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 Artikel 1 

 

1. Op hier te lande vervaardigde en op ingevoerde benzine is een 

accijns verschuldigd. De accijns bedraagt Afl. 71,40 per hectoliter; 

2. Op hier te lande vervaardigde en op ingevoerde kerosine is een 

accijns verschuldigd. De accijns bedraagt Afl. 38,50 per hectoliter; 

3. Op hier te lande vervaardigde en op ingevoerde gasolie is een 

accijns verschuldigd. De accijns bedraagt Afl. 43,20 per hectoliter. 

4. De accijnzen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wor-

den geheven boven de invoerrechten verschuldigd volgens het respectie-

velijke tarief opgenomen in artikel 127 van de Landsverordening in-, 

uit- en doorvoer, als waren zij mede in dat tarief opgenomen. 

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels 

worden gesteld met betrekking tot vrijstelling of teruggave van ac-

cijns voor: 

a. benzine, kerosine en gasolie, welke worden uigevoerd; 

b. benzine, kerosine en gasolie, welke worden gebruikt als grondstof 

voor de vervaardiging van produkten; 

c. produkten welke benzine, kerosine en gasolie bevatten en worden 

uitgevoerd. 

 

 Artikel 1a 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden 

bepaald dat de in artikel 1, eerste, tweede en derde lid, bedoelde ac-

cijns op benzine, kerosine of gasolie, geheven op door de Gouverneur 

van Aruba ten behoeve van diens automobielen verbruikte benzine, kero-

sine of gasolie, aan de Gouverneur kan worden gerestitueerd. 

2. In bedoeld landsbesluit worden bepalingen opgenomen ter rege-

ling van de restitutie. 

 

 Artikel 1b 

 

De minister van Financiën kan bij ministeriële regeling nadere 

voorschriften vaststellen ter uitvoering van de bepalingen van deze 

landsverordening. 

 

 Artikel 1c 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen de be-

dragen van de accijnzen, bedoeld in artikel 1, worden gewijzigd. 

2. Onverwijld na de inwerkingtreding van een landsbesluit als be-

doeld in het eerste lid, dient door de regering bij de Staten een ont-

werp-landsverordening tot bekrachtiging van de wijziging te worden in-

gediend. 

 3. Indien het ontwerp wordt ingetrokken, of indien de Staten tot 

het niet aannemen van het ontwerp besluiten, wordt het landsbesluit, 
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bedoeld in het eerste lid, onverwijld ingetrokken. 

 

 Artikel 2 

 

1. Voor de toepassing van deze landsverordening wordt verstaan 

onder:  

minerale oliën : a. aardolie- en bruinkoolprodukten waarvan het 

vloeipunt niet boven de 40 graden celsius ligt 

of welke bestemd zijn om als brandstof te worden 

gebruikt; 

b. andere stoffen dan aardolie- en bruinkoolproduk-

ten, welke met de produkten als bedoeld in on-

derdeel a, overeenkomen of als minerale oliën 

worden aangemerkt; 

benzine  : vluchtige minerale oliën, welke hetzij een vlampunt 

hebben van ten hoogste 21 graden celsius, hetzij 

onder atmosferische druk overdistilleren voor ten 

minste 90 procent van hun volume bij 210 graden 

celsius of lagere temperatuur; 

kerosine : niet als benzine aan te merken minerale oliën, wel-

ke onder atmosferische druk overdistilleren voor 

ten hoogste 65 procent van hun volume bij 250 gra-

den celsius of lagere temperatuur; 

gasoline : niet als benzine of kerosine aan te merken minerale 

oliën, welke onder atmosferische druk overdistille-

ren voor ten minste 85 procent van hun volume bij 

350 graden celsius of lagere temperatuur. 

2. Stoffen welke geheel of gedeeltelijk op andere wijze zijn ver-

kregen dan door distillatie van aardolie of bruinkoolteer, doch overi-

gens met benzine, kerosine of gasolie als omschreven in het eerste 

lid, overeenkomen, worden voor de toepassing van deze landsverordening 

mede als zodanig aangemerkt. 

3. Mengsels van benzine, kerosine of gasolie met andere vluchtige 

en ontvlambare stoffen worden, ook al zijn de in het eerste lid ge-

noemde grenzen overschreden, eveneens als benzine aangemerkt, tenzij 

het mengsel kennelijk een als zodanig gewonnen natuurprodukt is en dus 

niet door kunstmatige samenvoeging is verkregen, of gestort wordt in-

gevoerd voor inrichtingen, bedoeld in artikel 3. 

4. Het onderzoek naar aard en kenmerken van de in dit artikel be-

doelde stoffen geschiedt, in geval van geschil, overeenkomstig bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te geven voorschriften. 

5. Ingevoerde stoffen welke volgens dit artikel als benzine, ke-

rosine of gasolie worden aangemerkt, worden geacht te vallen onder het 

tarief, genoemd in artikel 1, wanneer deze stoffen in het vrije ver-

keer worden gebracht. 

 

 Artikel 2a 

 

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze landsverordening 

bepaalde wordt verstaan onder: 

de Inspecteur : de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. 

 

 Artikel 3 

 

1. De inrichtingen waarin benzine wordt gewonnen uit ruwe aard-

olie of andere grondstoffen, zullen vrijdom van de in artikel 1, eer-

ste lid, bedoelde accijns genieten voor de in Aruba gewonnen hoeveel-

heden benzine, kerosine of gasolie, benodigd voor het in bedrijf hou-
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den harer inrichting en voor de vervoermiddelen, uitsluitend in ge-

bruik op het fabrieksterrein. 

2. Mede zal vrijdom van de in artikel 1, eerste, tweede en derde 

lid, bedoelde accijns genieten de benzine: 

a. die hier door zeeschepen voor eigen gebruik of dat van hun boten 

wordt ingeladen; 

b. die hier door luchtvaartuigen voor eigen gebruik wordt ingeladen; 

c. die hier gebruikt wordt bij het schoonmaken van tankschepen; 

d. die voor oorlogsvaartuigen of daarmee bij landsbesluit gelijk te 

stellen vaartuigen voor eigen gebruik wordt ingeladen. 

 

 Artikel 4 

 

De ondernemers, bestuurders of beheerders van inrichtingen, be-

doeld in artikel 3, of hun gemachtigden zijn gehouden in Aruba een be-

drijfsboekhouding te voeren die zodanig is ingericht, dat zij op over-

zichtelijke en volledige wijze inzicht geeft in de hoeveelheden benzi-

ne, kerosine of gasolie, welke uit het bedrijf gewonnen of van elders 

aangevoerd zijn en welke onderscheidenlijk zijn uitgevoerd, doorge-

voerd, in Aruba in het vrije verkeer zijn gebracht of gebruikt worden 

voor de doeleinden, genoemd in artikel 3. 

 

 Artikel 5 

 

1. Ingeval de personen, bedoeld in artikel 4, de bepalingen van 

dat artikel niet naleven, is de Inspecteur bevoegd te bepalen, dat de 

in Aruba gewonnen benzine, kerosine of gasolie, welke bestemd is voor 

het vrije verkeer, overeenkomstig door deze te stellen voorwaarden, 

afzonderlijk opgeslagen zal moeten worden in opslagplaatsen welke, 

tenzij de Inspecteur toestemming heeft gegeven om voor het doel klei-

nere opslagplaatsen te gebruiken, ten minste 500.000 liter benzine 

kunnen bevatten. 

2. De toepassing van deze bepaling brengt mede, dat het voor de 

betrokken inrichting verboden zal zijn om benzine, kerosine of gas-

olie, in Aruba gewonnen, in het vrije verkeer te brengen uit andere 

opslagplaatsen dan die welke bedoeld zijn in het eerste lid van dit 

artikel; de controle hierop zal moeten voldaan aan de voorschriften, 

door de Inspecteur te geven. 

3. Van de beslissingen, bedoeld in het eerste lid, en van de con-

trole-voorschriften, bedoeld in het tweede lid van  dit artikel, staat 

binnen 14 dagen beroep open bij de minister van Financiën. 

 

 Artikel 5a 

 

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

landsverordening bepaalde zijn belast de geüniformeerde douane-ambte-

naren, alsmede de 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 noodza-

kelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

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

informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe 

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

hen aangewezen personen; 

e. vaartuigen, stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onder-

zoeken. 

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. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 

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

eerste lid bedoelde ambtenaren. 

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

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

wordt gevorderd. 

 

 Artikel 6 

 

Overtreding van de verplichtingen welke aan personen, bedoeld in 

artikel 4, zijn opgelegd bij dat artikel, wordt gestraft met een geld-

boete van ten hoogste tienduizend florin. 

 

 Artikel 7 

 

Overtreding van de bepaling ingevolge een beschikking, krachtens 

artikel 5, eerste lid, gegeven, en overtreding van het verbod, bedoeld 

in artikel 5, tweede lid, worden gestraft met een  geldboete van ten 

hoogste tienduizend florin. 

 

 Artikel 8 

 

Niet naleving van een voorschrift, krachtens het tweede lid van 

artikel 5 gegeven, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 

duizend florin. 

 

 Artikel 9 

 

Ter zake van alle feiten, strafbaar gesteld bij deze landsveror-

dening, kan de verdachte door of vanwege de Algemeen Directeur van het 

Departement der Invoerrechten en Accijnzen tot transactie worden toe-

gelaten. 

 

 Artikel 10 

 

De inzake invoerrechten en accijnzen geldende bepalingen voor het 

geval van wanbetaling van geldboete zijn voor de toepassing van deze 

landsverordening van kracht. 

 

 Artikel 11 

 

Hij die opzettelijk een of meerdere valse of vervalste boeken, 

bescheiden of andere informatiedragers ter inzage aanbiedt of een val-

se verklaring aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoog-

ste drie jaren of met een geldboete van ten hoogste twintigduizend 

florin. 

 

 Artikel 12 

 

 De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten worden, 

indien daarop mede gevangenisstraf is gesteld, als misdrijf en overi-

gens als overtredingen beschouwd. 
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 Artikel 13 

 (vervallen) 

 

 Artikel 14 

 

1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze landsverordening 

strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wet-

boek van Strafvordering van Aruba bedoelde personen, belast de daartoe 

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 15 

 (vervallen) 

 

 Artikel 15a 

 

Tegen een beschikking, genomen op grond van de bij of krachtens 

deze landsverordening gestelde regels, staat voor de belanghebbende 

binnen 30 dagen beroep open bij de Raad van Beroep voor belastingza-

ken. 

 

 Artikel 22 

 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 

accijns minerale oliën. 

 


