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Intitulé   : Landsbesluit ter uitvoering van de artikelen 5, 8 en 18 
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Citeertitel: Geen 
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 Artikel 1 

 

 1. Het is verboden om uit ingevoerde, met alcohol bereide vloei-

stoffen, geen dranken zijnde, de alcohol af te scheiden, dezelve te 

vermengen of op andere wijze te bewerken, zodat zij als drank kunnen 

dienen; of wel tot een of ander pogingen aan te wenden. 

 2. Bij alle aangiften voor invoer tot verbruik binnenslands, van 

gemelde vloeistoffen, moet een schriftelijke, door de aangever onderte-

kende verklaring worden overgelegd, houdende een nauwkeurige omschrij-

ving met vermelding van het totale volume per soort en opgave van de 

panden waar de vloeistoffen zullen worden ingeslagen. 

 3. Ten aanzien van die panden is toepasselijk het bepaalde bij  

de artikelen 118 tot en met 121 van de Landsverordening in-, uit- en  

doorvoer. 

 

 Artikel 2 

 

 1. Met alcohol bereide vloeistoffen die, hoewel op zich zelve geen 

dranken zijnde, geschikt of klaarblijkelijk bestemd zijn, om zonder een 

verdere bewerking te ondergaan of na versnijding, vermenging, aanlen-

ging of enige andere dergelijke bewerking, als drank te worden ge-

bruikt, zijn aan te merken als gedistilleerde dranken, tenzij belang-

hebbenden dezelve wensen te doen denatureren, op de wijze als bij de 

artikelen 3 tot en met 8 bepaald. 

 2. Bij verschil van gevoelen tussen de Administratie en de belang-

hebbende over de bestemming of geschiktheid als in het eerste lid be-

doeld, zal een monster van de vloeistoffen waarover het verschil be-

staat, verzegeld aan de Inspecteur worden opgezonden en zal beslist 

worden, op kosten van ongelijk, door een deskundige, op verzoek van de 

Inspecteur, door de rechter in eerste aanleg te benoemen. 

 

 Artikel 3 

 

 1. Voor de toepassing van de vrijdom volgens artikel 8 van de 

Landsverordening accijns op gedistilleerd, moet het gedistilleerd ver-

mengd worden met houtgeest en/of muriaschinini (kininehydrochloride), 

ter beoordeling van de Inspecteur, van welke beslissing beroep open 

staat bij de minister van Financiën. 

 2. Deze vermenging moet geschieden als volgt: 

met donkere houtgeest, 3½ liter op elke hectoliter gedistilleerd na 

herleiding tot 50 percent; met muriaschinini, 1 gram op elke 0,7 liter 

gedistilleerd na herleiding tot 50 percent. 

 3. Bij vermenging met beide worden de in het tweede lid aangegeven 

hoeveelheden houtgeest en muriaschinini gebruikt. 

 4. Indien ten genoege van de Inspecteur wordt aangetoond, dat het 

gedistilleerd dat ter vermenging wordt aangeboden, uitsluitend bestemd 

is voor laboratoriumdoeleinden, zal voor de vermenging blanke houtgeest 

kunnen worden gebruikt. 
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 Artikel 4 

 

 De hoeveelheid gedistilleerd, die ter vermenging wordt aangeboden, 

moet voor iedere belanghebbende ten minste bedragen 1 hectoliter, her-

leid tot de sterkte van 50 percent. 

 

 Artikel 5 

 

 1. Het gedistilleerd wordt, direct na de invoer of uit entrepôt, 

op volgbrief vervoerd naar het lokaal van de belanghebbende, alwaar on-

middellijk na de inslag de vermenging moet plaats hebben onder toezicht 

van ambtenaren. 

 2. De volgbrief wordt gezuiverd door de aantekening daarop van de 

ambtenaren, dat de vermenging overeenkomstig artikel 3 heeft plaats ge-

had. 

 

 Artikel 6 

 

 De houtgeest en de muriaschinini voor de vermenging benodigd, 

wordt door de Administratie geleverd ten koste van de belanghebbende, 

tegen een prijs die niet hoger gesteld wordt dan nodig is, om de in-

koopprijs, de kosten van verzekering en van vervoer te dekken. 

 

 Artikel 7 

 

 De volgbrief houdt in dezelfde aanwijzingen als bij de onderdelen 

a tot en met l van artikel 30 van de Landsverordening accijns op gedis-

tilleerd, met dien verstande dat als bestemming (onderdeel i) wordt op-

gegeven "ten einde te worden vermengd". 

 

 Artikel 8 

 

 Bij inlevering van de aangifte tot het bekomen van de volgbrief  

wordt gelijktijdig tegen kwitantie de prijs betaald voor de hoeveelheid 

houtgeest en/of muriaschinini, voor de vermenging te bezigen. 

 

 Artikel 9 

 

 Op de alcoholische vloeistoffen, die vermengd zijn op de voet van 

de artikelen 2 tot en met 8, is artikel 1, eerste lid, toepasselijk. 

 

 Artikel 10 

 

 Wegens in Aruba vervaardigde likeuren, bitters en andere dergelij-

ke alcoholhoudende dranken, door handelaars uitgevoerd in een hoeveel-

heid van minstens 50 liter, wordt teruggave van de betaalde accijns 

verleend voor de hoeveelheid gedistilleerd in de uitgevoerde vloeistof-

fen aanwezig. 

 

 Artikel 11 

 

 Wegens reuk- en toiletwaters in Aruba vervaardigd van gedistil-

leerd, waarvan de accijns betaald is, uitgevoerd door fabrikanten in 

een hoeveelheid van minstens 50 liter, wordt teruggave van de betaalde 

accijns verleend voor de hoeveelheid gedistilleerd in de uitgevoerde 

vloeistoffen aanwezig. 
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 Artikel 12 

 

 1. De reuk- en toiletwaters, bedoeld in artikel 11, moeten worden 

vervaardigd onder ambtelijk toezicht en moeten tot aan de verificatie 

ten uitvoer onder verzegeling of wederzijdse sluiting worden opgeslagen 

in een bergplaats van de belanghebbende. 

 2. Voor het toezicht zijn de kosten verschuldigd, bedoeld bij ar-

tikel 3 van het Landsbesluit in-, uit- en doorvoer. 

 3. De aanvraag tot vervaardiging geschiedt bij schriftelijke aan-

gifte, in te dienen bij de Inspecteur onder overlegging van een kwitan-

tie van betaalde accijns ten name van de aanvrager, niet ouder dan 3 

maanden. 

 4. De aangifte houdt in: de soort, hoeveelheid en sterkte van het 

te bezigen gedistilleerd en het pand waarin en het tijdstip waarop de 

vervaardiging zal plaats hebben. 

 5. Na afloop van de vervaardiging zal de ambtenaar daarvan doen 

blijken bij aantekening, te stellen op de kwitantie. 

 

 Artikel 13 

 

 1. De voormelde dranken en reuk- en toiletwaters moeten uitgevoerd 

worden op consenten tot uitvoer, af te geven overeenkomstig de artike-

len 33, 34 en 35 en na aangifte volgens artikel 30 van de Landsverorde-

ning accijns op gedistilleerd. 

 2. Daarbij moeten worden overgelegd voor de reuk- en toilet waters 

de hiervoren bedoelde afgetekende kwitantiën en voor de likeuren, bit-

ters en andere dergelijke dranken kwitantiën, niet ouder dan 3 maanden. 

 3. De Ontvanger der belastingen schrijft de tot uitvoer aangegeven 

hoeveelheid gedistilleerd op de kwitantiën af. 

 

 Artikel 14 

 

 De tegemoetkoming of de teruggave wordt aan de belanghebbenden te-

gen kwitantie uitbetaald door de Ontvanger der belastingen, die de con-

senten tot uitvoer heeft afgegeven, nadat de documenten, behoorlijk bij 

de uitvoer afgetekend, te zijner kantore zijn terugontvangen. 

 


