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Intitulé :

LANDSBESLUIT van 19 juli 1990 no. 49, bepalende de opneming in de afzonderlijke
afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de
Landsverordening speelvergunningsrecht hazardspelen

Citeertitel:

Landsverordening speelvergunningsrecht hazardspelen

Vindplaats :

AB 1990 GT 45

Wijzigingen:

AB 1997 34; 2004 11 (inwtr.12)
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Artikel 1
Onder de naam speelvergunningsrecht wordt bij hazardspelen, als bedoeld in de
Landsverordening hazardspelen, ten behoeve van de Landskas een recht geheven.
Artikel 2
Het speelvergunningsrecht is aan het Land verschuldigd door degene, aan wie de vergunning is
verleend krachtens het bepaalde in artikel 1 van de Landsverordening hazardspelen, verder genoemd
de "vergunninghouder".
Artikel 3
1. Het speelvergunningsrecht wordt per boekjaar geheven van het uit de vergunning
voortvloeiend bruto-bedrag der ontvangsten volgens een bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, vast te stellen tarief.
2. Indien krachtens dezelfde vergunning meerdere gelegenheden voor hazardspelen worden
geëxploiteerd, wordt het speelvergunningsrecht geheven als ware voor elk van deze gelegenheden
afzonderlijk een vergunning verleend.
3. Onder het bruto-bedrag der ontvangsten worden mede begrepen de niet geïncasseerde
speelschulden.
Artikel 4
De Algemene landsverordening belastingen is van toepassing op de heffing van het
speelvergunningsrecht.
Artikel 5
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voorschriften vastgesteld betreffende
invordering en de betaling van het te heffen speelvergunningsrecht.
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Artikel 6 en 7
(vervallen)
Artikel 8
1. Voor het speelvergunningsrecht, verschuldigd, door een rechtspersoon, zijn de bestuurders
of, na ontbinding, de vereffenaars, alsmede de vertegenwoordigers of gemachtigden in Aruba hoofdelijk medeaansprakelijk. Onder vorenbedoelde bestuurders, vereffenaars, vertegenwoordigers en
gemachtigden zijn begrepen allen die bij of na het ontstaan van de schuld als zodanig optraden, ook
indien zij afgetreden zijn, rekening hebben gedaan of décharge hebben gekregen.
2. De aansprakelijkheid van een in het tweede lid bedoeld persoon houdt op, wanneer hij, tot
betaling aangesproken, aantoont, dat de niet-voldoening der schuld niet aan hem te wijten is.
Artikel 9
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening speelvergunningsrecht
hazardspelen.

