in tegenwoor-

digheid of met medeweten der ambtenaren, belast met de visitatie. 

2. De ambtenaren moeten aan boord der schepen toegelaten worden. 

 

 Artikel 26 

 

Indien de lossing van enig schip niet is volbracht binnen twee 

maal 24 uren na de inklaring, zal bewaking toegepast worden. 
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 Artikel 27 

 

1. Vóór alle lossing zal aangifte moeten geschieden en overigens 

gehandeld worden, zoals bij de vijfde afdeling is voorgeschreven. 

2. In het geval, bedoeld bij artikel 16, zal de lossing van die 

goederen kunnen plaats hebben op een consent na een voorlopige aan-

gifte waarin de goederen zijn omschreven met al zodanige bijzonder-

heden, als de aangever bekend zijn. 

 

 Artikel 28 

 

1. Vóór alle lossing kan vergunning worden verzocht tot herstel 

van een abuis dat bij de inklaring mocht zijn begaan. 

2. De Inspecteur zal bij wege van aantekening op de akte van in-

klaring herstel toestaan, wanneer het abuis naar zijn oordeel niet 

aan frauduleuze oogmerken is toe te schrijven. 

 

 Artikel 29 

 

1. Geen schipper zal, buiten onvermijdelijke noodzakelijkheid in 

het geval van storm of andere onvoorziene omstandigheden, zijn lading 

geheel of gedeeltelijk mogen overzetten in lichterschepen zonder con-

sent van de Inspecteur. 

2. De lichterschepen en hun lossing zijn aan gelijk toezicht on-

derworpen als de schepen waaruit gelicht wordt. 

 Artikel 30 

 

1. Wanneer iemand verlangt goederen van boord van een oorlog 

schip aan de wal te brengen, is hij verplicht daarvan vooraf aangifte 

te doen overeenkomstig de vijfde afdeling van dit hoofdstuk, met ge-

lijktijdige betaling van de wegens die goederen verschuldigde in-

voerrechten en accijnzen. 

2. Eerst na betaling wordt tot de lossing overgegaan; deze mag 

niet geschieden zonder voorkennis van de ambtenaren aan wie de kwi-

tanties van betaalde belasting moeten worden vertoond. 

3. Overigens zijn de bepalingen van de vijfde, zesde en zevende 

afdeling van dit hoofdstuk toepasselijk. 

 

 DERDE AFDELING 

 

 Inklaring met vrachtlijsten 

 --------------------------- 

 

 Artikel 31 

 

1. In plaats van de inklaring, op de wijze bij artikel 14 be-

paald, kunnen de schippers bij de inklaring een of meer door hen on-

dertekende vrachtlijsten inleveren voor alle goederen die zich in het 
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schip bevinden. 

2. In dit geval wordt in de akte van inklaring, met vermelding 

van het aantal, naar de daaraan te hechten vrachtlijsten verwezen en 

gelden overigens de bepalingen van deze en de volgende afdeling. 

 

 Artikel 32 

 

1. De vrachtlijsten moeten voor elke partij goederen vermelden: 

a. het volgnummer; 

b. de soort der goederen volgens de algemene handelsbenaming; 

c. de soort, het getal, de merken en de nummers der colli of losse 

voorwerpen, of wel dat de goederen gestort zijn; 

d. het bruto gewicht of de kubieke maat: de laatste echter alleen 

voor goederen die in de handel naar die maatstaf worden verkocht, 

of waarvoor de ladingspapieren geen andere maatstaf vermelden. 

2. Geschillen over de vraag, of goederen al of niet gestort zijn, 

worden beslist door de Inspecteur. 

3. Verschillende merken kunnen alleen dan in één partij bijeen 

worden vermeld, wanneer de colli van dezelfde soort zijn en goederen 

van één soort inhouden. 

4. Voor colli die verschillende soorten van goederen inhouden, 

behoeft alleen de soort te worden genoemd, die het grootste gedeelte 

van de inhoud uitmaakt, mits daarbij wordt vermeld: "en andere goe-

deren". Goederen, aan accijns onderworpen, worden echter altijd met 

name genoemd. 

 

 

 

 Artikel 33 

 

De goederen mogen in de vrachtlijsten niet als onbekend of onder 

de algemene benaming van koopmanschappen worden aangegeven, tenzij de 

schippers de soort daarvan niet kennen en ladingspapieren geen aan-

wijzing daaromtrent bevatten. De ladingspapieren moeten ten bewijze 

daarvan aan de ambtenaren worden vertoond, zo dikwijls zij zulks ver-

langen. 

 

 Artikel 34 

 

1. Wanneer de goederen waarvan de soort in de vrachtlijsten ver-

meld is, in de handel gewoonlijk per stuk of bij de maat verkocht 

worden, kan in het eerste geval het getal stuks en in het tweede ge-

val de hoeveelheid volgens de gebruikelijke maat worden opgegeven. 

2. Ook behoeft het gewicht of de kubieke maat niet te worden op-

gegeven van colli die volgens benaming, herkomst en handelsgebruik 

ten naastenbij dezelfde inhoud hebben. 

3. De hoeveelheid der goederen kan ook in vreemd gewicht of 

vreemde maat worden uitgedrukt. 
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4. Zijn de schippers niet in staat om de hoeveelheid der goederen 

volgens artikel 32, onderdeel d, of dit artikel op te geven, dan ver-

melden zij dit in de vrachtlijsten. De tweede volzin van artikel 33 

is ten deze van toepassing. 

 

 Artikel 35 

 

De vrachtlijsten worden naar verkiezing van de schippers in de 

Nederlandse, Spaanse, Engelse, Italiaanse, Duitse of Franse taal, 

doch steeds in het Nederlands letterschrift ingevuld. 

 

 Artikel 36 

 

De vrachtlijsten worden in duplo ingeleverd en gehecht aan de ak-

te van inklaring. 

 

 Artikel 37 

 

1. De Inspecteur kan bij wege van aantekening op de akte van in-

klaring vergunning geven tot herstel van abuizen in de vrachtlijsten, 

mits de aanvrage daartoe geschiede binnen 24 uren na de aan komst der 

goederen ter losplaats en de fout naar de overtuiging van de Inspec-

teur niet aan frauduleuze oogmerken is toe te schrijven. 

2. De vergunning wordt niet verleend, wanneer de lossing reeds is 

aangevangen, tenzij in geval van tijdelijke opslag volgens de volgen-

de afdelingen gedurende of terstond na de lossing het abuis is mede-

gedeeld aan de ambtenaren, belast met de visitatie. 

 

 

 

 

 Artikel 38 

 

De akte van inklaring wordt aangezuiverd door lossing volgens de 

bepalingen der volgende afdeling van dit of de tweede afdeling van 

het vierde hoofdstuk. 

 

 Artikel 39 

 

Wanneer bij de lossing voor goederen in colli verschillen in meer 

of minder, meer dan een tiende bedragende, worden bevonden op het 

bruto gewicht of de kubieke maat, in de vrachtlijsten vermeld, of wel 

op de hoeveelheid volgens artikel 34, eerste lid, in die lijsten op-

gegeven, worden de schippers geacht deze landsverordening te hebben 

overtreden, onverminderd de aansprakelijkheid van hen die aangifte 

doen, overeenkomstig de vijfde afdeling van dit hoofdstuk. 

 

 Artikel 40 
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1. Bij inklaring volgens deze afdeling kan de Inspecteur in 

spoedeisende gevallen voor de aanzuivering der akte van inklaring een 

bewijs afgeven dat de vertrekpas vervangt, nadat zekerheid is gesteld 

voor de rechten en accijnzen en de kosten die wegens het 

niet-aanzuiveren der akte van inklaring verschuldigd kunnen worden. 

2. Een dergelijk bewijs kan onder dezelfde voorwaarden steeds 

worden verleend ten behoeve van scheepsdiensten in welker vaarplan 

het binnenland is opgenomen. 

 

 Artikel 41 

 

1. Voor schepen in geregelde dienst van scheepvaartondernemingen 

in welker vaarplan het binnenland is opgenomen, die binnenkomen enkel 

om goederen bij te laden of passagiers te ontschepen of op te nemen 

en daarna weder zee te kiezen, behoeven de vracht lijsten alleen te 

vermelden de soort en het getal der colli of der losse voorwerpen en 

de soort en de hoeveelheid der gestorte goederen. 

2. In de in het eerste lid bedoelde gevallen zal steeds bewaking 

worden toegepast en zullen de schippers gehouden zijn, zo dikwijls 

zulks door of namens de Inspecteur wordt verlangd, de ladingspapieren 

te vertonen. 

3. Wanneer wegens averij, verandering van bestemming of andere 

dergelijke redenen de lading geheel of gedeeltelijk moet worden ge-

lost, kan de Inspecteur, onder de nodige voorzieningen op kosten van 

de schipper, vergunning daartoe verlenen, mits voor de goederen die 

niet met hetzelfde schip worden uitgevoerd, alsnog een nadere akte 

van inklaring wordt ingeleverd, met bijvoeging van vrachtlijsten 

overeenkomstig artikel 31. 

4. De inlevering van zodanige vrachtlijsten voor de gehele lading 

is verplicht, wanneer deze schepen om andere dan de bedoelde redenen 

last breken of langer dan acht dagen verblijven, en zijn alsdan de 

gewone regelen omtrent de invoer toepasselijk. 

5. De Inspecteur kan bij uitzondering toestaan dat voor enkele 

colli de akte van inklaring wordt aangezuiverd door lossing overeen-

komstig de bepalingen van deze landsverordening. 

 

 Artikel 42 

 

Artikel 41 is ook toepasselijk op schepen die uit nood binnen-

vallen of om orders. 

 

 Artikel 43 

 

Wanneer in een vrachtlijst goederen niet juist zijn omschreven, 

kan de Inspecteur machtiging verlenen dat tot aanzuivering van de be-

trokken akte van inklaring of vrachtlijst documenten worden afgegeven 

of aangenomen, waarin de juiste omschrijving der goederen voorkomt, 
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behoudens bekeuring wegens het niet overeenstemmen der goederen met 

de vrachtlijst, tegen degene die voor deze overeenstemming aansprake-

lijk is. Verschillen tussen de goederen en de vrachtlijsten, die 

blijkbaar enkel het gevolg van een schrijffout zijn, kunnen op ver-

zoek van de belanghebbende bij de goederen, zonder bekeuring, door de 

Inspecteur bij wege van aantekening worden hersteld. 

 

 VIERDE AFDELING 

 

 Lossing en tijdelijke opslag 

 ---------------------------- 

 

 Artikel 44 

 

De goederen, volgens de bepalingen der vorige afdeling in-

geklaard, kunnen zonder voorafgaande nadere aangifte door de schip-

pers worden gelost en tijdelijk opgeslagen met inachtneming der vol-

gende bepalingen. 

 

 Artikel 45 

 

1. De tijdelijke opslag geschiedt in lokalen of op afgesloten 

terreinen van een gouvernementsentrepôt. 

2. Gelijke opslag kan geschieden in een particulier lokaal of op 

een voor afsluiting vatbaar particulier terrein, die door de In-

specteur moeten worden goedgekeurd, onder wederzijdse sluiting van-

wege de Inspecteur en de belanghebbende. Tot deze lokalen en terrei-

nen hebben de ambtenaren te allen tijde toegang. 

3. Indien zodanig lokaal of terrein niet voor behoorlijke af-

sluiting vatbaar is, kan niettemin de opslag aldaar met vergunning 

van de Inspecteur worden toegelaten onder gedurige bewaking. 

4. Tot de tijdelijke opslag kunnen ook worden toegelaten lichters 

die volgens de voorschriften van de Inspecteur kunnen worden gesloten 

en verzegeld, en open lichters onder bewaking der ambtenaren; de eer-

sten worden gelijkgesteld met de lokalen in het tweede, de anderen 

met die in het derde lid genoemd. 

5. Wanneer de gelegenheid ontbreekt tot opslag volgens de vorige 

leden van dit artikel, kan de Inspecteur toestaan dat de goederen op 

de wal worden opgeslagen onder bewaking der ambtenaren; deze ver-

gunning wordt slechts verleend voor de daarin te vermelden tijd, die 

niet langer mag worden gesteld dan onvermijdelijk is, en worden de 

goederen zo spoedig mogelijk met de vrachtlijsten vergeleken. 

6. Goederen waarvan de soort of hoeveelheid niet vooraf in de 

vrachtlijsten is vermeld, komen voor opslag in een particulier lokaal 

of op een particulier terrein, die niet voor behoorlijke afsluiting 

vatbaar zijn, of voor opslag op de wal niet in aanmerking. 

7. Goederen van licht-ontvlambare aard zullen, zo de Inspectie 

het nodig acht, door belanghebbende en anders op hun kosten door de 
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Inspecteur worden vervoerd naar de daarvoor aangewezen bijzondere 

bergplaatsen, die voor de tijdelijke opslag worden gelijkgesteld met 

de lokalen, in het eerste of tweede lid van dit artikel bedoeld. 

 

 Artikel 46 

 

1. De tijdelijke opslag volgens artikel 45 duurt in het geval 

van: 

a. het eerste lid hoogstens dertig dagen; 

b. het tweede lid hoogstens vijf dagen; 

c. het derde lid hoogstens twee dagen. 

 2. Deze termijnen kunnen in bijzondere gevallen door de Inspec-

teur worden verlengd. 

 3. Zijn de vrachtlijsten waarmede de opslag is geschied, niet 

binnen die termijnen aangezuiverd, dan worden de goederen, opgeslagen 

volgens het tweede en derde lid van artikel 45 na de in onderdeel b 

of c genoemde termijnen, overgebracht naar het gouvernementsentrepôt 

voor ten hoogste dertig dagen en daarna, evenals de in gouverne-

mentsentrepôt opgeslagen goederen na de in onderdeel a genoemde ter-

mijn, behandeld overeenkomstig artikel 96. 

 

 Artikel 47 

 

 1. De schippers zorgen dat geen goederen worden vervoerd op ande-

re wijze, dan bij artikel 48 is toegelaten. Wanneer een maatschappij 

of een ander persoon dan de schipper zich in het geval van tijdelijke 

opslag belast met het beheer van de goederen, vermeld in de vracht-

lijsten, stelt die persoon of maatschappij vóór de lossing op een 

exemplaar der akte van inklaring een ondertekende verklaring, waarin 

zij of hij de aansprakelijkheid voor de aanzuivering der vrachtlijst 

overneemt. 

 2. Bij verschillen als bij artikel 39 bedoeld, tussen de voorhan-

den goederen en die welke volgens de vrachtlijsten aanwezig moeten 

zijn, worden de schippers of andere aansprakelijke personen geacht 

deze landsverordening te hebben overtreden, onverminderd dezelfde 

aansprakelijkheid, als bij het slot van artikel 39 bedoeld. 

 

 Artikel 48 

 

 1. De vrachtlijsten worden aangezuiverd: 

a. door het wegvoeren der goederen met documenten, verkregen na aan-

gifte volgens de bepalingen der vijfde afdeling; 

b. door het uitvoeren der goederen overeenkomstig de bepalingen der 

tweede afdeling van het vierde hoofdstuk; 

c. door de overbrenging der goederen, in het derde lid van artikel 46 

bedoeld; 

d. op de wijze, bij artikel 49 bedoeld. 

 2. Het wegvoeren der goederen mag slechts geschieden met voorken-
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nis der ambtenaren, belast met de visitatie. 

 3. De ambtenaren stellen op de vrachtlijsten aantekeningen van de 

documenten waarmee het wegvoeren plaats heeft. 

 

 Artikel 49 

 

 1. De vrachtlijsten voor goederen, tijdelijk opgeslagen volgens 

artikel 45, eerste lid, kunnen ook worden aangezuiverd door de 

schriftelijke verklaring van de belanghebbende dat hij de goederen in 

entrepôt wil opslaan. 

 2. Met de inlevering van deze verklaring, voor "gezien" getekend 

door de ambtenaren met de visitatie belast, eindigt de tijdelijke op-

slag der goederen en worden deze zonder nadere aangifte gelijkgesteld 

met de goederen die in entrepôt zijn opgeslagen. 

 3. De in de accijnsverordening bepaalde minima voor opslag, in- 

en uitslag uit entrepôt gelden hier niet. 

 4. Goederen waarvan de soort of hoeveelheid niet in de vracht 

lijsten is vermeld, komen voor toepassing van dit artikel niet in 

aanmerking, tenzij de vrachtlijst vooraf met die vermelding wordt 

aangevuld. 

 

 Artikel 50 

 

 1. Onverminderd de straf wegens verschillen tussen de opgeslagen 

goederen en de vrachtlijsten, wordt bij dergelijke strafbare ver-

schillen het volgende in acht genomen. 

 2. Wegens de goederen, minder bevonden dan in de vrachtlijsten 

vermeld, zijn de invoerders of de andere personen of maatschappijen, 

die zich met het beheer der goederen belast hebben, gehouden tot vol-

doening van het bedrag der volgens artikel 187 door hen gestelde ze-

kerheid. Het alzo verschuldigde voor een gedeelte van een partij 

wordt berekend in verhouding tot het bedrag der zekerheid voor de ge-

hele partij. Verschillen op het bruto gewicht of de kubieke maat van 

colli blijven hier buiten aanmerking. 

 3. De meer bevonden colli, losse voorwerpen of gestorte goederen 

worden, na zekerheidstelling op de voet van artikel 187, door de In-

specteur op de vrachtlijsten ingeschreven en verder op dezelfde wijze 

als de overige goederen behandeld. 

 4. Bij weigering der zekerheidstelling worden de meer bevonden 

goederen behandeld overeenkomstig artikel 96. 

 

 

 

 Artikel 51 

 

 1. De goederen, op de voet van deze afdeling tijdelijk opgesla-

gen, mogen niet ontpakt of verpakt worden, dan voor zover dit nodig 

is voor de visitatie of verificatie. 
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 2. De Inspecteur kan hierop uitzondering toelaten, wanneer dit 

wegens beschadiging of andere reden nodig is. 

 

 Artikel 52 

 

 1. De ambtenaren zijn bevoegd om met machtiging van de Inspecteur 

de goederen, volgens deze afdeling tijdelijk opgeslagen, op te nemen 

en desvereist te visiteren. 

 2. De schippers, of degenen die zich met beheer der goederen heb-

ben belast, zijn verplicht om bij deze opneming de goederen of de 

colli op aanvraag der ambtenaren aan te wijzen. 

 3. Zij zijn voorts gehouden om bij het verrichten van die opne-

mingen het vereiste werkvolk te verschaffen ten einde de colli, zo 

nodig, te verplaatsen. Blijven zij in gebreke om hieraan te voldoen, 

dan wordt daarin door de Inspectie te hunnen koste voorzien. 

 

 VIJFDE AFDELING 

 

 Aangifte 

 -------- 

 

 §1. Algemene bepalingen 

 

 Artikel 53 

 

 1. De aangifte ten kantore moet, desnoods na bezichtiging, worden 

gedaan bij schriftelijke opgave, ondertekend door de beheerder der 

goederen, als zodanig in staat dezelve ter visitatie aan te bieden, 

hetzij koopman, geconsigneerde, schipper of bij de Inspectie toegela-

ten konvooilopers, expediteurs of cargadoors, mits vermeldende de 

naam van degene voor wie de aangifte geschiedt, of door bijzondere 

gemachtigde. 

 2. Voor accijnsgoederen en voor goederen, vrij van invoerrecht en 

accijns, moet afzonderlijke aangifte geschieden. 

 3. In een aangifte kunnen slechts worden begrepen goederen die 

met dezelfde akte van inklaring zijn ingevoerd. 

 4. Indien een aangifte wordt gedaan door een bijzondere gemach-

tigde, kan overlegging van een schriftelijke volmacht gevorderd wor-

den. In elk geval is de lasthebber met de lastgever hoofdelijk aan-

sprakelijk. 

 

 Artikel 54 

 

 1. De aangifte, in de Nederlandse taal te stellen, moet inhouden: 

a. de naam van het schip waarmede de goederen zijn vervoerd, en van 

de schipper; 

b. de plaats of het land, vanwaar de goederen zijn aangebracht; 

c. een juiste specificatie der goederen onder hun ware en bijzondere 
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benaming; in geen geval mogen goederen, tot verschillende rubrie-

ken van het tarief behorende, of onder afzonderlijke volgnummers 

van een akte van inklaring, vracht- of doorvoerlijst voorkomende, 

bijeen worden gevoegd; 

d. het getal en de merken der stuks balen, pakken, vaten, manden, 

kisten, enzovoorts met onderscheiding der halve, kwarten of andere 

gedeelten; 

e. het gewicht of de maat volgens het metrieke stelsel of wel het ge-

tal stuks of andere aanduiding der hoeveelheid, al naar gelang de 

goederen gewoonlijk verhandeld worden, voor elke soort met bijzon-

dere benaming afzonderlijk; de vreemde maat of gewicht kan tevens 

worden uitgedrukt; 

f. de waarde der goederen, voor iedere soort afzonderlijk, berekend 

volgens de bepalingen van artikel 59. 

 2. Voor kramerij, glas- en aardewerk en andere dergelijke arti-

kelen, ter beoordeling van de Inspecteur, beneden Afl. 200,- waarde 

behoeft geen afzonderlijke waarde voor de verschillende onderdelen te 

worden opgegeven. 

 3. Voor opslag van goederen in entrepôt of, voor zover accijns-

goederen betreft, inslag op krediet zal daarvan uitdrukkelijk in de 

aangifte moeten worden melding gemaakt. 

 4. De minister van Financiën kan voorschriften geven omtrent de 

inrichting van het biljet van aangifte. 

 5. De Inspecteur kan overlegging van facturen en andere bewijs-

stukken vorderen. 

 

 Artikel 55 

 

1. Omtrent de inkomende accijnsvrije goederen kan de aangever 

desverkiezende volstaan met zich ten opzichte van de maat, het ge-

wicht of het aantal stuks te gedragen naar de door de ambtenaren te 

zijnen koste op te maken hoeveelheid, voor hetwelk een consent tot 

lossing zal worden afgegeven, op de achterzijde waarvan de bevonden 

hoeveelheid zal worden uitgedrukt, waarnaar vervolgens de betaling 

der invoerrechten zal geschieden. 

 2. Bij het voorhanden zijn van een groot aantal vaten, kisten of 

balen van eenzelfde soort van goederen, uiterlijk genoegzaam van de-

zelfde zwaarte of grootte, kan worden toegestaan dat de opneming ge-

schiede bij overslag naar de bevonden maat of gewicht van vijf tot 

tien stuks per honderd, behoorlijk gevuld en door de ambtenaren aan 

te wijzen. 

 3. Gestorte goederen, bij het gewicht belast, kunnen worden opge-

nomen volgens de maat bij overslag der zwaarte van een zeker getal 

maten. 

 4. In geval van grondige verificatie geschiedt daarnaar de be-

rekening der rechten. 

 5. Van accijnsgoederen moet altijd grondige verificatie plaats 

hebben. 
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 Artikel 56 

 (vervallen) 

 

 Artikel 57 

 

In het geval van beschadiging der goederen op de reis kan, voor-

dat de aangever de goederen tot zich genomen heeft, een nieuwe aan-

gifte naar de waarde of van de hoeveelheid in beschadigde toestand 

worden toegelaten. 

 

 Artikel 58 

 

 Het is de aangever van accijnsvrije goederen geoorloofd zijn aan-

gifte te veranderen, zolang op het verkregen document de visitatie 

door de ambtenaren nog niet is aangevangen en nog geen aanhouding of 

bekeuring is geschied. 

 

 §2. Waarde 

 

 Artikel 59 

 

 1. Onder waarde van goederen wordt verstaan de normale prijs, dat 

wil zeggen de prijs die geacht wordt op de dag van aangifte voor le-

vering ter plaatse van invoer voor die goederen te kunnen worden be-

dongen ingevolge een onder vrije mededinging tussen twee van elkaar 

onafhankelijke partijen tot stand gekomen overeenkomst van koop en 

verkoop. 

 2. In de normale prijs worden geacht te zijn begrepen: 

a. alle kosten die betrekking hebben op de verkoop en op de levering 

tot op de eerste losplaats in Aruba; 

b. de waarde ontleend aan tekeningen, ontwerpen, modellen of ander 

producten van techniek, kunst of wetenschap, aan auteursrechten, 

octrooien of dergelijke rechten, aan het recht tot het voeren van 

het buitenlands fabrieksmerk of handelsmerk, waarvan de goederen 

zijn voorzien, of waaronder ze zullen worden verkocht, al dan niet 

na bewerking of verwerking. 

 

 Artikel 60 

 

1. Wanneer bij visitatie van goederen, onderworpen aan invoerrecht 

naar de waarde, de ambtenaren oordelen dat de aangegeven waarde van 

de gehele partij of van een of meer gedeelten waarvoor in de aangifte 

een afzonderlijk bedrag is vermeld, te laag is, delen zij dit, des-

verlangd schriftelijk, mede aan de aangever of, zo deze niet tegen-

woordig is, aan de persoon die de goederen ter visitatie aanbiedt. 

2. De ambtenaren kunnen voor die goederen een hogere waarde vast-

stellen, welke waarde zij ter kennis van de aangever brengen door te 
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zijner beschikking een verklaring neder te leggen ten kantore waar de 

aangifte is gedaan. 

3. Die nederlegging geschiedt niet vroeger dan 24 en niet later 

dan 48 uren na de vermelde mededeling, de zaterdagen, de zondagen en 

de krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen 

niet meegerekend. 

4. De Inspecteur kan op schriftelijk verzoek van de aangever die 

termijnen met ten hoogste acht etmalen verlengen of wel eerstbedoelde 

termijn verkorten. 

5. Zolang de verklaring niet is neergelegd, kan de aangever de 

aangegeven waarde tot een door de Inspecteur voldoend geacht bedrag 

verhogen. Het aanbod van verhoging moet schriftelijk en in dubbel ge-

schieden; een der exemplaren wordt de aangever teruggeven, nadat de 

beslissing daarop is aangetekend. 

6. Blijkt de ambtenaren vóór de nederlegging der verklaring dat de 

waarde niet te laag is aangegeven, dan kan de Inspecteur machtiging 

verlenen om de goederen onverwijld ter beschikking van de aangever te 

stellen. 

 

 Artikel 61 

 

Op verzoek van de aanvrager kan de Inspecteur de waarde der goe-

deren vaststellen op een lager bedrag, dan door de visiterende ambte-

naren daaraan is toegekend. 

 

 Artikel 62 

 

1. De aangever die geen genoegen neemt met de waardebepaling door 

de visiterende ambtenaren of door de Inspecteur, kan de beslissing 

inroepen van de commissie van beoordeling, verder genaamd de commis-

sie. 

2. De commissie kan de waarde vaststellen op een andere som dan de 

door de ambtenaren of door de Inspecteur bepaalde. 

 

 Artikel 63 

 

Ingeval de aangegeven waarde, overeenkomstig artikel 60, vijfde 

lid, is verhoogd, is boven het invoerrecht over de som waarop het 

aangegeven bedrag is gebracht, door de aangever een verhoging te be-

talen ten belope van vijfmaal het invoerrecht, berekend over het ver-

schil tussen de evengemelde som en de aanvankelijk gegeven waarde. 

 

 Artikel 64 

 

Boven het invoerrecht over de waarde, door de visiterende ambte-

naren, de Inspecteur of de commissie vastgesteld, is door de aangever 

een verhoging verschuldigd ten belope van tienmaal het invoerrecht, 

berekend over het verschil tussen de waarde en de aangegevene; doch 
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slechts ten belope van vijfmaal dit invoerrecht, wanneer de vastge-

stelde waarde niet hoger is, dan die welke volgens artikel 60, vijfde 

lid, is aangeboden. 

 

 Artikel 65 

 

 1. Na de mededeling, bedoeld in artikel 60, eerste lid, worden de 

goederen door de ambtenaren gesteld onder bewaring van de Inspectie 

en ambtelijk geïnventariseerd. 

 2. De aangever of iemand van zijnentwege kan daarbij tegenwoordig 

zijn. 

 3. De Inspecteur kan, wanneer de omstandigheden dit wenselijk ma-

ken, voorschrijven dat de inventarisatie niet of slechts gedeeltelijk 

zal plaats hebben. 

 4. Hij kan mede voorschrijven dat de aangever de goederen voor de 

inventarisatie moet doen ontpakken. Bij weigering om hieraan te vol-

doen, geschiedt de ontpakking op kosten en risico van de aangever. 

 

 Artikel 66 

 

 1. Blijkt bij de inventarisatie dat de soort der goederen onjuist 

is aangegeven, dan blijven de voorschriften van deze onderafdeling 

verder buiten toepassing en wordt artikel 241 opgevolgd. 

 2. Blijkt vóór of na de nederlegging der verklaring, bedoeld bij 

artikel 60, dat de hoeveelheid der goederen ten dele is verzwegen, 

dan blijft artikel 242 buiten toepassing, doch is - onverminderd de 

bijbetaling ingevolge artikel 64 - ter zake van de verzwijging een 

bedrag verschuldigd van tweemaal het invoerrecht, berekend over het 

verschil tussen de definitief vastgestelde waarde van de bevonden 

hoeveelheid en de aangegeven waarde. 

 3. Bevinding van meer of minder heeft, ingeval de ambtenaren de 

verklaring, bedoeld bij artikel 60, hebben nedergelegd, een nieuwe 

bepaling der waarde tengevolge. Deze waardebepaling wordt door een 

verklaring als bij artikel 60 bedoeld, ter kennis van de aangever ge-

bracht. De daar voorgeschreven termijn is ten deze echter niet toe-

passelijk. Van de nederlegging wordt door de ambtenaren aan de aange-

ver kennis gegeven. 

 

 Artikel 67 

 

 1. De goederen kunnen desverlangd dadelijk aan de aangever worden 

afgegeven, tegen zekerheidstelling ten genoegen van de Inspecteur 

voor hetgeen later blijken zal verschuldigd te zijn wegens in-

voerrecht, verhoging en kosten, mits: 

a. tussen de ambtenaren en de aangever geen verschil bestaat over de 

hoeveelheid der goederen; 

b. naar het gevoelen van de Inspecteur de waarde kan worden beoor-

deeld naar aan te houden stalen of monsters of naar beschrijvingen 
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of afbeeldingen, alle door de ambtenaren en de aangever te waar-

merken. 

 2. De Inspecteur kan voorts toestaan dat in plaats van stalen of 

monsters van al de goederen een of meer gewaarmerkte voorwerpen als 

typen worden aangehouden, mits schriftelijk door de ambtenaren en de 

aangever worden overeengekomen omtrent de verhouding die tussen de 

waarde der als typen aangehouden voorwerpen en die der overige be-

staat. 

 3. Zijn op deze voet stalen, monsters of typen genomen of wel be-

schrijvingen of afbeeldingen vastgesteld, dan bepaalt de commissie de 

waarde der goederen naar die voorwerpen, beschrijvingen of afbeeldin-

gen, met inachtneming van de verhouding, bedoeld bij het tweede lid. 

 4. Het houden van monsters, stalen of typen of het vaststellen 

van beschrijvingen of afbeeldingen kan met toestemming van de Inspec-

teur vervangen worden door de schriftelijke belofte van de aangever 

om de goederen op de eerste aanvraag te zullen vertonen aan de com-

missie of de leden daarvan, zowel als aan door de commissie aan te 

wijzen deskundigen. 

 5. Verzuim van vertoon op eerste aanvraag heeft ten gevolge dat 

het bezwaar van de aangever wordt afgewezen, en dat de waarde, vol-

gens artikel 60 of 61 door de ambtenaren of door de Inspecteur be-

paald, wordt gehandhaafd. 

 6. Hetzelfde geldt, indien bij toepassing van het vijfde lid naar 

het oordeel van de commissie de identiteit der goederen niet vast-

staat. 

 

 Artikel 68 

 

 Door betaling van het suppletoir invoerrecht met de verhoging 

vervalt alle recht van de aangever om tegen de bepaling der waarde op 

te komen. 

 

Artikel 69 

 

 1. Zodra de waarde onherroepelijk vaststaat en het volgens deze 

landsverordening verschuldigde is voldaan, zijn de goederen die onder 

de Inspectie berusten, ter beschikking van de aangever. 

 2. Is door de aangever over de goederen niet beschikt binnen een 

maand, nadat hij daarover kon beschikken, dan worden zij beschouwd 

als aan de Inspectie afgestaan en behandeld op de voet van de zevende 

afdeling van dit hoofdstuk. 

 

 Artikel 70 

 

 De beslissing van de Inspecteur, bedoeld bij artikel 61, wordt 

ingeroepen door indiening van een bezwaarschrift ten kantore waar de 

aangifte is geschied, uiterlijk op de derde werkdag na die waarop de 

verklaring, bedoeld bij artikel 60, is nedergelegd. 
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 Artikel 71 

 

 De beslissing van de commissie wordt ingeroepen door indiening 

van een bezwaarschrift ten kantore als in artikel 70 gemeld, uiter-

lijk op de achtste werkdag na die, waarop de verklaring, bedoeld bij 

artikel 60, is neergelegd, of waarop in het geval van artikel 61 de 

beslissing van de Inspecteur aan de aangever is verzonden. 

 

 Artikel 72 

 

 1. Overschrijding van de termijnen of verwaarlozing van de voor-

schriften omtrent de indiening van het bezwaarschrift heeft nie-

tigheid van de indiening ten gevolge. 

 2. Zolang nog gelegenheid bestaat om tegen een beslissing op te 

komen, treedt deze niet in werking. 

 3. Alle kennisgevingen of mededelingen, bij deze onderafdeling 

voorgeschreven, geschieden, voor zover niet anders bepaald, bij kos-

teloos aangetekende brief, vrij van port, of tegen gedagtekend ont-

vangbewijs. Als dagtekening van de kennisgeving of mededeling geldt 

die van de aantekening of het ontvangbewijs. 

 

 Artikel 73 

 

 1. Er is een commissie van beoordeling. De commissie bestaat uit 

vijf leden. De Inspecteur is ambtshalve lid en treedt als voorzitter 

op. De overige leden en hun plaatsvervangers worden bij landsbesluit 

benoemd. 

 2. Om de twee jaren treedt een deel der benoemde leden af volgens 

bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen 

voorschriften. 

 3. De aftredenden zijn opnieuw benoembaar. 

 4. De benoemde leden kunnen door de Gouverneur worden ontslagen. 

 5. De commissie beslist in voltallige vergadering, bij meerder-

heid van stemmen. 

 6. De beslissing moet met redenen omkleed zijn. 

 7. Indien er bij de bepaling der waarde geen meerderheid is, wor-

den de door de verschillende leden opgegeven cijfers te zamen geteld 

en het totaal, gedeeld door drie, als de waarde der goederen aangeno-

men. 

 

 Artikel 74 

 

 1. De voorzitter van de commissie nodigt de aangever die haar be-

slissing inroept, schriftelijk uit om binnen een bepaalde termijn 

stukken over te leggen, waarvan de kennisneming bevorderlijk kan zijn 

aan een juiste beoordeling van de waarde der goederen. Na afloop van 

die termijn worden geen stukken meer aangenomen. 
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 2. De voorzitter der commissie waarmerkt de overgelegde stukken. 

In de uitspraak worden zij vermeld of wordt vermeld dat de aangever 

geen stukken heeft overgelegd. 

 3. De commissie stelt de aangever in de gelegenheid zijn bezwaar 

in persoon of bij gemachtigde nader toe te lichten. 

 4. De commissie kan zich door deskundigen doen voorlichten. 

 

 Artikel 75 

 

 1. Is de door de commissie bepaalde waarde niet of niet meer dan 

één percent hoger dan de aangegevene, dan kan de commissie aan de 

aangever op daartoe gedaan schriftelijk verzoek, in te dienen binnen 

een maand, nadat hem de beslissing der commissie is medegedeeld, een 

schadevergoeding ten laste van 's Lands kas toekennen, naar aanlei-

ding van het oponthoud der goederen, voor zover de aangever dit niet 

heeft kunnen voorkomen. De vergoeding bedraagt ten hoogste vijf per-

cent van de waarde der opgehouden goederen. 

 2. Omtrent de toekenning der vergoeding wordt niet beslist, voor-

dat de aangever en een door de Inspecteur aan te wijzen persoon in de 

gelegenheid zijn gesteld om inlichtingen te geven over de vraag, in 

hoever er termen tot vergoeding bestaan, en over het bedrag. 

 

 Artikel 76 

 

 1. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie leg-

gen, alvorens hunne betrekking te aanvaarden, in handen van de rech-

ter in eerste aanleg de volgende eed of belofte af: 

"Ik zweer (beloof) dat ik als lid van de commissie van be-

oordeling voor de heffing der invoerrechten overeenkomstig de bepa-

lingen der landsverordening met nauwgezetheid en onpartijdigheid en 

volgens mijn geweten zal handelen. Zo waarlijk helpe mij God Almach-

tig (Dat beloof ik)." 

 2. Van deze handeling wordt procesverbaal opgemaakt. 

 3. Wegens het afleggen van de eed of belofte en het opmaken van 

het proces-verbaal zijn geen kosten verschuldigd. 

 4. In geval van herbenoeming bij periodieke aftreding wordt geen 

nieuwe eed of belofte vereist. 

 

 Artikel 77 

 

 Aan de behandeling van en de beslissing omtrent aangiften waarbij 

een lid van de commissie betrokken is, neemt dit lid geen deel. 

 

 Artikel 78 

 

 Een reglement van orde voor de commissie wordt bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, vastgesteld, alsmede een regeling der 

vergoeding aan de leden voor onkosten. 
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 Artikel 78a 

 

 Van de beslissing van de commissie staat binnen 30 dagen na dag-

tekening van de beslissing beroep open bij de Raad van Beroep voor 

belastingzaken. 

 

 Artikel 79 

 

 Indien de commissie of de Raad van Beroep voor belastingzaken aan 

de goederen een hogere waarde heeft toegekend dan de aangegeven waar-

de, is de aangever aan 's Lands kas voor vergoeding van kosten een 

som verschuldigd, gelijkstaande met het enkelvoudig recht over het 

verschil tussen de aangegeven en de verhoogde waarde, doch ten minste 

Afl. 25,─. 

 

 Artikel 80 

 

 1. Indien de aangever het volgens deze afdeling verschuldigde 

niet heeft betaald binnen veertien dagen, nadat de waarde onherroe-

pelijk vaststaat, wordt het op de gestelde zekerheid verhaald. Is 

geen zekerheid gesteld, dan worden de goederen tot verhaal van het 

verschuldigde door de Inspecteur verkocht en wordt de zuivere op-

brengst op rekening van het verschuldigde aan 's Lands kas verant-

woord. 

 2. Bedraagt de zuivere opbrengst van de verkoop meer dan ver-

schuldigd is, dan vervalt het meerdere aan 's Lands kas, indien het 

niet binnen twee jaren na de verkoop door de aangever is opgevorderd. 

 

 Artikel 81 

 

 1. Wanneer bij invoer van belaste voorwerpen die zich onder de 

bagage van reizigers bevinden, de visiterende ambtenaren met de aan-

gegeven waarde geen genoegen nemen, kan de aangever deze waarde tot 

een door hem te bepalen bedrag verhogen. 

 2. Maakt de aangever hiervan geen gebruik, dan moeten, met af-

wijking van artikel 60, derde lid, de ambtenaren zich dadelijk na de 

visitatie uitspreken omtrent de verhoging der waarde. 

 3. Zij geven daarvan aan de aangever een schriftelijke verkla-

ring, die voor de toepassing der bepalingen dezer onderafdeling in de 

plaats treedt van de verklaring, bedoeld bij artikel 60. 

 

 Artikel 82 

 

 De vorenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk op ten doorvoer 

of op entrepôt aangegeven goederen, in welk geval bij verschil tussen 

de visiterende ambtenaren en de aangever de Inspecteur beslist. 
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 Artikel 83 

 

 De ambtenaren en de leden van de commissie zijn tot geheimhouding 

verplicht omtrent de bijzonderheden die zij bij de uitvoering van de-

ze landsverordening leren kennen, zolang de mededeling daarvan aan 

belanghebbende nadeel zou kunnen toebrengen, ten ware zodanige mede-

deling voor die uitvoering gevorderd wordt. 

 

 §3. Wegvoering der goederen 

 

 Artikel 84 

 

 1. Na behoorlijke aangifte zullen de aangever naar de omstan-

digheden worden afgegeven quitanties van betaalde rechten, paspoorten 

of andere documenten, waarin het aantal der colli, de maat of het ge-

wicht, de waarde alsmede de dag van afgifte in cijfers kunnen worden 

vermeld of voor een en ander naar de aan te hechten aangiften zal 

worden verwezen. 

 2. De door de Inspecteur als geboekt of voor "gezien" getekende 

aangiften zullen de kracht hebben van documenten. 

 3. In alle documenten zal de tijd worden uitgedrukt voor welke 

zij geldig zijn, en die in redelijkheid zal worden gesteld, naarmate 

van het gebruik, waarvoor zij moeten dienen, behoudens in bijzondere 

gevallen de verlenging door de Inspecteur. 

 4. Geen document zal worden afgegeven, wanneer de aangifte niet 

voor het geheel of aangegeven gedeelte, in soort van goederen en ge-

tal van colli of losse voorwerpen, of in hoeveelheid van gestorte 

goederen overeenstemt met de akte van inklaring of van de vrachtlijs-

ten; zullende de aangever in dat geval door de Inspecteur worden ge-

hoord ter ontdekking der redenen van het verschil; wanneer die vol-

doende worden bevonden, zal de afgifte van het document dadelijk vol-

gen. 

 

 Artikel 85 

 

 De documenten hebben geen kracht vóór 6 uur voormiddags of na 6 

uur namiddags, noch op zaterdagen, zondagen of krachtens de Arbeids-

verordening met de zondag gelijkgestelde dagen, tenzij de Inspecteur 

de vergunning op het document heeft gesteld. 

 

 Artikel 86 

 

 1. De documenten zullen moeten worden gesteld in handen van de 

ambtenaren, met de verificatie belast, ten einde vóór de wegvoering 

of opslag in entrepôt de verificatie te doen. 

 2. Kan de lossing, wegvoering of opslag niet vóór 6 uur des na-

middags worden volbracht, dan zullen de documenten ten kantore van de 

Inspecteur worden gebracht en zal de belanghebbende daarvan een be-
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wijs worden afgegeven. 

 

 Artikel 87 

 

 1. Na de lossing, wegvoering of opslag worden door de ambtenaren 

de documenten ingetrokken en, voorzien van de dagtekening en van hun 

aftekening, ten kantore van de Inspecteur overgebracht. 

 2. Bij de intrekking der documenten wordt aan belanghebbenden 

kosteloos een bewijs uitgereikt. 

 

 ZESDE AFDELING 

 

 Accijnsgoederen 

 --------------- 

 

 Artikel 88 

 

 Altijd bij invoer en verder wanneer zulks bij deze landsveror-

dening is voorgeschreven of ter verzekering van invoerrecht en ac-

cijns door de Inspecteur nodig wordt geacht, moet de hoeveelheid en 

hoedanigheid van accijnsgoederen worden opgemaakt door verificatie. 

 Daartoe wordt na de aangifte een consent tot lossing afgegeven. 

 

 Artikel 89 

 

 1. Bij invoer van dranken zullen de fusten moeten worden geroeid 

en de inhoud van alle onregelmatig vaatwerk, of waarin anders de 

dranken zich bevinden, worden geverifieerd en de hoedanigheid der 

dranken door proeving en opneming der sterkte onderzocht. 

 2. De belanghebbende zal, desverkiezende, de fusten van klaar-

blijkelijk gelijke inhoud in tegenwoordigheid der ambtenaren kunnen 

aanvullen, mits zich daaromtrent vóór de lossing verklarende, als 

wanneer het voldoende zal zijn dat van een zelfde partij vijf tot 

tien percent der fusten worden berekend. 

 

 Artikel 90 

 

 De ambtenaren zullen van hun bevinding verklaring stellen op de 

achterzijde der documenten en deze verklaring zal tot grondslag 

strekken van de betalingen, debiteringen, zekerheidstellingen, af-

schrijvingen en restitutiën volgens deze en de bijzondere landsver-

ordening. 

 

 Artikel 91 

 

 1. Wanneer de belanghebbende zich bezwaard acht met de uitslag 

der verificatie der goederen, gelijk mede een ambtenaar zal oordelen 

dat de rechten van het land zijn verkort, zal een herverificatie ten 
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koste van ongelijk kunnen worden gevorderd; doch zal alsdan de gehele 

partij, opnieuw moeten worden geverifieerd, behalve dat gedeelte ener 

partij, in een vrachtlijst vermeld, dat reeds vroeger is weggevoerd. 

 2. Deze tweede opneming zal door een andere ambtenaar dan die de 

eerste opneming deed, worden verricht en beslissend zijn, tenware het 

verschil mocht bestaan in de sterkte van het gedistilleerd. 

 3. In het laatste geval zal een van de partijen kunnen vorderen 

dat een monster van de dranken waarover verschil bestaat, verzegeld, 

naar de Inspectie wordt opgezonden, en dat door een deskundige, op 

verzoek van de Inspecteur te benoemen door de rechter in eerste aan-

leg, zal worden beslist. 

 4. Indien het verschil tussen de eerste en tweede opneming of 

tussen de tweede opneming en de uitslag van het onderzoek van de des-

kundige, bij het derde lid bedoeld, minder dan een vijfentwintigste 

bedraagt, komen de kosten ten laste van degene die de aanvraag heeft 

gedaan. 

 

 ZEVENDE AFDELING 

 

 Verboden, onbekende en onbeheerde goederen 

 ------------------------------------------ 

 

 Artikel 92 

 

 Goederen waarvan de invoer is verboden, doch bij de inklaring of 

aangifte gebracht onder hun ware en bijzondere benaming, kunnen dade-

lijk weer worden teruggevoerd of, verzegeld of bewaakt, op kosten der 

belanghebbenden naar een gouvernementsbergplaats overgebracht, even-

als de goederen die bij inklaring als onbekend of onder de algemene 

benaming van koopmanschappen zijn aangegeven, en waarvan niet vóór de 

lossing of, in het geval van lossing met tijdelijke opslag, vóór het 

einde der termijnen, in artikel 46, derde lid, genoemd, aangifte 

mocht zijn gedaan. 

 

 Artikel 93 

 

 Binnen tweemaal 24 uren - en voor zover goederen aan spoedig be-

derf onderhevig betreft, ten spoedigste - na de overbrenging worden 

de goederen ambtelijk en in tegenwoordigheid van de belanghebbende, 

zo hij zich daartoe aanmeldt, geïnventariseerd. 

 

 Artikel 94 

 

 1. De goederen zullen in de gouvernementsbergplaats mogen blijven 

gedurende een maand na de inventarisatie, die echter welke aan spoe-

dig bederf onderhevig zijn, hoogstens 24 uren, ter beoordeling van de 

Inspecteur. 

 2. Binnen die tijd zullen de niet, verboden goederen en de niet 
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langer verboden goederen nader behoorlijk kunnen worden aangegeven, 

en die, waarvan de invoer verboden is, kunnen worden teruggevoerd, 

behoudens de bepalingen van de bijzondere landsverordeningen. 

 

 Artikel 95 

 

 1. Na afloop van de termijn, in artikel 94 gesteld, zal de In-

specteur met autorisatie van de rechter in eerste aanleg, die op 

schriftelijk verzoek en na summier onderzoek omtrent de inachtneming 

der voorgeschreven formaliteiten zal worden verleend, doen overgaan 

tot de verkoop der dan nog niet opgeëiste goederen. 

 2. De verkoop zal niet geschieden dan na drie opeenvolgende op-

roepingen van drie weken en aan te plakken aan het kantoor, behalve 

van goederen, aan spoedig bederf onderhevig, die zonder autorisatie 

onmiddellijk kunnen worden verkocht. 

 3. De verkoop moet in het openbaar met inachtneming der plaatse-

lijke gebruiken geschieden. 

 4. Goederen waarvan de invoer is verboden, worden verkocht onder 

voorwaarden van verzekerde terugvoer. Wordt aan de gestelde voorwaar-

den niet voldaan, dan worden de goederen in beslag genomen en zonder 

rechtsvervolgingen verbeurd verklaard en vernietigd. 

 5. Vernietiging zal eveneens plaats hebben van de goederen die 

onverkocht blijven, alsmede van accijnsgoederen, waarvoor niet min-

stens het bedrag van de verschuldigde accijns kan verkregen worden. 

 6. De opbrengst der goederen, na aftrek van alle kosten, waaron-

der huur der gouvernementsbergplaats, en, wat niet verboden goederen 

betreft, tevens van de verschuldigde invoerrechten en accijnzen, 

blijft gedurende een jaar na de verkoop ter beschikking van degenen 

die bewijzen daarop recht te hebben, en vervalt na die tijd aan 's 

Lands kas. 

 

 Artikel 96 

 

 Inkomende goederen die de geconsigneerde niet mocht verkiezen op 

de voet van deze en van de bijzondere landsverordeningen in- of op te 

slaan, zullen dadelijk weer kunnen worden teruggevoerd naar buitens-

lands en anders worden beschouwd en behandeld als aan het Land afge-

staan, behoudens dat in geval van openbare verkoop het overschot der 

opbrengst, na aftrek der rechten en kosten, zal kunnen worden gere-

clameerd binnen de tijd en op de wijze, bij artikel 95 bepaald. 

 

 Artikel 97 

 

 Het is verboden in te voeren: 

a. boeken, nadruk zijnde van wetenschappelijke, letterkundige en 

kunstwerken, waarvan in Aruba, Nederland, Curaçao of Sint Maarten 

of in staten met welke daaromtrent overeenkomsten zijn gesloten, 

het auteursrecht wordt bezeten; 
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b. koperen, bronzen of nikkelen munt of plaatjes voor zodanige munt, 

anders dan vanwege het Land, alles onverminderd de verbodsbepa-

lingen, bij bijzondere landsverordeningen vastgesteld; 

c. goederen waarvan de vrije in-, uit- of doorvoer bij of krachtens 

landsverordening verboden is. 

 

 Artikel 98 

 

 Omtrent de in- en doorvoer en opslag van vuur- en blanke wapenen 

kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voorschriften 

worden gegeven, waarbij van de bepalingen van deze landsverordening 

kan worden afgeweken, behalve van die welke de belasting betreffen. 

 

 ACHTSTE AFDELING 

 

 Bewaking en verzegeling 

 ----------------------- 

 

 Artikel 99 

 

 1. De Inspecteur is bevoegd op alle inkomende schepen wakers te 

stellen of de ladingsplaats of wel de goederen te doen verzegelen of 

plomberen tot aan de volbrachte lossing. 

 2. Hetzelfde is toepasselijk ten aanzien van op vertrek wachtende 

schepen die goederen hebben ingeladen, waarvan het invoerrecht of de 

accijns niet is betaald, tot op het tijdstip van vertrek. 

 

 Artikel 100 

 

 1. In de gevallen waarin de bewaking, verzegeling of plombering 

bij dit hoofdstuk is bevolen, zal zulks geschieden op kosten van het 

Land. 

 2. Hiervan zijn uitgezonderd: 

a. de kosten van bewaking die moet worden toegepast, omdat de in-

richting der schepen geen plombering of verzegeling toelaat; 

b. de kosten van bewaking, verzegeling of plombering van schepen in 

de gevallen van de artikelen 16 en 22; 

c. de kosten van bewaking in de gevallen van de artikelen, 13, 18, 

26, 41, 42, 45 en 92. 

In deze gevallen worden die kosten ten laste van belanghebbenden be-

rekend naar een tarief, bij een landsbesluit, houdende algemene maat-

regelen, vast te stellen. 

 

 Artikel 101 

 

 De schippers zijn verplicht te zorgen dat de verzegeling of plom-

bering, op de schepen of de goederen toegepast, ongeschonden blijft. 
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 Artikel 102 

 

   Het ongeschonden zijn van plombs of zegels en de aanwezigheid van 

wakers brengt geen straffeloosheid mede, indien later bij visitatie 

verschil in soort of hoeveelheid wordt bevonden. 

 

 NEGENDE AFDELING 

 

 Verboden nederlagen 

 -------------------- 

 

 Artikel 103 

 

 1. Behoudens bijzondere schriftelijke vergunning van de Inspec-

teur is het verboden om magazijnen of nederlagen van goederen te heb-

ben buiten Oranjestad. 

 2. De grenzen van Oranjestad zullen worden aangewezen bij lands-

besluit, houdende algemene maatregelen. Het terrein buiten deze gren-

zen wordt hierna verder aangeduid als "onvrij terrein". 

 

 Artikel 104 

 

 Het bij artikel 103 bepaalde verbod is niet van toepassing op: 

a. goederen, niet aan invoerrecht of accijns onderhevig; 

b. nederlagen van zout, delfstoffen en door natuurvorming in of boven 

de grond aanwezige meststoffen; 

c. producten van de grond; 

d. accijnsvrije goederen waarmee een koopman of winkelier zijn klein-

handel drijft, mits de hoeveelheid niet meer bedraagt, dan gere-

kend kan worden voor zijn debiet nodig te zijn; 

e. accijnsvrije verbruiksartikelen bij particulieren tot hun huise-

lijk gebruik aanwezig; 

f. accijnsvrije grondstoffen of voortbrengselen der op het bedoelde 

verboden terrein bestaande fabrieken. 

 

 Artikel 105 

 

 1. Het verbod van artikel 103 zal zich, wat accijnsgoederen be-

treft, niet uitstrekken tot: 

a. de goederen die kooplieden en winkeliers voor hun handel nodig 

hebben, mits de inslag zij gejustificeerd op de wijze en met docu-

menten als bij de bijzondere wettelijke regelingen, betreffende de 

accijnzen, voorgeschreven; 

b. fabrikanten en kooplieden voor goederen wegens welke zij krediet 

voor accijns genieten; 

c. goederen, bij particulieren tot huiselijk gebruik voorhanden, on-

der bepaling echter dat door documenten, niet ouder dan drie maan-

den, zal moeten worden gejustificeerd de inslag van gedistilleerd, 
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wanneer de hoeveelheid groter is dan 3 liter ad 50% sterkte, en 

bij hogere sterkte een hoeveelheid die na herleiding 3 liter ad 

50% bedraagt; voor eigenaars of huurders van plantages zal echter 

de hoeveelheid zijn 12 liters. 

 2. Echter wordt in elk geval als verboden nederlaag aangemerkt 

alle gedistilleerd van hogere sterkte dan 70%, niet door wettige do-

cumenten gedekt. 

 3. De tijd van drie maanden voor de geldigheid der documenten kan 

op verzoek der houders door de Inspecteur worden verlengd. 

 

 Artikel 106 

 

 1. Op het onvrije terrein zal geen fabriek of trafiek mogen wor-

den opgericht zonder toestemming van de minister van Financiën. 

 2. Een verleende vergunning kan door de minister van Financiën 

worden ingetrokken in het geval van veroordeling van de fabrikant of 

trafikant wegens overtreding der wettelijke regelingen op de in-, 

uit- en doorvoer en de accijnzen. 

 3. Wanneer het bedrijf niet is gestaakt binnen de tijd, daar voor 

door de minister van Financiën bepaald, wordt de fabriek of trafiek 

geacht zonder voorafgaande toestemming te zijn opgericht. 

 

 Artikel 107 

 

 Indien in huizen en panden of op plaatsen op het onvrije terrein 

goederen worden gevonden, die vreemd zijn aan het bedrijf of de gewo-

ne behoefte van de bewoner of gebruiker, worden deze beschouwd als 

een verboden nederlage in de zin van artikel 103. 

 

 Artikel 108 en 109 

 (vervallen) 

 Artikel 110 

 

 1. Ieder die op het onvrije terrein een winkel of nering of ande-

re inrichting waarin accijnsgoederen worden verkocht, wil op richten 

of hebben, moet een schriftelijk verzoek tot vergunning daarvoor in-

dienen bij de Inspecteur, die zo spoedig mogelijk beslist. 

 2. Op de beslissing van de Inspecteur staat hoger beroep open bij 

de minister van Financiën. 

 3. Artikel 106, tweede en derde lid, is ten deze toepasselijk. 

 

 Artikel 111 

 

 1. De kooplieden en winkeliers op het onvrije terrein zullen ten 

aanzien van gedistilleerd volgens artikel 105 hun inslag moeten be-

wijzen door documenten, te hunnen name afgegeven. 

 2. Wanneer de uitslag in eens, aan dezelfde persoon gedaan, meer 

bedraagt dan 2 liter gedistilleerd, zal dezelve niet mogen geschieden 
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zonder en behoorlijk document afgegeven door de bevoegde ambtenaar. 

 3. De gemelde ambtenaar zal de documenten, in het tweede lid be-

doeld, niet mogen afgeven dan op aanvraag van de koopman of win-

kelier, op vertoon van documenten, dienende tot justificatie van de 

inslag, en op de achterzijde waarvan de ambtenaar de op de eerstbe-

doelde documenten vermelde hoeveelheden zal afschrijven. 

 

 TIENDE AFDELING 

 

 Visitatie en peiling 

 -------------------- 

 

 Artikel 112 

 

 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 

landsverordening bepaalde zijn belast de ambtenaren, alsmede de ove-

rige daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig 

landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 

 2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend 

voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nood-

zakelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en in-

formatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tij-

delijk mee te nemen; 

c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe 

tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen; 

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukke-

lijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door 

hen aangewezen personen; 

e. in de binnenwateren en de territoriale zee van Aruba schepen gaan-

de te houden, hen op de in artikel 11 bedoelde plaatsen te doen 

aanleggen, en op het in artikel 103 bedoelde terrein de be-

stuurders van voertuigen en goederen dragende personen te doen 

blijven staan; 

f. schepen, stilstaande voertuigen en hun lading te onderzoeken; 

g. tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen te betreden zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de bewoner. 

 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm. 

 4. Met machtiging van de Inspecteur zijn de ambtenaren bevoegd 

tot onderzoek aan lichaam en kleding van personen die zich van en 

naar schepen begeven. 

 5. Voor het binnentreden in tot woning bestemde gedeelten van 

vaartuigen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel g, is een mach-

tiging vereist, die wordt verleend door de procureur-generaal. Op het 

binnentreden zijn de artikelen 155, tweede en derde lid, 160, tweede 

lid, 161, 162, eerste, derde en vierde lid, en 163 van het Wetboek 
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van Strafvordering van Aruba, van toepassing, met dien verstande dat 

het verslag van binnentreden, bedoeld in artikel 163, wordt toegezon-

den aan de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. 

 6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 

gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het 

eerste lid bedoelde ambtenaren. 

 7. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde amb-

tenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede en 

het vierde lid wordt gevorderd. 

 

 Artikel 113 

 

 Brievenmalen en postpakketten zijn vrij van visitatie, mits door 

de postadministratie op de voorgeschreven wijze gesloten of verze-

geld. 

 

 Artikel 114 

 

 1. Bij alle visitatiën of onderzoek van de hoeveelheid en de aard 

der goederen zullen de ambtenaren de pakken, kisten, vaten en andere 

fustagiën of emballagiën mogen openen en derzelver inhoud nagaan. 

 2. Bij de visitatie van goederen, naar de waarde belast, is de 

aangever op vordering der ambtenaren verplicht de goederen te ont-

pakken en die, welke in de aangifte afzonderlijk vermeld, bijeen en 

afgescheiden van andere te vertonen. 

 3. Bij niet-voldoening aan een of ander kunnen de ambtenaren 

hierin op kosten en risico van de aangever voorzien. 

 

 Artikel 115 

 

 Alle visitatiën zullen op alle dagen van het jaar en mitsdien ook 

op zaterdagen, zondagen en krachtens de Arbeidsverordening met de 

zondag gelijkgestelde dagen kunnen plaats hebben, indien het spoed-

vereisende van een expeditie of het belang van het Land geen uitstel 

gedoogt. 

 

 Artikel 116 t/m 120 

 (vervallen) 

 

Artikel 121 

 

 Bij alle visitatiën zullen de aanwezige belanghebbenden worden 

uitgenodigd tot het vertonen van registers, documenten en andere 

stukken en van de werktuigen, gereedschappen en bergplaatsen. Bij de 

werkzaamheden der ambtenaren zullen de belanghebbenden deze hulp ver-

schaffen, bij gebreke waarvan op kosten en risico der belanghebbenden 

daarin zal worden voorzien. 
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 ELFDE AFDELING 

 

 Tarief 

 ------ 

 

 Artikel 122 

 

 1. Van alle goederen, in het binnenland ingevoerd, is invoerrecht 

verschuldigd overeenkomstig het bij artikel 127 vastgestelde tarief, 

behoudens de vrijstelling en met inachtneming van de bepalingen van 

deze afdeling. 

 2. Het invoerrecht, in minder betaald op het verschuldigde over-

eenkomstig het bij artikel 127 vastgestelde tarief, wordt binnen vijf 

jaren na de datum van betaling bij beschikking van de Inspecteur door 

de Ontvanger nagevorderd. 

 

 Artikel 123 

 

 1. Het invoerrecht moet betaald worden bij de aangifte ten in-

voer, zoals het door de Inspecteur is berekend. 

 2. De directeur van de Directie Financiën kan de Ontvanger mach-

tigen uitstel van betaling te verlenen aan in Aruba gevestigde koop-

lieden, wanneer het invoerrecht meer dan vijftig florin bedraagt. 

 3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, moet binnen acht 

dagen na afloop van elke kalendermaand, het over die maand verschul-

digde invoerrecht door betaling worden aangezuiverd. 

 4. Betalingen, buiten de kantooruren of aan onbevoegde personen 

gedaan, komen niet in aanmerking, evenmin als de beweerde vernieti-

ging of het in het ongerede geraken van bewijzen van betalingen. 

 5. Binnen een jaar na de betaling zijn belanghebbenden gerechtigd 

tot terugvordering van hetgeen te veel betaald mocht zijn. 

 

 Artikel 124 

 (vervallen) 

 

 Artikel 125 

 

 Bij de berekening van het invoerrecht worden de onderdelen van 

het kilogram, de liter of de florin als geheel gerekend. 

 

 Artikel 126 

 

 Voor de toepassing van het tarief vastgesteld in artikel 127, 

gelden de hierna omschreven beginselen: 
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a. de tekst van de opschriften van de afdelingen en van de hoofdstuk-

ken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de inde-

ling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de 

aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en, voor zo-

ver dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten 

en aantekeningen, de navolgende regels van dit artikel en van de 

volgende artikelen; 

b. onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen verstaan die 

stof in zuivere staat, doch ook vermengd of verbonden met andere 

stoffen; evenzo worden onder werken van een genoemde stof niet al-

leen verstaan díe werken, die geheel uit die stof bestaan, doch 

ook werken die gedeeltelijk uit die stof bestaan; de vorenbedoelde 

mengsels en samengestelde werken worden ingedeeld met inachtneming 

van de in onderdeel c vermelde beginselen; 

c. indien goederen met toepassing van onderdeel a en b of om enige 

andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, 

geschiedt de indeling als volgt: 

 1. de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang 

boven posten met een meer algemene strekking; 

 2. mengsels, zomede uit verschillende goederen vervaardigde wer-

ken waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het 

bepaalde ten eerste, worden ingedeeld naar de stof of naar het 

goed, waaraan de mengsels of de werken hun wezenlijk karakter 

ontlenen, indien dit kan worden bepaald; 

 3. in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde 

onder ten eerste en ten tweede niet mogelijk is, wordt de post 

toegepast, volgens welke het hoogste invoerrecht wordt gehe-

ven; 

d. indien een aantekening, betreffende een afdeling of een hoofdstuk, 

bepaalde goederen van de toepassing daarvan uitzondert en daarbij 

deze goederen naar een andere afdeling, naar een andere hoofstuk 

of naar een bepaalde post verwijst, strekt deze uitzondering zich, 

voor zover niet anders is bepaald, tevens uit tot alle goederen 

die vallen onder deze afdeling, onder dit hoofdstuk of onder deze 

post, ook indien de opsomming van bedoelde goederen in die aante-

kening niet volledig is; 

e. de goederen die niet onder een post van het tarief vallen, worden 

ingedeeld onder de post die van toepassing is op goederen waarmede 

zij de meeste overeenkomst vertonen. 

 

 Artikel 126a 

 

 Goederen die bestaan uit twee of meer delen, welke delen niet be-

stemd zijn om met elkaar een vaste verbinding te vormen, maar slechts 

opeen of ineen zijn geplaatst met het oog op het gebruik, worden niet 

als een eenheid aangemerkt. De delen van zulke goederen worden afzon-

derlijk ingedeeld. 
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 Artikel 126b 

 

 Goederen, bestaande uit een speciaal ingericht koffertje, etui, 

doosje, koker, tas of dergelijk bergingsmiddel, gevuld met voorwerpen 

die één stel vormen of met het oog op het gebruik bij elkaar behoren, 

kunnen op verzoek van de aangever worden ingedeeld onder de post die 

van toepassing is op het hoogst belaste goed. 

 

 

 

 

 Artikel 126c 

 

 Gereedschappen en benodigdheden, die gelijktijdig worden in-

gevoerd met een goed waarmede zij voor één prijs zijn gekocht, of 

waaraan zij gratis zijn toegevoegd, worden tezamen met dat goed als 

een eenheid aangemerkt. Deze bepaling geldt slechts, indien de ge-

reedschappen en benodigdheden tot de normale uitrusting van het goed 

behoren, in de aangifte zijn vermeld en er geen redelijk vermoeden 

bestaat dat zij zijn toegevoegd om invoerrecht te ontgaan. 

 

 Artikel 126d 

 

 Afzonderlijke delen van een goed hetwelk gewoonlijk bestaat uit 

meer dan één deel, en welke delen bestemd zijn om blijvend te worden 

bijeengevoegd, worden ingedeeld als het goed in volledige staat, in-

dien zij tezamen worden ingevoerd, ook als zij afzonderlijk zijn ver-

pakt. Het ontbreken van niet wezenlijke delen belet niet de toe-

passing van deze bepaling. 

 Artikel 126e 

 

 De belasting van naar het gewicht belaste goederen wordt berekend 

naar het netto gewicht, waaronder wordt verstaan het brutogewicht, 

verminderd met het gewicht der grove emballage. 

 

 Artikel 126f 

 

 1. Verpakkingsmiddelen die gevuld worden ingevoerd, en die ge-

lijktijdig met het daarin verpakte goed in het vrije verkeer worden 

gebracht, worden: 

a. aan hetzelfde invoerrecht onderworpen als het verpakte goed: 

1. indien dit aan een invoerrecht naar de waarde is onderworpen, 

of 

2. indien zij in het belastbare gewicht van het verpakte goed 

dienen te worden begrepen; 

b. niet aan invoerrecht onderworpen: 
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1. indien het verpakte goed niet aan invoerrecht is onderworpen, 

of 

2. indien het naar een andere maatstaf is belast dan naar het ge-

wicht of naar de waarde, of 

3. indien het gewicht van die verpakkingsmiddelen niet in het be-

lastbare gewicht van het verpakte goed dient te worden be-

grepen; 

c. aan het voor de verpakkingsmiddelen als zodanig vastgestelde in-

voerrecht onderworpen: 

  1. indien de verpakkingsmiddelen niet de gebruikelijke verpakking 

van de goederen zijn en, anders dan als verpakkingsmiddel, een 

blijvende zelfstandige gebruikswaarde hebben, of 

2. indien de verpakkingsmiddelen zijn gebezigd met het oogmerk 

het tarief waaraan zij zelf zijn onderworpen, te ontgaan. 

 2. Indien de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde ver-

pakkingsmiddelen verscheidene goederen van verschillende soort bevat-

ten, worden voor de vaststelling van het belastbaar gewicht of de be-

lastbare waarde van die goederen het gewicht en de waarde van bedoel-

de verpakkingsmiddelen omgeslagen over alle verpakte goederen, naar 

evenredigheid van het gewicht of de waarde van elk goed. 

 

 Artikel 127 

 

 1. Het invoerrecht wordt volgens onderstaand tarief, welk tarief, 

tenzij anders bepaald, een percentage uitdrukt van de waarde. 

 2. Het tarief van invoerrechten, zoals opgenomen in het eerste 

lid, geldt ongeacht de oorsprong van de goederen. 

 

 Artikel 127a 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen wij-

zigingen en aanvullingen in het tarief van invoerrechten worden ge-

bracht. 

 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden 

bepaald dat voor daarbij aan te wijzen goederen, gedurende een vast-

gesteld tijdvak het invoerrecht, vermeld in het tarief niet of 

slechts tot een bij dat landsbesluit te bepalen lager tarief worden 

geheven. 

 3. Onverwijld na de inwerkingtreding van een landsbesluit, hou-

dende algemene maatregelen, als bedoeld in het eerste of het tweede 

lid, wordt een voorstel aan de Staten gedaan om het in dat landsbe-

sluit bepaalde bij landsverordening te bekrachtigen. 

 

 Artikel 128 

 

 1. Van de heffing van invoerrecht zijn vrijgesteld: 

1. goederen die geen handelswaarde of geen betekenis voor het han-
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delsverkeer hebben, voor zover het betreft: 

a. ballast, zoals puin, zand en dergelijke; 

b. monsters en stalen zonder waarde; 

c. gebruikte handels en kantoorbescheiden, zoals reisbiljetten 

cognossementen, vrachtbrieven en dergelijke; 

d. persfoto's, voor zover zulks blijkt uit daarop voorkomende of 

daaraan gehechte mededelingen die worden toegezonden aan pers-

agentschappen of aan uitgevers van dagbladen of tijdschriften; 

2. goederen die tijdelijk voor een bepaald doel worden ingevoerd, 

voor zover het betreft: 

a. monsters en stalen met waarde; 

b. tekeningen, ontwerpen en modellen, ingevoerd om daarnaar goe-

deren te vervaardigen; 

c. goederen, ingevoerd om hersteld of bewerkt te worden dan wel 

om verwerkt te worden tot of aangebracht te worden aan andere 

goederen die worden uitgevoerd; 

d. machines, toestellen, werktuigen, instrumenten en gereed-

schappen voor het beproeven of keuren van goederen; 

e. dieren en voorwerpen van artiesten en kermisattracties; 

f. dieren, sportartikelen en andere voorwerpen, bestemd om te 

worden gebruikt bij in het binnenland te houden sportwed-

strijden of demonstraties, en niet toebehorende aan een in het 

binnenland gevestigde persoon; 

g. postduiven, bestemd om in het binnenland te worden losgelaten; 

h. provisie, scheepsbenodigdheden, brandstoffen en smeermiddelen, 

aanwezig in binnenkomende schepen en niet redelijkerwijs nood-

zakelijk voor het gebruik of verbruik aan boord gedurende de 

tijd dat de schepen in het binnenland verblijven; 

  i. zware machines en rollend, drijvend en ander zwaar materieel, 

met het kennelijk daarbij behorende en tezamen daarmee inge-

voerde toebehoren, ingevoerd om uitsluitend te dienen tot ge-

bruik bij de uitvoering van werken in het buitenland; 

3. goederen die weder worden ingevoerd na tijdelijk en of voor een 

bepaald doel uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd, voor zover 

het betreft: 

a. monsters en stalen, uitgevoerd om te dienen tot het opnemen 

van bestellingen; 

b. goederen, wederingevoerd van plaatsen waar een verbod van in-

voer of een verhoging van invoerrecht wordt toegepast, hetwelk 

ten tijde van de uitvoer niet bekend kon zijn; 

c. goederen van erkende binnenlandse oorsprong, die zijn uit-

gevoerd om te worden tentoongesteld, of die onverkocht van 

vreemde markten terugkeren; 

d. goederen die zijn uitgevoerd uitsluitend om hersteld te worden 

of, wat betreft cinematografische en andere soorten films, een 

ontwikkeling of andere bewerking te ondergaan; 

e. vervoermiddelen, wederingevoerd zonder in het buitenland her-

steld, bewerkt of verwerkt te zijn; 
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f. zware machines en rollend, drijvend en ander zwaar materieel, 

met het kennelijk daarbij behorende en tezamen daarmee inge-

voerde toebehoren, waarop reeds invoerrechten zijn betaald, en 

die zijn uitgevoerd voor de uitvoering van werken in het bui-

tenland; 

4. verpakkingsmiddelen en andere goederen, hetzij gebruiksklaar, 

hetzij in losse onderdelen, vervaardigd en ingericht voor het 

vervoer van goederen, dekkleden en stuwmaterieel daaronder be-

grepen, alsmede voorwerpen voor het afsluiten en etiketteren van 

deze verpakkingsmiddelen, bestemd om daaraan te worden aange-

bracht, ook indien deze voorwerpen apart worden ingevoerd, alles 

voor zover zij: 

a. na uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd ten einde daarmee 

goederen uit te voeren, weder worden ingevoerd zonder in het 

buitenland een bewerking of verwerking te hebben ondergaan; 

b. worden ingevoerd om te worden gebruikt bij de uitvoer van goe-

deren; 

c. worden ingevoerd om te worden gebruikt voor de verpakking van 

in het binnenland gewonnen, vervaardigde, bewerkte of verwerk-

te goederen; 

5.  (vervallen) 

6. a. de onderstaande goederen, mits bij de aangifte ten invoer kan 

worden aangetoond dat zij bestemd zijn om uitsluitend gebruikt 

te worden ten behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van de 

land- en tuinbouw, visserij, imkerij en vee- of visteelt: 

 I. tractoren als bedoeld in post 87.01, en vissersvaartuigen 

als bedoeld  in post 89.02, alsmede overige daarbij beno-

digde of te gebruiken machines en zware werktuigen; 

 II. materialen, te gebruiken bij de bouw van andere opstallen 

dan woningen en kantoorgebouwen; 

 III. materialen, te gebruiken bij de afrastering van terrei-

nen; 

 IV. fokdieren van zuiver ras, alsmede zaai- en plantgoed 

 V. chemicaliën, te gebruiken bij de bevordering van de vis-

teelt en het bewerken van grond voor de land- of tuinbouw 

of de bescherming van zaai- en plantgoed. 

  b. veevoeder en producten van plantaardige en dierlijke oor-

sprong, al of niet gemengd, zomede mineralen, vitaminen en 

chemische verbindingen, kennelijk bestemd voor de bereiding 

van veevoeder; 

  c. materialen en gereedschappen, bestemd voor het onderzoek naar 

het voorkomen van door natuurvorming in of boven de grond aan-

wezige delfstoffen; 

  d. materialen en benodigdheden, bestemd voor de exploitatie van 

mijnen; 

  e. materialen en benodigdheden, bestemd voor de aanleg en uit-

breiding van dokken; 
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  f. materialen en benodigdheden, bestemd voor de aanleg en uit-

breiding van telecommunicatieverbindingen, voor zover deze ter 

beschikking staan van ieder die daarvan gebruik wenst te ma-

ken; 

  g. machines, werktuigen, materialen en benodigdheden, alsmede on-

derdelen en toebehoren van machines en werktuigen, ingevoerd 

door elektriciteit- en waterproductiemaatschappijen die beno-

digd zijn voor de opwekking, respectievelijk de productie van 

elektriciteit en water, de voortgeleiding van elektriciteit en 

de distributie van elektriciteit en water, voor zover deze ter 

beschikking staan van een ieder die daarvan gebruik wenst te 

maken; 

  h. automobielen voor personenvervoer, ingevoerd uitsluitend voor 

de uitoefening van een beroep of bedrijf en tegen een bepaald 

tarief steeds opengesteld voor een ieder die daarvan gebruik 

wenst te maken; 

  i. schepen die in het verkeer met het buitenland worden gebezigd, 

alsmede hun inventaris, voor zover deze niet wordt gelost; 

  j. (vervallen) 

  k. vliegtuigen, alsmede onderdelen en toebehoren daarvan, voor 

zover ingevoerd door een luchtvaartbedrijf dat geregelde ver-

bindingen onderhoudt in of met het buitenland; 

  l. materialen en benodigdheden, bestemd voor de bouw en eerste 

inrichting en de uitbreiding van bedrijfspanden voor een on-

derneming die beoogt, zonder het gebruik maken van reclame, 

het verzorgen van radio-uitzendingen op korte golf met een 

zender van ten minste 75.000 watt, alsmede materialen en beno-

digdheden, bestemd voor het verzorgen van de uitzendingen; 

  m. materialen en benodigdheden, die naar aard en bestemming uit-

sluitend in ziekenhuizen of een bij landsverordeningingestelde 

instelling voor medische behandeling en zorg worden gebezigd; 

  n. machines, werktuigen, materialen en benodigdheden, alsmede on-

derdelen en toebehoren van machines en werktuigen, ingevoerd 

door olieraffinaderijen bestemd voor de raffinage van ruwe 

olie, door exploitanten van een olieoverslagterminal bestemd 

voor de exploitatie van olieoverslagterminals of door exploi-

tanten van maritieme bedrijfsmiddelen, die activiteiten ver-

richten ten behoeve van de exploitatie van olieraffinaderijen 

of olieoverslagterminals, of door exploitanten van toeleverin-

gen die activiteiten verrichten ten behoeve van de exploitatie 

van olieraffinaderijen of olieoverslagterminals; 

 o. materialen en benodigdheden, te gebruiken bij het verrichten 

van het onderzoek naar en bij de exploitatie van in de zeebo-

dem aanwezig aardolie en aardgas op basis een overeenkomst tot 

onderzoek naar en winning van petroleum als bedoeld in artikel 

4, eerste lid, van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 

1987 no. 89); 

7. a. machines, bestemd voor een industriële onderneming; 
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 b. grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en andere goederen, 

bestemd voor een industriële onderneming die deze goederen ver-

werkt, bewerkt of samenvoegt tot een nieuwe product; 

 c. grondstoffen en halffabrikaten, uitsluitend bestemd om in een 

bedrijf in het binnenland te worden gebruikt voor de vervaar-

diging van drukwerk;  

8. goederen uitsluitend bestemd voor het persoonlijk gebruik door be-

paalde categorieën of groepen van personen, voor zover het be-

treft: 

a. kanselarijbenodigdheden, door vreemde regeringen aan in het 

binnenland gevestigde consulaten toegezonden, alsmede goederen 

bestemd voor het persoonlijk gebruik door aan in het binnen-

land gevestigde consulaten verbonden consuls en kan-

selarijbeambten en hun gezinsleden, mits bedoelde personen 

vreemdelingen zijn en overigens in het binnenland geen beroep 

of bedrijf uitoefenen, en voorts mits in het betrokken land 

voor de aldaar gevestigde Nederlandse consulaten en kansela-

rijbeambten gelijke vrijdom wordt verleend; 

b. accijnsvrije goederen, uitsluitend bestemd voor gebruik door 

in het binnenland gelegerde militairen van bevriende mogendhe-

den; 

c. provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen, 

aanwezig in binnenkomende schepen, voor de hoeveelheden die 

redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik 

aan boord gedurende het verblijf van de schepen in het binnen-

land, een en ander voor zover de bedoelde goederen niet worden 

gelost; 

d. verhuisboedels, voor zover zij uit gebruikte goederen bestaan; 

e. goederen die reizende personen tot hun persoonlijk gebruik 

meevoeren; 

f. ontwikkelde foto's van persoonlijke aard; 

g. decoraties door staatshoofden en regeringen verleend; 

h. bekers, medailles en dergelijke, die als in een wedstrijd be-

haalde prijs in het buitenland zijn toegekend aan in het bin-

nenland gevestigde personen, mits bedoelde voorwerpen zijn 

voorzien van in- of opschriften, betrekking hebbende op die 

wedstrijd; 

i. gebruikte goederen die een in het binnenland gevestigde per-

soon heeft geërfd; 

j. wapenschilden, vlaggen, naamborden, zegels, stempels, boeken, 

officieel drukwerk, computers, kantoormachines, kantoormeubi-

lair kantoorbenodigdheden en andere goederen voor kantoorge-

bruik bestemd voor de uitvoering door een honoraire consul van 

zijn officiële taken op een consulaire post, een voertuig voor 

officieel gebruik, alcoholhoudende dranken, tabaksartikelen en 

andere accijnsgoederen bestemd voor de uitvoering van offici-

ele activiteiten door een honoraire consul; 

9. goederen van wetenschappelijke, opvoedkundige en informatieve 
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aard, voor zover het betreft: 

a. goederen van wetenschappelijke en opvoedkundige aard, die wor-

den verkregen uit een schenking door een buiten Aruba geves-

tigd persoon of lichaam, en uitdrukkelijk bestemd voor een 

doeleinde van algemeen nut; 

b. instrumenten en benodigdheden voor weerkundige waarnemingen, 

bestemd voor meteorologische inrichtingen; 

c. documentatiemateriaal dat gratis wordt toegezonden; 

10. a. orgels uitsluitend bestemd voor godsdienstoefeningen; 

 b. doodkisten waarin lijken en urnen waarin as van verbrande lij-

ken worden vervoerd, benevens de daarmee ingevoerde, tot ver-

siering van de kisten of urnen dienende, voorwerpen; 

11. vis, vers (levend of dood) of gekoeld, bestemd voor menselijk 

consumptie, en rechtstreeks afkomstig van de visserij; 

12º.goederen toebehorend aan een bedrijf dat zijn activiteiten in het 

buitenland definitief staakt om soortgelijke activiteiten in Aruba 

te ontplooien; 

13º.goederen ingevoerd door het Land; 

14°. hydrocarbons zoals DCO, VGO, Diesel, Coker Feed/resten, Naphtha, 
U/L Gasoline, natuurlijk gas en isobutene, die worden ingevoerd 

door exploitanten van olieraffinaderijen voor verdere verwerking 

in dan wel ten behoeve van het gebruik bij olieraffinage activi-

teiten, door exploitanten van olieoverslagterminals ten behoeve 

van machines voor de exploitatie van olieoverslagterminals, door 

exploitanten van maritieme bedrijfsmiddelen danwel exploitanten 

van toeleveringen, die activiteiten verrichten ten behoeve van de 

exploitatie van olieraffinaderijen of olieoverslagterminals. 

 2. De goederen, bedoeld in het eerste lid, ten 2, letter h, ten 

8, letters a, c en e, en ten 14°, zijn ook vrij van accijns en bij-

zonder invoerrecht. 

 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden 

bepaald dat geen invoerrechten of accijnzen zullen worden geheven op 

goederen, aangevoerd ten behoeve voor rekening van Nederland, Curaçao 

of van Sint Maarten, alsmede op consumptieartikelen voor door de Gou-

verneur te houden officiële ontvangsten. 

 4. Geen invoerrechten worden geheven op zware machinerieën en 

rollend, drijvend en ander zwaar materieel, met het kennelijk daarbij 

behorende toebehoren, inclusief vervangende onderdelen, indien: 

a. de aanvraag daartoe schriftelijk bij de Inspecteur is ingediend, 

vergezeld van een lijst in drievoud van alle goederen waarvoor de 

tijdelijke vrijstelling wordt gevraagd, 

b. ten genoegen van de minister van Financiën is aangetoond dat deze 

goederen worden ingevoerd om uitsluitend te worden gebruikt bij de 

bouw of aanleg van grootschalige projecten die in het belang zijn 

van Aruba. 

In zijn beschikking vermeldt de minister de uiterste datum waarop de 

goederen die tijdelijk zijn vrijgesteld van de betaling van invoer-

rechten, dienen te zijn uitgevoerd. De minister kan bij zijn beslis-
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sing bepalen dat de aanvrager een aan de waarde van de goederen te 

relateren borgsom moet storten of een bankgarantie tot dat bedrag 

moet geven, en hij kan nadere voorschriften geven ten aanzien van de 

in- en wederuitvoer of van het gebruik van die goederen. De verzoeker 

ontvangt een afschrift van de ministeriële beschikking tot tijdelijke 

vrijstelling. 

 5. Bij landsbesluit kan worden bepaald dat geen invoerrechten of 

accijnzen worden geheven op goederen, aangevoerd onder vigeur van 

vrijdomsbepalingen, opgenomen in internationale overeenkomsten waar-

bij Aruba is aangesloten. 

 6. Bij landsbesluit kan worden bepaald dat voor een in dat lands-

besluit vastgestelde periode geen invoerrechten zullen worden geheven 

op goederen, bestemd voor de constructie en eerste inrichting van in 

dat landsbesluit aangewezen bouwwerken ten behoeve van een petroleum-

raffinaderij. 

 7. Omtrent de wijze van toepassing van deze vrijstellingen worden 

de nodige voorschriften vastgesteld bij landsbesluit, houdende alge-

mene maatregelen. 

 8. Met inachtneming van deze voorschriften wordt bij verschil be-

slist door de Inspecteur, met hoger beroep op de Raad van Beroep voor 

belastingzaken. Ten aanzien van deze bepaling is artikel 128a mutatis 

mutandis van toepassing. 

 9. Het is verboden: 

a. onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken, waarvan het ge-

volg zou kunnen zijn dat vrijstelling zou worden verleend, zonder 

dat daarop aanspraak bestaat; 

b. aan goederen een andere bestemming te geven of te doen geven, dan 

met het oog waarop de vrijstelling is verleend; 

c. andere goederen in de plaats te stellen of doen stellen van die op 

welke de vrijstelling betrekking heeft. 

 

 Artikel 128a 

 

 De Inspecteur is bevoegd teruggave te verlenen van wegens dwaling 

of verschoonbaar verzuim teveel of ten onrechte betaalde invoerrech-

ten, mits het terug te geven bedrag per aangifte of document Afl. 

25,- of meer bedraagt. 

 

 

 Artikel 128b 

 

 1. De aangever die bezwaar heeft tegen de berekening der invoer-

rechten of de toepassing van het tarief op door hem ten invoer aange-

geven goederen, kan binnen één maand na de dagtekening van de aangif-

te door de Inspecteur een bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur, 

die daarop beslist. 

 2. De Inspecteur brengt zijn beslissing in afschrift ter kennis 

van belanghebbende bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ont-
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vangstbewijs. Zijn beslissing is met redenen omkleed. 

 3. Tegen de beslissing van de Inspecteur staat binnen één maand, 

nadat zij ingevolge het tweede lid ter post is bezorgd of tegen ont-

vangstbewijs is uitgereikt, beroep open bij de Raad van Beroep voor 

belastingzaken. De Raad van Beroep beslist in hoogste instantie. 

 4. De Inspecteur is belast met de uitvoering van de beslissing 

van de Raad van Beroep. 

 

 Artikel 128c 

 

 1. De Minister kan ontheffing verlenen van de verplichting tot 

betaling van invoerrecht bij de invoer van goederen, op grond van het 

feit dat de goederen een wetenschappelijk doel dienen of internationa-

le betrekkingen, waaronder het Koninkrijksbelang, zulks wenselijk 

maakt. 

 2. Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, worden voor-

waarden, voorschriften of beperkingen verbonden, die met het oog op 

een richtige naleving van deze landsverordening wenselijk zijn. 

 

 

 HOOFDSTUK III 

 

 Binnenlands vervoer en vervoer over zee 

 

 EERSTE AFDELING 

 

 Algemene bepalingen 

 ------------------- 

 

 Artikel 129 

 

 1. De bepalingen van de tweede afdeling van dit hoofdstuk zijn 

alleen toepasselijk op accijnsvrije goederen. 

 2. Voor het binnenlands vervoer van accijnsgoederen gelden de 

bijzondere deswege bestaande bepalingen. 

 

 Artikel 130 

 

 1. Het binnenlands vervoer is vrij, behalve dat op het terrein, 

aangewezen bij artikel 103. 

 2. Voor het vervoer buiten het onvrije terrein worden generlei 

documenten gevorderd. 

 

 Artikel 131 

 

 Het vervoer op het onvrije terrein naar de plaatsen, in artikel 

103 genoemd, is verboden met uitzondering van: 

a. goederen, vrij van invoerrecht; 
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b. goederen waarvan de invoerrechten voor de vervoerd wordende partij 

niet meer dan  

  Afl. 10,- zouden bedragen; 

c. kleine partijen levensmiddelen voor huiselijk gebruik en dagelijk-

se behoefte; 

d. producten van de binnenlandse landbouw, tuinbouw, ooftteelt en 

binnenlands vee, paarden en ezels; 

e. in het binnenland gewonnen zout; 

f. in het binnenland gewonnen delfstoffen en door natuurvorming in of 

boven de grond aanwezige meststoffen; 

g. fabrikanten van de in het binnenland gevestigde fabrieken, onder 

de voorwaarden voor elk bijzonder geval door de Inspecteur te 

stellen; 

h. goederen, in geval van verhuizing onder dezelfde beperking als in 

onderdeel g gemeld; 

i strandgoederen, onder gelijke beperking als in onderdeel g gemeld. 

 

 Artikel 132 

 

 Geen vervoerbiljet wordt afgegeven, wanneer niet blijkt van het 

wettig aanwezig zijn der goederen in het binnenland. 

 

 

 Artikel 133 

 

 Voor het vervoer op het onvrije terrein, uit de plaatsen in arti-

kel 103 genoemd, gelden de bepalingen der tweede afdeling en voor het 

vervoer over zee die der derde afdeling van dit hoofdstuk. 

 

 Artikel 134 

 

 De in de tweede en derde afdelingen van dit hoofdstuk voorge-

schreven documenten tot vervoer hebben geen kracht tussen 8 uur des 

namiddags en 6 uur voormiddags, noch op zaterdagen, zondagen en 

krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen, 

tenzij door de Inspecteur, in bijzondere gevallen, anders wordt be-

slist. 

 

 TWEEDE AFDELING 

 

 Binnenlands vervoer 

 ------------------- 

 

 

 

 

 

 Artikel 135 
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 Het vervoer moet geschieden met vervoerbiljet na aangifte ten 

kantore van: 

a. de naam, het beroep en de woonplaats van de afzender en de aan-

duiding van het perceel waaruit de afzending zal plaats hebben; 

b. de naam en het beroep van hem voor wie de goederen bestemd zijn, 

en de plaats van bestemming; 

c. ten aanzien der goederen de bijzonderheden, bedoeld bij artikel 

54, eerste lid, onderdelen c tot en met f; 

d. de naam van de vervoerder en de omschrijving van het middel van 

vervoer. 

 

 Artikel 136 

 

 1. In de vervoerbiljetten zal, behalve het in artikel 135 ver-

melde, worden uitgedrukt: 

a. de te volgen weg; 

b. de tijd, voor het vervoer toegestaan, en wanneer die ingaat; 

c. ter beoordeling van de ambtenaar die het vervoerbiljet afgeeft, de 

posten waar het vervoerbiljet ter aftekening moet worden aangebo-

den. 

 2. Het vervoerbiljet moet worden afgetekend bij de afzending en 

desnoods ter plaatse van bestemming. 

Artikel 137 

 

 Geen vervoerbiljet wordt vereist voor het vervoer van de goede-

ren, genoemd in artikel 131, onderdelen a tot en met h; in de geval-

len van onderdelen g en h onder de daargenoemde beperking. 

 

 Artikel 138 

 

 Vervoerbiljetten die niet voldoen aan de bepalingen van dit 

hoofdstuk, niet met de goederen of de tijd of de plaats en de wijze 

van vervoer overeenstemmen, of niet zijn afgetekend, waar zulks is 

voorgeschreven, zijn krachteloos en wordt het vervoer geacht zonder 

vervoerbiljet plaats te hebben. 

 

 DERDE AFDELING 

 

 Vervoer over zee 

 ---------------- 

 

 Artikel 139 

 

 Het vervoer onder de bepalingen van deze afdeling kan slechts be-

treffen goederen uit het vrije verkeer. 

 

 Artikel 140 
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 (vervallen) 

 

 Artikel 141 

 (vervallen) 

 

 

 Artikel 142 

 

 1. Bij het vertrek en bij de aankomst ter bestemmingsplaats wor-

den de documenten door de ambtenaren, na vergelijking met de goe-

deren, afgetekend en ter laatstgemelde plaats door hen ingetrokken. 

 2. Door de afgetekende documenten wordt de akte van inklaring, 

voor zoveel de in deze afdeling bedoelde goederen betreft, aangezui-

verd. 

 

 Artikel 143 

 

 De bepalingen van deze afdeling zijn mede toepasselijk op het 

vervoer over zee, uit de plaats, in artikel 11 genoemd, naar een an-

dere plaats van Aruba of omgekeerd, zonder dat enig ander gebied 

wordt aangedaan, en zonder dat gemeenschap plaats heeft met vaartui-

gen van het buitenland komende of daarheen gaande, behoudens dat voor 

het uitoefenen van deze kustvaart de schippers moeten zijn voorzien 

van een schriftelijke vergunning daartoe van de Inspecteur. 

 

 

 HOOFDSTUK IV 

 

 Doorvoer 

  

 EERSTE AFDELING 

 

 Algemene bepalingen 

 ------------------- 

 

 Artikel 144 

 

 Onder doorvoer wordt verstaan aanbrenging van goederen in Aruba, 

gevolgd door uitvoer naar het buitenland, zonder dat zij ten invoer 

zijn aangegeven. 

 

 Artikel 145 

 

 De doorvoer is vrij van rechten. 

 

 Artikel 146 

 

 1. De doorvoer geschiedt slechts ten aanzien van goederen waarvan 
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de invoer niet verboden is, en langs de plaatsen, in artikel 11 ge-

noemd, behoudens de bij wettelijke regeling vastgelegde uitzonderin-

gen. 

 2. (vervallen) 

 3. Omtrent doorgevoerd wordende goederen is verder in het alge-

meen toepasselijk al hetgeen bij hoofdstuk II omtrent inklaring, aan-

gifte, lossing, bewaking en verzegeling, verificatie, visitatie en 

verboden goederen, en bij hoofdstuk V omtrent uitvoer en uitklaring 

is vastgesteld, behoudens de bepalingen van dit hoofdstuk. 

 

 Artikel 147 

 

 1. De aangifte volgens artikel 54 moet luiden voor doorvoer. 

 2. De voor doorvoer aangegeven goederen zullen bij of dadelijk na 

de lossing en verificatie of visitatie worden verzegeld of geplom-

beerd, voor zover de aard het vereist en toelaat, of anders onder be-

waking gesteld, in welk laatste geval de kosten, berekend naar een 

tarief, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te 

stellen, ten laste komen van de belanghebbenden. 

 3. Wanneer goederen worden doorgevoerd met hetzelfde schip, waar-

mede ze zijn aangebracht, behoeven zij niet te worden gelost, dan 

wanneer en voor zover de Inspecteur bij vermoeden van fraude de los-

sing voor de visitatie nodig mocht achten. 

 

 Artikel 148 

 

 1. Na aangifte wordt een transitopaspoort afgegeven, waarin de 

tijd wordt uitgedrukt, binnen welke de uitvoer moet plaats hebben. 

 2. De doorvoer moet geschieden zonder opslag bij of vanwege de 

belanghebbenden en zonder verwerking der goederen, bij gebreke waar-

van de goederen worden beschouwd als ingevoerd. 

 3. Echter mogen goederen die blijkens doorvoerlijsten of andere 

documenten binnen een bepaalde tijd moeten worden uitgevoerd, met 

vergunning van de Inspecteur, in afwachting van de inlading, tijde-

lijk worden opgeslagen in door de belanghebbende te verschaffen, door 

de Inspecteur goed te keuren bergplaatsen, onder wederzijdse sluiting 

vanwege de Inspecteur en de belanghebbende; de goederen mogen niet in 

dezelfde bergplaatsen als bij artikel 45 bedoeld, worden opgeslagen, 

tenzij ten genoegen van de Inspecteur een voldoende afscheiding wordt 

gemaakt. In bijzondere gevallen kan de termijn tot uitvoer op het do-

cument door de Inspecteur worden verlengd. Zijn de goederen niet bin-

nen de bepaalde tijd uitgevoerd, dan verliest het document zijn 

kracht en worden in geval van opslag met doorvoerlijst de goederen 

behandeld overeenkomstig artikel 96. 

 4. Bij het uitvoeren der goederen zal derzelver identiteit worden 

nagegaan en het transitopaspoort na aftekening door de ambtenaren 

worden ingetrokken. 

 5. De aftekening moet de verklaring behelzen dat de goederen con-
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form en de plomps of zegels ongeschonden zijn bevonden. 

 

 Artikel 149 

 

 Accijnsgoederen moeten, wanneer ze doorgevoerd worden, geladen 

zijn in de gewone laadruimen, tenzij uit een verklaring, door de amb-

tenaren op de documenten te stellen, blijkt dat die goederen met hun 

voorkennis zijn geladen in een ander met name aangewezen gedeelte van 

het schip. 

 

 Artikel 150 

 

 De belanghebbende bij de goederen kan binnen de tijd, in het 

transitopaspoort gesteld, van de doorvoer afzien en het paspoort ten 

kantore terugbezorgen, mits tegelijkertijd een aangifte ten invoer 

wordt gedaan, waarop, in het geval dat de goederen naar de waarde 

zijn belast, de bepalingen van de vijfde afdeling van hoofdstuk II 

toepasselijk zijn. 

 

 TWEEDE AFDELING 

 

 Uitvoer met doorvoerlijsten 

 --------------------------- 

 

 Artikel 151 

 

 Voor goederen, volgens de derde afdeling van hoofdstuk II inge-

klaard, kunnen voor de lossing of na tijdelijke opslag overeenkomstig 

de vierde afdeling van dat hoofdstuk, doorvoerlijsten tot uitvoer 

naar buitenslands worden ingeleverd, met inachtneming van de volgende 

artikelen. 

 

 Artikel 152 

 

 1. De doorvoerlijsten moeten aanwijzen het land waarheen de goe-

deren worden uitgevoerd, de vervoerder, de naam van het schip en de-

zelfde omschrijving als in de vrachtlijsten. 

 2. De doorvoerlijsten worden opgemaakt door de beheerders der 

goederen. 

 3. In de doorvoerlijsten moeten echter steeds de soort der goe-

deren en de hoeveelheid volgens de artikelen 32 en 34 worden opgege-

ven. 

 4. Alleen de Nederlandse taal mag worden gebezigd. 

 

 Artikel 153 

 

 1. De doorvoerlijsten worden in duplo ingeleverd bij de Inspec-

teur ter plaatse van verzending, die daarvan aantekening houdt in een 
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register en de lijsten waarmerkt. 

 2. Een exemplaar der lijsten wordt aan de belanghebbende uitge-

reikt tot begeleiding der goederen, nadat de Inspecteur daarop heeft 

vermeld de tijd binnen welke de uitvoer moet plaats hebben. 

 3. Dit laatste exemplaar wordt bij de inlading of in geval van 

doorvoer met hetzelfde schip waarmede de goederen zijn aangebracht, 

bij het vertrek van het schip afgetekend door de ambtenaren, belast 

met de visitatie, onder vermelding der toegepaste maatregelen van 

plombering, verzegeling of bewaking en bij het vertrek door hen inge-

trokken. 

 

 Artikel 154 

 

 1. Degenen die doorvoerlijsten hebben ingeleverd, moeten die 

lijsten binnen de volgens artikel 153 bepaalde tijd aanzuiveren door 

uitvoer van de goederen met inachtneming van de bepaling der vorige 

artikelen. 

 2. De artikelen 43 en 50 zijn op doorvoerlijsten van toepassing. 

 

 Artikel 155 

 

 Artikel 150 is hier niet toepasselijk, doch de Inspecteur kan in 

bijzondere gevallen toestaan dat doorvoerlijsten worden aangezuiverd 

door lossing der goederen met documenten, verkregen na aangifte vol-

gens de vijfde afdeling van hoofdstuk II. 

 

 DERDE AFDELING 

 

 Rechtstreekse doorvoer 

 ---------------------- 

 

 Artikel 156 

 

 Onder rechtstreekse doorvoer wordt verstaan doorvoer van goederen 

zonder overlading, alsmede doorvoer waarbij de inkomende goederen 

zonder tussenvervoer worden overgeladen in het schip waarmede zij 

naar buitenslands zullen worden gebracht. 

 

 Artikel 157 

 

 1. De voorschriften van de derde afdeling van het tweede hoofd-

stuk omtrent de inklaring van de daarbij bedoelde goederen zijn van 

toepassing voor de inklaring van goederen, bestemd ten doorvoer op de 

voet van deze afdeling, behoudens hetgeen hierna is bepaald. 

 2. Op de schepen wordt door de ambtenaren zo mogelijk plombering 

of verzegeling, en anders bewaking toegepast; in het laatste geval 

komen de kosten, berekend naar een bij landsbesluit, houdende algeme-

ne maatregelen, vast te stellen tarief, ten laste van de schipper. 
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 Artikel 158 

 

 Indien in het schip, behalve de ten doorvoer bestemde goederen, 

ook andere goederen geladen zijn, worden voor ieder der twee catego-

rieën van goederen afzonderlijke vrachtlijsten en afzonderlijke akten 

van inklaring ingeleverd. 

 

 Artikel 159 

 

 1. De ten doorvoer bestemde goederen mogen in geen geval als on-

bekend, onder de algemene benaming van koopmanschappen of zonder op-

gaaf van hoeveelheid in de vrachtlijsten vermeld worden. 

 2. Aan scheepvaartondernemingen in welker vaarplan Aruba is op-

genomen en geregeld wordt aangedaan, kan door de Inspecteur een door-

lopende vergunning worden verleend om de voor doorvoer zonder overla-

ding bestemde goederen op de vrachtlijsten slechts te omschrijven op 

de wijze, bij artikel 41, eerste lid, bepaald. 

 3. In deze gevallen zal steeds bewaking op kosten der belang-

hebbenden worden toegepast en zullen de schippers gehouden zijn, zo 

dikwijls zulks door of namens de Inspecteur wordt verlangd, de la-

dingspapieren te vertonen. 

 

 Artikel 160 

 

 1. De goederen worden niet uit de schepen gelost, dan voor zover 

dit door de Inspecteur voor de visitatie gevorderd wordt of nodig is 

voor de bij artikel 156 bedoelde overlading. Deze overlading ge-

schiedt in tegenwoordigheid der ambtenaren. 

 2. De doorvoer moet zoveel mogelijk zonder oponthoud plaats heb-

ben. De tijd voor de uitvoer en de plaats der overlading worden op de 

akte der inklaring vermeld door de Inspecteur. 

 

 Artikel 161 

 

 1. De invoerders moeten de akten van inklaring en de vrachtlijs-

ten binnen de voor het vervoer bepaalde tijd aanzuiveren door uitvoer 

der goederen met inachtneming van de voorgaande artikelen en zonder 

van de doorvoer te mogen afzien op de voet van artikel 150. 

 2. Ten bewijze hiervan wordt het duplicaat der akte van inklaring 

bij de uitvoer der goederen aan de ambtenaren ter aftekening aangebo-

den en door deze met de vrachtlijsten ingetrokken. 

 

 Artikel 162 

 

 1. De Inspecteur kan toestaan dat de akte van inklaring tot door-

voer wordt veranderd in een akte van inklaring tot invoer, mits in 

het geval van artikel 159, tweede lid, de vrachtlijsten vooraf worden 
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aangevuld met de opgaven, volgens artikel 157, eerste lid, vereist. 

 2. In het geval van artikel 159, tweede lid, kan de Inspecteur 

ook toestaan dat voor enkele colli de akte van inklaring wordt aan-

gezuiverd door lossing volgens de tweede afdeling van hoofdstuk II. 

 

 HOOFDSTUK V 

 

 Uitvoer en uitklaring 

 

 EERSTE AFDELING 

 

  Uitvoer 

 ------- 

 

 

 

 

 Artikel 163 

 

 De inlading en uitvoer van goederen mag slechts geschieden ter 

plaatse, in artikel 24 genoemd, behoudens de vergunning en met de-

zelfde uitzondering, als bij dat artikel bepaald. 

 Artikel 164 

 

 Het verbod van uitvoer van bepaalde goederen wordt beheerst door 

de bijzondere wettelijke regelingen daaromtrent. 

 

 Artikel 165 

 

 Behoudens de bijzondere bepalingen omtrent de uitvoer van delf-

stoffen en door natuurvorming in of boven de grond aanwezige mest-

stoffen, alsmede de bijzondere wettelijke regelingen omtrent sommige 

andere goederen is de uitvoer vrij van rechten. 

 

 Artikel 166 

 

 Voor uitgevoerd wordende goederen die vrij van uitvoerrecht zijn, 

moet vóór de inlading een door de belanghebbende ondertekende aangif-

te ten kantore worden ingeleverd vermeldende: 

a. de naam van het schip; 

b. de hoeveelheid en soort der goederen volgens de algemene handels-

benaming; 

c. de waarde der goederen. 

 

 Artikel 167 

 

 Bij de uitvoer van accijnsgoederen gelden, behoudens artikelen 

163 en 165, de bijzondere wettelijke regelingen daaromtrent. 
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 TWEEDE AFDELING 

 

 Uitklaring 

 ---------- 

 

 Artikel 168 

 

 Geen schip, behalve die welke krachtens artikel 17 of 18 van in-

klaring zijn vrijgesteld, mag van Aruba vertrekken zonder, na zo no-

dig gevisiteerd te zijn, op verzoek van de schipper door de Inspec-

teur te zijn uitgeklaard. 

 

 Artikel 169 

 

 1. Wanneer aan alle bepalingen van deze landsverordening en van 

die op de uitvoerrechten, accijnzen, loodsgelden en zeebrieven, als-

mede aan die der uitvoeringsvoorschriften van deze landsverordeningen 

is voldaan en, zo nodig, de visitatie heeft plaats gehad, zal de In-

specteur op het verzoek het schip uitklaren, en zo spoedig mogelijk 

een vertrekpas afgeven. 

 2. De vertrekpas wordt door de gezagvoerder van het schip vóór 

het vertrek afgegeven aan een ambtenaar of aan de politie, die het 

stuk zo spoedig mogelijk ten kantore van de Inspecteur bezorgt. 

 3. Indien aan de schipper op zijn verzoek een duplicaatvertrekpas 

is uitgereikt, zal hij een exemplaar behouden. 

 4. Indien een schip niet aan uitklaring is onderworpen, wordt aan 

de schipper, op zijn verzoek, door de Inspecteur een verklaring uit-

gereikt, gelijk luidende als een duplicaatvertrekpas. 

 

 Artikel 170 

 

 Wanneer de uitklaring van een schip buiten de kantooruren of op 

krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen 

wordt verlangd, zal aan dat verzoek worden voldaan. 

 

 Artikel 171 

 

 Schippers die na gedane visitatie en uitklaring enige goederen 

innemen, zullen daarvan opnieuw aangifte moeten doen, waarop nadere 

uitklaring, zo nodig na visitatie, moet geschieden. 

 

 Artikel 172 

 

 De loodsen zullen geen schip mogen buiten brengen zonder zich de 

vertrekpas te hebben doen vertonen. 

 

 HOOFDSTUK VI 
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 In-, uit- en doorvoer van postpakketten 

 

 Artikel 173 

 

 Omtrent de voorwerpen der pakketpost, die door de posterij in-, 

uit-, of doorgevoerd worden, en die in de volgende artikelen onder de 

naam "pakketten" worden aangeduid, gelden de regelen bij deze lands-

verordening vastgesteld, behoudens de volgende artikelen. 

 

 Artikel 174 

 

 In-, uit- en doorvoer van pakketten geschiedt ter plaatsen, in 

artikel 11 vermeld. 

 

 Artikel 175 

 

 1. Bij de toepassing van de regelen, bij hoofdstuk II en hoofd-

stuk IV, derde afdeling, gesteld omtrent de invoer met vrachtlijsten 

en de rechtstreekse doorvoer, worden de vrachtlijsten voor de pakket-

ten vervangen door douaneverklaringen, die volgens de voorschriften 

van de posterij de pakketten moeten vergezellen. 

 2. Deze verklaringen mogen in elke taal zijn opgemaakt, mits het 

de taal zij van het land waar het pakket is afgezonden. 

 

 

 Artikel 176 

 

 1. Tot de in-, uit- en doorvoer van pakketten wordt slechts één 

exemplaar der douaneverklaringen gevorderd. 

 2. De exemplaren die tot dezelfde akte van inklaring betrekking 

hebben, worden vóór de inlevering van een doorlopend volgnummer voor-

zien en gehecht aan het duplicaat der akte van inklaring. 

 

 Artikel 177 

 

 In het geval van tijdelijke opslag van pakketten geschiedt deze 

in een bergplaats der posterij. Opslag in een bergplaats van de pos-

terij, in afwachting van de uitvoer, wordt voor de toepassing van ar-

tikel 156 niet beschouwd als tussenvervoer. 

 

 Artikel 178 

 

 De inschrijving van meer bevonden goederen, bedoeld bij artikel 

50, derde lid, geschiedt voor de pakketten op het duplicaat der akte 

van inklaring. 

 

 Artikel 179 
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 1. De aangifte, bedoeld bij artikel 54, wordt voor de pakketten 

in dubbel ingeleverd, met uitzondering van die voor goederen, vrij 

van invoerrecht en accijns, die in enkelvoud geschiedt. 

 2. De ambtenaar geeft een exemplaar aan de ambtenaar der poste-

rijen terug, na daarop een ondertekende opgave van het bedrag der 

verschuldigde belasting gesteld te hebben. 

 3. Dit exemplaar der aangifte vervangt de quitantie van betaald 

invoerrecht en de accijnsquitantie. 

 

 Artikel 180 

 

 1. Wanneer de douaneverklaring ten opzicht van de soort of van de 

hoeveelheid der goederen niet alle gegevens bevat voor het opmaken 

der aangifte, bedoeld bij artikel 179, zijn de ambtenaren der poste-

rijen, belast met het beheer der pakketten, bevoegd om deze zonder 

bijzondere vergunning, doch in tegenwoordigheid van een ambtenaar te 

openen. 

 2. Wanneer niet terzelfder tijd aangifte, visitatie en verifi-

catie geschieden, worden de pakketten terstond na het onderzoek weder 

gesloten. 

 

 Artikel 181 

 

 Het bedrag der invoerrechten en accijnzen, verschuldigd wegens 

pakketten, wordt door de Dienst der Posterijen in haar maandstaat 

verantwoord, overeenkomstig de voorschriften ter uitvoering van de 

Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). 

 

 

 Artikel 182 

 

 De Dienst der Posterijen is ontheven van het stellen van zeker-

heid voor de betaling van hetgeen wegens het niet aanzuiveren van de 

akten van inklaring of andere documenten voor de pakketten verschul-

digd kan worden. 

 

 Artikel 183 

 

 Bij uitvoer van pakketten wordt de aangifte, bedoeld bij artikel 

166, niet gevorderd. 

 

 Artikel 184 

 (vervallen) 

 

 HOOFDSTUK VII 

 

 Zekerheidstellingen 
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 Artikel 185 

 

 1. Voor het verkrijgen van documenten die niet strekken tot qui-

tantie voor invoerrecht of accijns of vervoer van goederen waarvan de 

rechten zijn betaald, moeten de belanghebbenden, desgevorderd, ten 

genoegen van de Inspecteur zekerheid hebben gesteld voor het bedrag 

der rechten en accijnzen, dat verschuldigd kan worden. 

 2. Van de beslissing van de Inspecteur is hoger beroep toegelaten 

bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. 

 Artikel 186 

 

 Zekerheidstelling voor de betaling van kosten kan gevorderd wor-

den in alle gevallen waarin volgens deze landsverordening of andere 

wettelijke regelingen op de in-, uit- en doorvoer deze ten laste van 

belanghebbenden komen. 

 

 Artikel 187 

 

 1. Alvorens te worden toegelaten tot tijdelijke opslag volgens 

hoofdstuk II, inlevering van doorvoerlijsten of inklaring tot recht-

streekse doorvoer moeten de belanghebbenden, desgevorderd, zekerheid 

hebben gesteld ten bedrage van Afl. 5,- voor iedere 100 kilogram ge-

storte of losse voorwerpen, gedeelten van 100 kilogram voor 100 kilo-

gram gerekend. 

 2. Komt dit bedrag de Inspecteur niet voldoende voor, dan kan hij 

het bij benadering bepalen tot de som die aan invoerrecht en accijns 

bij aangifte tot invoer verschuldigd zou zijn. 

 3. De zekerheid wordt niet vereist: 

a. wegens gestorte goederen en losse voorwerpen, waarvoor bij invoer 

tot verbruik geen belasting is verschuldigd, mits dit uit hun om-

schrijving in de vrachtlijst blijkt. 

b. wegens lossing tot tijdelijke opslag in lokalen of op de terreinen 

van een gouvernementsentrepot, voor zover deze lossing in die lo-

kalen of op die terreinen zelve plaats heeft; is de opslag elders 

geschied, dan wordt de zekerheid dadelijk na de opslag in gemelde 

lokalen of op gemelde terreinen opgeheven. 

 4. Van de beslissing van de Inspecteur is hoger beroep toegelaten 

bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. 

 

 Artikel 188 

 

 1. De Inspecteur kan vergunning verlenen dat een doorlopende ze-

kerheid wordt gesteld ten belope van tienduizend florin om te dienen 

voor alle gevallen waarin met betrekking tot invoerrechten en accijn-

zen volgens deze landsverordening of bijzondere wettelijke regelingen 

zekerheidstelling vereist wordt. 

 2. Aan ondernemers van een geregelde scheepsdiensten kan worden 
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vergund om slechts één, voor alle kantoren geldende, zekerheid te 

stellen tot een door gemelde ambtenaar te bepalen bedrag en ten ge-

noegen van de Inspecteur. 

 3. Wordt dergelijke zekerheid gesteld door bij de Inspectie toe-

gelaten expediteurs of cargadoors, dan kan zij met vergunning van de 

Inspecteur tevens dienen voor rechtstreekse doorvoer, mits dit in de 

akte van zekerheidstelling wordt uitgedrukt en de akte van inklaring 

door de expediteur of cargadoor medegetekend wordt. 

 4. De vergunningen kunnen te allen tijde door de Inspecteur wor-

den ingetrokken. 

 

 Artikel 189 

 

 De bepalingen van dit hoofdstuk hebben geen betrekking op de ze-

kerheid wegens krediet voor invoerrechten en of accijnzen, in welke 

vorm ook verleend. 

 

 Artikel 190 

 

 1. Zekerheid kan worden gesteld door: 

a. storting van een bepaalde som gelds; 

b. borgtocht; 

c. pand; 

d. hypotheek. 

 2. De kosten der zekerheidstelling komen ten laste van belang-

hebbenden. 

 3. De wijzen van zekerheidstelling, bedoeld in het eerste lid on-

derdelen c en d, komen niet in aanmerking, wanneer de zekerheid-

stelling wordt gevorderd voor een op zichzelf staande handeling. 

 

 Artikel 191 

 

 1. Bij zekerheidstelling door storting van een bepaalde som gelds 

zal deze gestort worden ten kantore van de Ontvanger. 

 2. Bij een doorlopende zekerheidstelling op deze voet zal op ver-

zoek van de belanghebbende de som in 's Lands kas kunnen worden ge-

stort onder genot van een interest, bij landsbesluit, houdende alge-

mene maatregelen, te bepalen, doch die niet kan zijn beneden 2 noch 

boven 2,64 percent per jaar. 

 3. De interest gaat in met de dag na die der storting en wordt op 

1 juni en 1 december aan de belanghebbende uitgekeerd. 

 4. De zekerheidstellingen in geld worden ingeschreven in een re-

gister; een bewijs van die inschrijving wordt aan de belanghebbende 

en aan de Inspecteur uitgereikt. 

 

 Artikel 192 

 

 1. Borgtocht ten belope van niet meer dan Afl. 300,- kan worden 
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gesteld bij onderhandse akte in duplo. 

 2. Bij borgtocht boven Afl. 300,- moet een notariële akte worden 

opgemaakt, moet de borg gedomicilieerd zijn, waar de borgtocht wordt 

gesteld, en geen ambt bekleden, waarvoor hij rekenplichtig is aan het 

Land, noch een beroep uitoefenen, waarvoor hij een openstaande reke-

ning met het Land heeft. 

 3. Van het laatste kan door de Inspecteur ontheffing worden ver-

leend, mits dezelfde personen niet wederkerig borgen voor elkander 

zijn. 

 4. Of iemand als borg zal worden aangenomen, staat uitsluitend 

ter beslissing van de Inspecteur. 

 5. Een borgtocht kan worden opgezegd, doch niet anders dan bij 

deurwaardersexploit en op geen kortere termijn dan een maand na de 

betekening. 

 6. In geval van overlijden eindigt de borgtocht op de dertigste 

dag, nadat de erfgenamen de Inspecteur van het overlijden hebben ken-

nis gegeven. 

 7. In geval van overbrenging van het domicilie buiten Aruba 

blijft de aansprakelijkheid van zodanige borg voortduren, totdat de 

borgtocht door de Inspecteur is opgezegd. 

 

 Artikel 193 

 

 1. Inpandgeving kan geschieden van effecten of obligatiën aan 

toonder en koopmanschappen, alles ter beoordeling van de Inspecteur. 

 2. Het bij artikel 192 bepaalde omtrent onderhandse of notariële 

akte is ook ten opzichte der akte van inpandgeving toepasselijk. 

 3. De in pand gegeven zaken worden in de akte nauwkeurig omschre-

ven. 

 4. De in pand gegeven koopmanschappen zullen in een gouverne-

mentsbergplaats worden geborgen, de effecten ter Inspectie bewaard. 

 5. De waarde der onderpanden wordt bepaald door een of meer des-

kundigen, door de Inspecteur aangewezen. 

 6. De waarde moet het beloop der zekerheid met 25% daarvan over-

treffen. Bij waardevermindering, ter beoordeling van de Inspecteur, 

kan aanvulling der zekerheid gevorderd worden. 

 Artikel 194 

 

 Bij zekerheidstelling door middel van hypotheek gelden de vol-

gende regelen: 

a. de onroerende goederen moeten in Aruba gelegen zijn; 

b. zij moeten vooraf worden geschat door deskundigen, door de Inspec-

teur aangewezen; 

c. de waarde moet het beloop der zekerheid met de helft daarvan te 

boven gaan; 

d. de goederen moeten onbezwaard zijn, behoudens uitzondering voor 

bijzondere gevallen, door de Inspecteur toe te staan; in dat geval 

geldt onderdeel c voor de onbezwaarde waarde; 
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e. de gebouwen moeten tegen brandschade verzekerd zijn, ten name van 

het Land; 

f. bij daling in waarde met 20 percent of meer, ter beoordeling van 

de Inspecteur, kan aanvulling der zekerheid gevorderd worden; 

 

 Artikel 195 

 

 1. Indien een vrachtlijst met tijdelijke opslag, een akte van in-

klaring tot rechtstreekse doorvoer, een doorvoerlijst of enig af-

gegeven document waarvoor zekerheidstelling is of kan worden gevor-

derd, niet of niet volledig gezuiverd en voorzien van de vereiste af-

tekening dat de inhoud is voldaan, binnen de tijd van twee weken na 

de tijd, tot het gebruik van hetzelfde daarin bepaald, ten kantore 

van de inlevering of afgifte is teruggekomen, zal tot invordering van 

het bedrag ten belope waarvan de zekerheid is gesteld of kan worden 

gevorderd, worden overgegaan. 

 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan ten aan-

zien van accijnsgoederen en sigaretten worden bepaald dat, onver-

minderd de aftekening der documenten voor doorvoer ná tijdelijke op-

slag of na overlading in zeilschepen, binnen een door de Inspecteur 

te bepalen tijd het bewijs moet worden overgelegd dat de goederen hun 

bestemming behoorlijk hebben bereikt; zullende alsdan verzuim van 

daaraan te voldoen hetzelfde gevolg hebben, als bij het slot van het 

eerste lid bepaald. 

 

 HOOFDSTUK VIII 

 

 Entrepôts 

 

 Artikel 196 

 

 1. Entrepôts zijn oplagen van goederen in daartoe aangewezen 

bergplaatsen. 

 2. Het doel der entrepôts is om aan de eigenaren of geconsigneer-

den van inkomende, niet ten invoer verboden, goederen de gelegenheid 

te geven om de goederen tot verblijf in het binnenland of tot door-

voer, voor zoverre die niet verboden is, te bestemmen en aan te geven 

tegen betaling in het eerste geval van de verschuldigde rechten. 

 

 Artikel 197 

 

 Van de gunst van gouvernementsentrepôts zijn uitgesloten zodanige 

goederen, ten aanzien waarvan dat wegens hun omvang of aard door de 

Inspecteur bij voortduring of tijdelijk wordt bepaald. 

 

 Artikel 197a 

 

 1. Open entrepôts zijn entrepôts die niet ambtelijk worden ge-
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sloten of bewaakt, en die bestemd zijn tot opslag voor onbepaalde 

tijd door de beheerder van het entrepôt van bij invoer al dan niet 

aan invoerrecht onderworpen accijnsvrije goederen van een of meer be-

paalde daartoe door de Inspecteur aangewezen soorten, met uitzon-

dering van bier, wijn en tabaksproducten. 

 2. Voor het oprichten van een open entrepôt is een schriftelijke 

vergunning van de Inspecteur vereist. 

 3. Voor goederen in open entrepôt opgeslagen wordt ten genoegen 

van de Inspecteur zekerheid gesteld voor de invoerrechten. 

 4. De opneming van goederen in een open entrepôt geschiedt zovele 

malen, als de Inspecteur dit nodig oordeelt, voor het afsluiten van 

de rekening, bedoeld in artikel 213.  

 5. De artikelen 210, 214 en 215 zijn mede van toepassing op de in 

het eerste lid bedoelde entrepôts. 

 

 Artikel 198 

 

 1. De gunst van entrepôt wordt, wat particuliere entrepôts aan-

gaat, genoten voor onbepaalde tijd en, wat gouvernementsentrepôts be-

treft, voor de tijd van een jaar na de dag der lossing, welke termijn 

in bijzondere gevallen door de Inspecteur kan worden verlengd. 

 2. Ten aanzien van accijnsgoederen wordt de gunst van gouverne-

mentsentrepôt ook voor invoerrechten genoten voor onbepaalde tijd en 

op de voet van de bijzondere bepalingen daaromtrent. Wanneer deze 

goederen uit de entrepôts ten invoer worden aangegeven, moeten de 

rechten terstond worden betaald, behoudens in gevallen van verleende 

uitstel van betaling. 

 3. De hier bepaalde termijnen gelden niet bij tijdelijke opslag 

op de voet van hoofdstuk II. 

 

 Artikel 199 

 

 1. Een gouvernementsentrepôt is onder toezicht van de Inspectie 

en wederzijdse sluiting, zo van haar zijde als van de kant des han-

dels. 

 2. Opslag in gouvernementsentrepôt kan slechts plaats hebben, 

voor zover er ruimte beschikbaar is. 

 3. Ook particuliere bergplaatsen, geen gemeenschap hebbende met 

andere lokalen en voor doeltreffende afsluiting vatbaar, kunnen onder 

wederzijdse sluiting, bedoeld in het eerste lid, door de Inspecteur 

als entrepôt worden toegelaten. 

 4. In deze particuliere entrepôts mogen geen andere dan geën-

treposeerde goederen geborgen zijn. 

 

 Artikel 200 

 

 Bij gebleken misbruik van de gunst van particulier of open en-

trepôt is de Inspectie bevoegd deze gunst in te trekken met gevolg 
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dat binnen drie dagen de in het entrepôt aanwezige goederen ten in-

voer moeten worden aangegeven of wel moeten worden overgebracht naar 

gouvernementsentrepôt, bij gebreke waarvan de rechten terstond zullen 

verhaalbaar zijn volgens schatting der goederen door de Inspectie. 

 

 Artikel 201 

 

 De gouvernements- en particuliere entrepôts zijn onder toezicht 

vanwege de Inspectie voor de belanghebbenden toegankelijk op alle 

kantoordagen gedurende de kantooruren en in bijzondere gevallen, ter 

beoordeling van de Inspecteur, ook op andere dagen en uren, doch nim-

mer tussen 6 uur namiddags en 6 uur voormiddags. 

 

 Artikel 202 

 

 1. Het Land is in genen dele verantwoordelijk voor de goederen 

die in gouvernements─ of particulier entrepôt worden geborgen, ten 

ware die in gouvernementsentrepôt door schuld van de ambtenaren moch-

ten zijn bedorven of in waarde verminderd. 

 2. Vermissing, anders dan door brand, overstroming of andere bui-

tengewone gebeurtenissen, geeft geen recht tot vermindering van rech-

ten op de hoeveelheid, bij de opslag aangegeven of bevonden, blijven-

de het aanwezige aansprakelijk voor het vermiste. 

 3. Voor alle goederen in gouvernementsentrepôt zullen bij uitslag 

het invoerrecht en de accijns worden berekend naar de hoeveelheid die 

uitgeslagen wordt. 

 

 Artikel 203 

 

 Geen inkomende goederen zullen in entrepôt worden opgenomen, dan 

die vóór de afgifte van het consent tot lossing op entrepôt zijn aan-

gegeven; de aangifte der te entreposeren goederen zal moeten ge-

schieden op dezelfde wijze, als voor inkomende goederen bij hoofdstuk 

II, vijfde afdeling, is bepaald, doch aan de opgegeven waarde zal men 

bij de aangifte tot uitslag niet zijn gebonden, een en ander behou-

dens de artikelen 49 en 205. 

 

 Artikel 204 

 

 Accijnsgoederen worden steeds vóór de opslag in en bij de uitslag 

uit entrepôt aan verificatie onderworpen. 

 

 Artikel 205 

 

 1. Onverminderd hetgeen in hoofdstuk II is bepaald omtrent tij-

delijke opslag van goederen, kunnen de akten van inklaring en vracht-

lijsten, in hoofdstuk II bedoeld, op schriftelijke verklaring van de 

belanghebbende zonder nadere aangifte en zonder tijdelijke opslag 
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terstond worden aangezuiverd door entreposering der goederen in en-

trepôt. 

 2. Goederen waarvan de soort of de hoeveelheid niet in de vracht-

lijsten vermeld is, komen voor de toepassing van dit artikel niet in 

aanmerking, tenzij de lijst vooraf met die vermelding wordt aange-

vuld. 

 

 Artikel 206 

 

 Om een gedeelte van in een akte van inklaring begrepen goederen 

ter losplaats in gouvernementsentrepôt op te slaan op de voet van ar-

tikel 205 levert de belanghebbende ter Inspectie een uittreksel van 

de betrokken vrachtlijsten in, hetwelk na aftekening door de ambtena-

ren, met de visitatie bij de lossing belast, dient ten geleide der 

goederen naar het entrepôt. 

 

 Artikel 207 

 

 De minima, bij de accijnsverordening bepaald voor opslag van goe-

deren in gouvernementsentrepôt, zijn niet verplicht voor zodanige op-

slag met vrachtlijst op de voet van artikel 205. 

 

 Artikel 208 

 

 1. De goederen, opgenomen in entrepôt, mogen daarin onder toe-

zicht van de ambtenaren worden verpakt, gesorteerd of verwerkt, be-

houdens de bepalingen der bijzondere wettelijke regelingen, betref-

fende de accijnzen. 

 2. De belanghebbende vraagt daartoe telkens vooraf schriftelijke 

vergunning aan de Inspecteur. 

 3. Dit artikel geldt niet bij tijdelijke opslag op de voet van 

hoofdstuk II. 

 

 Artikel 209 

 

 Overeenkomstig de regelen, door de Minister te stellen, kunnen 

van de goederen, in entrepôt opgeslagen, monsters genomen worden. 

 

 Artikel 210 

 

 1. Geëntreposeerde goederen kunnen in hetzelfde gouvernements-

entrepôt op naam van een ander worden overgeboekt. 

 2. Zij kunnen, voor zover particulier entrepôt voor de goederen 

is toegelaten, van het gouvernementsentrepôt naar een particulier en-

trepôt of wel van het een naar het andere particulier entrepôt worden 

vervoerd, hetzij op naam van de entrepositaris of van de nieuwe ver-

krijger. 

 3. In al deze gevallen zijn schriftelijke verklaringen van de en-
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trepositaris en de nieuwe verkrijger nodig en geschiedt in de ge-

vallen, bij het tweede lid bedoeld, het vervoer op consent-biljet on-

der toezicht der ambtenaren. Het consent-biljet wordt na aftekening 

door de ambtenaren ingetrokken. 

 

 Artikel 211 

 

 De wederuitvoer uit entrepôt naar buitenslands, ook van accijns-

goederen, moet plaats hebben in alles met inachtneming van for-

maliteiten, bij hoofdstuk IV voorgeschreven omtrent de doorvoer. 

 

 

 Artikel 212 

 

 1. Dadelijk na het verloop van de tijd, bij artikel 198 voor het 

verblijf van accijnsvrije goederen in gouvernementsentrepôt bepaald, 

zal aangifte ten invoer moeten worden gedaan en zullen de goederen 

het entrepôt moeten verlaten. 

 2. Bij nalatigheid zullen de goederen naar een gouvernements-

bergplaats worden overgebracht om behandeld te worden, als in de ze-

vende afdeling van hoofdstuk II omtrent onbekende en onbeheerde goe-

deren is bepaald, met dien verstande dat verder geen aangifte anders 

dan ten invoer zal kunnen geschieden. 

 

 Artikel 213 

 

 1. Met iedere entrepositaris wordt door de Inspecteur voor elk 

entrepôt afzonderlijk een rekening gehouden. 

 2. Op die rekening worden als debet gebracht de goederen: 

a. volgens de laatste opneming; 

b. daarna opgeslagen blijkens de afgetekende documenten; 

c. in gouvernementsentrepôt op naam van de entrepositaris overge-

boekt; 

en in het credit: 

a. de uitslagen met betaling van rechten; 

b. die met bestemming tot opslag in een ander entrepôt; 

c. die met bestemming tot wederuitvoer; 

d. de hoeveelheden, in gouvernementsentrepôt op naam van een ander 

overgeboekt; 

e. het bij opneming in entrepôt bevonden tekort, nadat, voor zoveel 

particulier entrepôt betreft, de rechten deswege zijn voldaan; 

f. het op de nieuwe rekening over te brengen saldo. 

 

 Artikel 214 

 

 1. In de maand januari van elk jaar en verder zo dikwijls als de 

Inspecteur nodig acht, zal hij de geëntreposeerde goederen doen opne-

men. 
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 2. Ingeval een tekort in de particuliere entrepôts wordt bevon-

den, zal de rekening moeten worden aangezuiverd door betaling van het 

verschuldigde, wegens het tekort bevondene. 

 3. De bevonden goederen zullen op nieuwe rekeningen worden over-

gebracht en binnen tien dagen na de opneming zullen de entrepo-

sitarissen of hun gemachtigden ten kantore van de Inspecteur moeten 

verschijnen teneinde hun rekening te vereffenen en om de bewijzen van 

vroegere entreposering tegen nieuwe te verwisselen. 

 4. Bij nalatigheid hierin zullen de goederen uit een particulier 

entrepôt worden overgebracht naar een gouvernementsbergplaats om be-

handeld te worden als onbekende en onbeheerde goederen op de voet van 

de zevende afdeling van hoofdstuk II. 

 

 Artikel 215 

 

 1. De in artikel 214 bedoelde opneming kan, indien de Inspecteur 

dezelve niet nodig acht, worden nagelaten. 

 2. Heeft er geen opneming plaats, dan wordt voor de vereffening 

der rekening en het afgeven van nieuwe bewijzen van entreposering 

volgens artikel 214 de voorraad goederen geacht gelijk te zijn aan 

die welke er volgens rekening moet zijn. 

 

 Artikel 216 

 

 Een tarief van huur van gouvernementsentrepôt, van kosten wegens 

opening en sluiting van en toezicht in entrepôt en van huur van gou-

vernementsbergplaatsen wordt vastgesteld bij landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen. 

 

 HOOFDSTUK IX 

 

 Vervolging en straffen 

 

 EERSTE AFDELING 

 

 Algemene bepalingen 

 -------------------- 

 

 Artikel 217 

 (vervallen) 

 

 Artikel 218 

 

 In alle gevallen waarin invoerrecht of accijns is ontdoken, zul-

len, onverminderd de strafvervolging, de ontdoken belasting en de ge-

maakte kosten moeten worden voldaan. 

 

 Artikel 219 
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 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn toepasselijk bij overtreding 

van alle ter uitvoering van deze landsverordening gegeven wettelijke 

regelingen. 

 

 TWEEDE AFDELING 

 

 Vervolgingen 

 ----------- 

 Artikelen 220 t/m 222 

 (vervallen) 

 

 Artikel 223 

 

 De goederen, vaartuigen, voertuigen en gespannen, werktuigen, ge-

reedschappen of andere voorwerpen, waarmede enige overtreding van de-

ze landsverordening of van andere wettelijke regelingen op de in-, 

uit- en doorvoer en de accijnzen is gepleegd, kunnen door de ambtena-

ren worden aangehouden ten einde daarop in de gevallen, bij de wet-

telijke regelingen bepaald, rechten, verhogingen en kosten te verha-

len.  

 

 Artikel 224 

 

 1. Wanneer de ambtenaren zaken aangehouden hebben, zullen zij die 

naar het kantoor van de Inspecteur of een door deze aan te wijzen 

bergplaats brengen om aldaar te zijnen overstaan te worden geopend, 

gewogen, gemeten, geroeid of geteld en geïnventariseerd. 

 2. De belanghebbende wordt uitgenodigd om daarbij tegenwoordig te 

zijn. 

 3. (vervallen). 

 4. Indien het niet mogelijk is de zaken terstond naar de plaats 

te brengen, worden zij ter plaatse waar de aanhouding geschiedt, in 

bewaring gesteld van personen, ter keuze der ambtenaren. 

 5. Een ieder is, desgevorderd, verplicht de zaken in bewaring te 

nemen, voor zover hij daartoe in staat is. Aan de bewaarnemer kan een 

vergoeding worden toegekend tot een bedrag, bij landsbesluit, houden-

de algemene maatregelen, te bepalen. 

 

 

 Artikel 225 

 

 1. Indien de bekeurde zulks begeert, zullen de aangehouden zaken 

waarvan de invoer niet is verboden, behalve die welke naar het oor-

deel van de Inspecteur als stukken van overtuiging kunnen dienen, 

worden afgegeven tegen voldoende zekerheid ten genoegen van de In-

specteur op de wijze, bij de artikelen 190 tot en met 194 bepaald, te 

stellen voor de overeengekomen waarde, de rechten, verhogingen en 
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kosten. 

 2. De afgifte zal ook kunnen worden geweigerd, wanneer de be-

keuring is geschied ter zake van verkeerde aangifte in de soort der 

goederen en de Inspecteur van oordeel is dat door middel van monsters 

of stalen de zaak tot beslissing niet behoorlijk in haar geheel kan 

worden gehouden. 

 

 Artikel 226 

 

 1. Inbeslaggenomen zaken, aan spoedig bederf of vermindering on-

derhevig, kunnen terstond door de administratie worden verkocht na 

schriftelijke machtiging van het Gerecht in eerste aanleg. De mach-

tiging is niet vereist, indien door de eigenaar uitdrukkelijk afstand 

is gedaan van de in de eerste volzin bedoelde zaken. 

 2. Zonder machtiging kunnen voorts en terstond worden verkocht 

levende dieren die zijn aangehouden bij onbekenden, of waarvoor de 

bekeurde weigert ten genoege van de Inspecteur zekerheid te stellen 

voor de kosten van onderhoud. De weigering dient bij proces-verbaal 

te worden geconstateerd. 

 

 Artikel 227 

 

 1. Alle verkoop van aangehouden zaken geschiedt in het openbaar. 

 2. In geval van verkoop krachtens artikel 226 treedt de opbrengst 

in de plaats van de zaken en wordt geacht de volle waarde daarvan te 

vertegenwoordigen. 

 

 Artikelen 228 t/m 232 

 (vervallen) 

 DERDE AFDELING 

 

 Straffen 

 ------- 

 

 Artikel 233 

 

 1. Alle inkomende schippers, voerlieden, dragers, drijvers of an-

dere personen die zodanige ladingen of vrachten als hierna omschre-

ven, invoeren of binnenslands vervoeren, worden gestraft met gevange-

nisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde cate-

gorie. 

 2. Bovendien kunnen de ladingen of vrachten, alsmede de voor het 

vervoer van deze ladingen of vrachten gebezigde vervoermiddelen ver-

beurd verklaard worden. 

 3. Onder ladingen of vrachten, in dit artikel bedoeld, worden 

verstaan alle vervoerd wordende goederen die hetzij ten invoer ver-

boden, hetzij op het onvrije terrein naar de plaatsen, in artikel 103 

genoemd, vervoerd worden in strijd met artikel 131, hetzij, aan in-
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voerrecht of accijns onderworpen zijnde, bewezen worden de bij deze 

landsverordening voorgeschreven aangifte tot invoer te zijn ontgaan, 

alles behoudens de bijzondere wettelijke regelingen omtrent de ac-

cijnzen. 

 

 Artikel 233a 

 

 1. Hij die opzettelijk enig goed, waarvan de invoer is verboden, 

of dat op het onvrije terrein naar de plaats, in artikel 103 genoemd, 

vervoerd is of wordt, in strijd met artikel 133, of dat, aan invoer-

recht of accijns onderworpen zijnde, de bij deze landsverordening 

voorgeschreven aangifte tot invoer is ontgaan, koopt, huurt, inruilt, 

in pand neemt, als geschenk aanneemt of uit winstbejag verkoopt, ver-

huurt, verruilt, in pand geeft, bewaart of verbergt, wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de 

vierde categorie. 

 2. Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die opzettelijk uit de 

opbrengst van enig goed als bedoeld in het eerste lid, voordeel 

trekt. 

 Artikel 233b 

 

 1. Hij die enig goed koopt, huurt, inruilt, in pand neemt, als 

geschenk aanneemt of uit winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in 

pand geeft, bewaart of verbergt wordt, indien aan zijn schuld te wij-

ten is dat zijn handeling betreft een goed als bedoeld in het eerste 

lid van artikel 233a, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

een jaar of geldboete van de derde categorie. 

 2. Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die uit de opbrengst van 

enig goed voordeel trekt, indien aan zijn schuld te wijten is dat 

zijn handeling een goed als bedoeld in artikel 233a, betreft. 

 

 Artikel 233c 

 

 De in de artikelen 233, 233a en 233b bepaalde gevangenisstraf kan 

met een derde worden verhoogd, indien tijdens het plegen van het mis-

drijf nog geen vijf jaren zijn verlopen, sedert de schuldige hetzij 

een tegen hem wegens een van de in die artikelen omschreven mis-

drijven uitgesproken gevangenisstraf geheel of ten dele heeft onder-

gaan, of sedert die straf hem geheel is kwijtgescholden, of indien 

tijdens het plegen van het misdrijf het recht tot uitvoering van die 

straf nog niet is verjaard, dan wel indien de schuldige een gewoonte 

maakt van het plegen van het misdrijf. 

 

 Artikel 233d 

 

 Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 233, 233a en 233b 

omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 1:64, eerste 

lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba genoemde rechten worden 
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uitgesproken. 

 

 Artikel 234 

 

 1. Degene die, misbruik makende van de bepalingen, ten gunste van 

de visserij, de daartoe dienende vaartuigen gebruikt tot de heimelijke 

invoer van verboden of aan invoerrecht en accijns onderworpen goe-

deren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren 

of geldboete van de vijfde categorie. 

 2. Artikel 233, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toe-

passing. 

 

 Artikel 235 

 

 1. De in artikel 233 genoemde straffen worden niet toegepast, in-

dien de bekeuring is geschied tussen 6 uur voormiddags en 6 uur na-

middags bij invoer bij een van de in artikel 11 genoemde plaatsen; in 

dat geval wordt de dader gestraft met geldboete van de tweede catego-

rie. 

 2. Deze uitzondering is evenwel niet toepasselijk bij invoer of 

vervoer van accijnsgoederen, wanneer zulks geschiedt in voorwerpen 

waarin gewoonlijk geen accijnsgoederen worden vervoerd, en in het al-

gemeen, wanneer zulks geschiedt heimelijk verpakt of op enige ander 

wijze die kennelijk ten doel heeft om die goederen aan het ontzicht 

te onttrekken. 

 

 Artikel 236 

 

 1. Indien bij invoer ontdekt wordt dat aan boord niet dezelfde 

hoeveelheid aanwezig is als bij de akte van inklaring is opgegeven, 

ten aanzien van: 

a. goederen in vaten, kisten, balen, manden en andere emballage,  

b. losse of gestorte goederen, indien de bevonden met de opgegeven 

hoeveelheid meer dan een tiende gedeelte daarboven of daarbeneden 

verschilt, 

wordt de schipper gestraft met geldboete van de derde categorie of, 

indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten 

hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten. 

 2. De meer bevonden stuks worden verbeurdverklaard.  

 3. Ten aanzien van het eerste lid, onderdeel a, blijft, in afwij-

king van het tweede lid, verbeurdverklaring achterwege, indien vóór de 

bekeuring nog aangifte is gedaan; in welk geval geldboete van de twee-

de categorie wordt opgelegd. 

 

 Artikel 237 

(vervallen) 

  

 Artikel 238 
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 Bij het aanwezig zijn in ingeklaarde schepen van accijnsgoederen, 

andere dan die bij artikel 127 bedoeld, niet bij de akte van inkla-

ring opgegeven, worden die goederen verbeurd verklaard en wordt de 

schipper gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de 

te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste 

tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten. 

 

 Artikel 239 

 

 1. Wanneer vóór de aanbieding ter visitatie of verificatie blijkt 

dat een vat, kist, baal, mand of andere emballage een andere soort 

goederen bevat, dan bij de inklaring is opgegeven, wordt de schipper 

gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

 2. Indien echter de opgave is geschied overeenkomstig de mani-

festen en cognossementen, zal deze boete niet door de schipper worden 

verbeurd, doch de verkeerd aangegeven goederen zullen worden verbeurd 

verklaard, wanneer de belanghebbende niet binnen veertien dagen de 

rechten en accijnzen met een verhoging ten belope van twee maal het 

bedrag daarvan heeft betaald. 

 3. Dit artikel is niet toepasselijk, indien de bijzondere ge-

deelten der partij, tezamen genomen, met de massale aangifte over-

eenkomen. 

 

 

 

 Artikel 240 

 

 1. Alle lossing of overzetting van ingevoerde goederen zonder het 

daartoe benodigde document heeft ten gevolge de verbeurdverklaring 

der geloste of overgezette goederen, terwijl de schipper bovendien 

zal worden gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien 

de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste 

tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten. 

 2. Bij lossing op het daartoe verkregen document, doch zonder dat 

op hetzelve uit de aantekening der ambtenaren blijkt dat zulks is ge-

schied in hun bijzijn of met hun voorkennis, gelijk ook alle lichting 

of overboordzetting met document, doch anders dan op de voet bij de 

wettelijke regelingen op de in-, uit- en doorvoer omschreven, wordt 

de schipper gestraft met gelijke boete, als bij het eerste lid is be-

paald, alles behoudens de bijzondere gevallen, in artikel 29 bedoeld. 

De goederen zullen worden aangehouden om een nauwkeurig visitatie te 

ondergaan. 

 3. Schippers, voerlieden, dragers of drijvers worden gestraft met 

geldboete van de tweede categorie voor het vervoeren van een stuk op 

een document dat niet vooraf door de ambtenaren ten blijke van gedane 

visitatie is afgetekend. 
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 Artikel 241 

 

 1. Alle op daartoe verkregen documenten ter visitatie of veri-

ficatie aangeboden wordende goederen die bij vergelijking met de in-

houd der documenten worden ontdekt onder een verkeerde benaming te 

zijn aangegeven, zullen worden verbeurd verklaard. 

 2. Hij die accijnsgoederen onder een verkeerde benaming ten in-

voer aangeeft, wordt bovendien gestraft met geldboete van de derde 

categorie of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit 

bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven. 

 3. Hij die de in artikel 128, negende lid, opgenomen verbodsbe-

palingen overtreedt, wordt gestraft met geldboete van de derde cate-
gorie. 

 

 Artikel 242 

 

 1. Insgelijks zullen worden verbeurd verklaard de partijen ac-

cijnsvrije goederen, die bij vergelijking met de documenten, anders 

dan bij de opneming in de gevallen, bij artikel 55 bedoeld, worden 

bevonden dan wel onder hun ware benaming te zijn aangegeven, doch ge-

deeltelijk verzwegen zijn. 

 2. Indien echter het verzwegene de partij van dezelfde soort goe-

deren, in het document vermeld, bijeengevoegd, niet meer bedraagt dan 

een twintigste van het aangegevene, zal de verbeurdverklaring zich 

bepalen tot dit gedeelte. Voor goederen, niet naar de waarde belast, 

wordt gemeld bedrag van een twintigste bepaald op een twaalfde. 

 

 

 

 Artikel 243 

 

 1. Degene die de vereiste documenten die bij de goederen voorhan-

den gehouden moeten worden bij de invoer tot na visitatie of opslag in 

entrepôt, gelijk mede bij uitvoer en doorvoer, niet, op vordering van 

een ambtenaar, aan deze ter visitatie toont, wordt, indien blijkt dat 

de goederen behoorlijk zijn in- of uitgeklaard en aangegeven en daarop 

document is verkregen, gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

 2. Indien zodanig bewijs alleen ten opzichte van sommige artike-

len of sommige stuks van een lading of vracht niet kan worden aange-

toond, wordt hij gestraft met geldboete van de derde categorie of, in-

dien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoog-

ste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten en wordt dit 

gedeelte van de lading of vracht verbeurdverklaard, behoudens de toe-

passing van de artikelen 236 en 237 voor de daar bedoelde gevallen. 

 

 Artikel 244 

 

 Hij die bij een geschil over de waarde van ten invoer aangegeven 
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goederen met het oogmerk om invloed uit te oefenen op de beoordeling 

van die waarde opzettelijk een vals of vervalst stuk overlegt, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete 

van de vijfde categorie. 

 

 Artikel 245 

 

 1. Degene die goederen in het binnenland vervoert zonder vervoer-

biljet in de gevallen, bedoeld bij de tweede afdeling van hoofdstuk 

III, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de 

te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste twee-

maal het bedrag van de te weinig geheven rechten. 

 2. De goederen, bedoeld in het eerste lid, worden verbeurdver-

klaard, tenzij degene die de goederen vervoert binnen veertien dagen 

na de bekeuring aan de Inspecteur aantoont dat de invoerrechten en ac-

cijnzen zijn betaald. 

 

 Artikel 246 

 

 Degene die goederen vervoert met een vervoersbiljet, maar die ge-

vonden worden buiten de in het desbetreffende vervoerbiljet aangewe-

zen wegen, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

 

 Artikel 247 

 

  1. Bij overtreding van artikel 103 wordt degene in wiens huis of 

andere voor afsluiting vatbare plaats de goederen zijn neergelegd, ge-

straft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig 

geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het 

bedrag van de te weinig geheven rechten. 

 2. De in het eerste lid bepaalde straffen blijven buiten toepas-

sing, indien de betrokkene: 

a. kan aantonen geen kennis te hebben gehad van de in het eerste lid 

bedoelde neerlegging, of 

b. kennis heeft gegeven van het aanwezig zijn van de goederen aan de 

ambtenaren voordat het onderzoek is begonnen.  

 3. De in het eerste lid bedoelde goederen worden verbeurdver-

klaard. 

 

 Artikel 248 

 

 Onverminderd de toepassing van artikel 247, zal ieder die ac-

cijnsgoed dat bij vervoer met document moet gedekt zijn, koopt of wel 

toelaat of opneemt in een bij hem in gebruik zijnde bergplaats, fa-

briek, of woning met de wetenschap dat het in strijd met de wet is 

ingevoerd, worden gestraft, alsof hijzelf de onwettige invoer had be-

dreven. 

 



 ************************* 

AB 2000 no. GT 10 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 01 februari 2017 

 ************************* 

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

 

 
 71 

Artikel 249 

 

 1. In het geval, bedoeld bij artikel 111, eerste lid, zal het ge-

distilleerd in de lokalen der kooplieden en winkeliers, bij de pei-

ling en visitatie voorhanden bevonden, waarvan de inslag na aftrek 

der hoeveelheden die de ambtenaren op de achterzijde der documenten 

zullen hebben afgeschreven, niet door documenten kan worden gejusti-

ficeerd, worden verbeurd verklaard en wordt de koopman of winkelier 

gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig 

geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het 

bedrag van de te weinig geheven invoerrechten en accijnzen. 

 2. Bij overtreding van artikel 111, tweede lid, zal de koopman of 

winkelier worden gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

 

 Artikel 250 

 

 Zo bij visitatie op transitopaspoort bij het uitgaan bevonden 

wordt dat ten doorvoer aangegeven goederen niet in mindere hoeveel-

heid of in mindere sterkte van het gedistilleerd aanwezig zijn, dan 

op het transitopaspoort is uitgedrukt, wordt de aangever gestraft met 

geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig geheven 

rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag 

van de te weinig geheven invoerrechten en accijnzen, tenzij het te-

kort niet meer dan een twintigste op de hoeveelheid of niet meer dan 

vijf percent op de sterkte van het gedistilleerd bedraagt, behoudens 

de betaling der kosten. 

 

 Artikel 251 

 

 Bij bevinding van accijnsgoederen in strijd met artikel 149, el-

ders dan daar bepaald in het schip geborgen, zal de schipper worden 

gestraft met een boete van vijfmaal het bedrag van de accijns, ook 

wanneer de invoerrechten en accijnzen te zamen niet de som van tien 

florin te boven gaan. 

 

 Artikel 252 

 

 1. De schipper die vertrekt zonder zijn schip te hebben doen uit-

klaren, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 
 2. Bij overtreding van artikel 169, tweede lid, wordt de schipper 

gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

 

 Artikel 253 

 

 1. Indien de sluiting, plombs of zegels geschonden zijn, wordt de 

schipper, vervoerder of beheerder van de goederen gestraft met geld-

boete van de tweede categorie en bij herhaling met gevangenisstraf 

van ten hoogste een jaar of geldboete van de naasthogere categorie, 
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tenzij de schending is veroorzaakt door overmacht en van het gebeurde 

onverwijld kennis is gegeven aan de Inspecteur. 

 2. Met ten hoogste dezelfde straffen worden de schippers ge-

straft, indien: 

a. niet aangewezen zijn alle toegangen tot de lading van te verze-

gelen vaartuigen, wanneer de schipper door de ambtenaren tot die 

aanwijzing is uitgenodigd; 

b. in verzegelde vaartuigen, onverzegelde luiken, deuren, verplaats-

bare schotten en dergelijke, kennelijk ingericht om toegang tot de 

lading te verkrijgen, bestaan. 

 

 Artikel 254 

 (vervallen) 

 

 Artikel 255 

 

 Het oprichten of in gereedheid brengen van enige fabriek of tra-

fiek, mitsgaders de verandering van dezelve zonder voorafgaande ken-

nisgeving of toestemming in die gevallen waarin zulks wordt vereist, 

wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie ten laste van de 

oprichter, fabrikant of trafikant en zal bovendien in het geval van 

verandering, herstel in de vorige staat binnen een bepaalde termijn 

en bij gebreke daarvan, alsmede in het eerstgenoemde geval, de slui-

ting bij het vonnis worden bevolen. 

 

 Artikel 256 

 (vervallen) 

 

 Artikel 257 

 

 Overtreding van deze of andere landsverordeningen, betreffende de 

in-, uit- en doorvoer en de accijnzen, waarin niet uitdrukkelijk in 

een strafbedreiging is voorzien, alsmede overtreding van de ter uit-

voering van deze of die landsverordeningen gegeven wettelijke rege-

lingen, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 

 

 

 

Artikel 257a 

 

 De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten waarop ge-

vangenisstraf of geldboete van de derde categorie zijn gesteld, zijn 

misdrijven. De overige bij deze landsverordening strafbaar gestelde 

feiten zijn overtredingen. 

 

 Artikel 258 

 

 1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze landsverordening 
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strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wet-

boek van Strafvordering van Aruba bedoelde personen, belast de daar-

toe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit 

wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 

 2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels 

worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de krachtens het eerste 

lid aangewezen ambtenaren dienen te voldoen. 

 

Artikel 258a 

 

 1. Alle processen-verbaal, betreffende de bij of krachtens deze 

landsverordening strafbaar gestelde feiten, worden ingezonden aan de 

Algemeen Directeur van het Departement der Invoerrechten en Accijnzen. 

De Algemeen Directeur doet de processen-verbaal onverwijld toekomen 

aan de officier van justitie. 

 2. De officier van justitie is bevoegd de zaak ter afdoening weer 

in handen van de Algemeen Directeur, bedoeld in het eerste lid, te 

stellen, die daarmede alsdan kan handelen overeenkomstig artikel 75 

van de Algemene landsverordening belastingen. 

 

 HOOFDSTUK X 

 

 Slotbepalingen 

 

 Artikel 259 

 

 Alle stukken, krachtens deze landsverordening of andere wette-

lijke regelingen omtrent de in-, uit- en doorvoer opgemaakt, met uit-

zondering van de vertrekpas of het daarvoor in de plaats tredende be-

wijs, van akten van zekerheidstelling, van de vergunning, bedoeld in 

het tweede lid van artikel 146, en van de verklaring in artikel 9 be-

doeld, zijn vrij van zegel. 

 

 Artikel 260 

 

 In alle gevallen, bij deze landsverordening niet uitdrukkelijk 

voorzien, zullen gelden de regelen bij landsbesluit, houdende alge-

mene maatregelen, te geven, behalve wat de grondslagen en de hoe-

grootheid der belasting betreft. 

 

 

 Artikel 260a 

 

 De Minister kan, voor zover in deze landsverordening niet anders 

is bepaald, nadere voorschriften geven ter uitvoering van de bepa-

lingen van deze landsverordening. 

 

 Artikel 261 
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 Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 

in-, uit- en doorvoer. 

 


