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Artikel 1
In deze landsverordening wordt verstaan onder:
motorrijtuig : elk rij- of voertuig, bestemd om uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op, aan of in het rij- of voertuig zelf
aanwezig, te worden voortbewogen;
motorboot : elk vaartuig, minder dan 20 m3 bruto inhoud metende, bestemd om uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op, aan
of in het vaartuig zelf aanwezig, te worden voortbewogen;
openbare weg : alle krachtens publiekrechtelijk voorschrift of door feitelijk gedogen van de rechthebbende voor het rijdend verkeer
openstaande wegen, met inbegrip van de daarlangs gelegen looppaden en bermen;
openbaar water: alle krachtens publiekrechtelijk voorschriften of door feitelijk gedogen van de rechthebbende voor motorboten
openstaande water;
ontvanger : de Ontvanger der belastingen;
werkdag : een andere dag dan een zondag of daarmede gelijkgestelde dag.
Artikel 2
Deze landsverordening is niet van toepassing op:
a. reddingsboten, behorende bij in Aruba thuis behorende schepen;
b. motorboten, behorende bij niet in Aruba thuis behorende schepen;
c. motorrijtuigen en motorboten der Koninklijke Marine in Aruba.
Artikel 3
Onder de naam motorrijtuig- en motorbootbelasting wordt een belasting geheven op motorrijtuigen, die zich op de openbare weg, en op
motorboten, die zich in openbaar water bevinden.
Artikel 4
Belastingplichtig is hij die een motorrijtuig houdt, dat zich op de openbare weg bevindt, respectievelijk een motorboot houdt, die zich in
openbaar water bevindt.
Artikel 5
Het belastingjaar begint met 1 januari en eindigt met 31 december.
Artikel 6
1. De belasting bedraagt voor een vol jaar:
a. voor een motorrijtuig op meer dan drie wielen:
I. indien het eigen gewicht bedraagt minder dan 2500 kilogram en:
1° de c.i.f.-waarde op het moment van invoer in Aruba f. 10.000,- of minder bedroeg f. 200,2° het niet betreft een motorrijtuig als bedoeld onder 1° en de invoer in Aruba plaatsvond nà31 december 1984 en het motorrijtuig
op het moment van invoer:
- een c.i.f.-waarde had van f. 10.001,- tot en met f. 20.000,- f. 250,- een c.i.f.-waarde had van f. 20.001 of meer f. 300,3° het niet betreft een motorrijtuig, als bedoeld onder 1° en 2° f. 250,II. indien het eigen gewicht bedraagt 2500 kilogram en meer f. 470,III. voor een z.g. oplegger f. 930,IV. indien dit door een diesel- of gasmotor wordt voortbewogen:
- voor een truck f. 1.850,- voor een motorrijtuigen bestemd voor het personenvervoer
met 13 zitplaatsen en meer f. 1.850,met 10 - 13 zitplaatsen f. 920,met minder dan 10 zitplaatsen f. 620,- voor een ander motorrijtuig f. 620,b. voor een motorrijtuig op twee of drie wielen f. 150,c. voor een motorboot f. 150,2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt de belasting voor motorrijtuigen, bestemd voor openbaar vervoer,
alsmede voor de motorrijtuigen, ingericht voor vrachtvervoer, wanneer het betreft het enige motorrijtuig van de belastingplichtige en de
exploitatie daarvan de enige bron van inkomsten vormt voor de eigenaar, die zelf als bestuurder optreedt, een en ander ter beoordeling
van de minister van Financiën, de helft van het toepasselijke tarief.

3. De belastingplichtige, die vóór 1 juli een motorrijtuig gaat houden van een hoger eigen gewicht en dientengevolge meer belasting
verschuldigd is, is verplicht hiervan aangifte te doen bij de ontvanger en is alsdan vanaf 1 juli de hoger belasting verschuldigd. De
belastingplichtige, die vóór 1 juli een motorrijtuig gaat houden van een lager eigen gewicht en dientengevolge minder belasting
verschuldigd is, kan bij aangifte hiervan bij de ontvanger restitutie ontvangen van het verschil in belasting vanaf 1 juli.
4. Onder het eigen gewicht wordt verstaan het gewicht van het volledig uitgeruste motorrijtuig. Het wordt voor elk merk en type rijtuig
bepaald op het gewicht, zoals dat voorkomt op de door de minister van Financiën vastgestelde staat van gewichten van motorrijtuigen en,
zo het gewicht van het betrokken motorrijtuig in die staat niet voorkomt, door weging op een daartoe door de minister van Financiën aan
te wijzen weegbrug. De bewijslast ten aanzien van het eigen gewicht van het motorrijtuig berust bij de belastingplichtige.
5. De c.i.f.-waarde van motorrijtuigen, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, afdeling I, onder 1° en 2° , wordt voor elk in te voeren
motorrijtuig afzonderlijk bepaald door of namens de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. Na de vrijmaking van het desbetreffende
motorrijtuig wordt aan de importeur een verklaring afgegeven ten behoeve van de bepaling van de hoogte van de verschuldigde
motorrijtuig- en motorbootbelasting door de ontvanger.
6. In afwijking van het bepaalde in afdeling IV respectievelijk I van onderdeel a van het eerste lid bedraagt de belasting voor degene, die
op zijn motorrijtuig bestemd voor personenvervoer met minder dan 10 personen een bijzondere kentekenplaat, als bedoeld in artikel 10,
derde lid, wenst aan te brengen:
a. indien het door een diesel- of gasmotor wordt voortbewogen f. 1.000,b. indien het door een ander type motor wordt voortbewogen f. 600,Artikel 7
1. Voor motorrijtuigen is, als de belastingplicht aanvangt in het tweede, derde of vierde lid kwartaal, de belasting verschuldigd
onderscheidenlijk ten bedrage van 3/4, 1/2 en 1/4 van hetgeen over een vol jaar verschuldigd zou zijn.
2. Voor motorboten is, als de belastingplicht aanvangt in het tweede halfjaar, de belasting verschuldigd ten bedrage van 1/2 van hetgeen
over een vol jaar verschuldigd zou zijn.
Artikel 8
1. De over een tijdvak verschuldigde belasting wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.
2. De belasting moet worden voldaan, alvorens het motorrijtuig zich op de openbare weg en de motorboot zich in openbaar water mag
bevinden.
3. De belasting dient te worden voldaan in één termijn, wat betreft motorboten en de motorrijtuigen op 2 of 3 wielen, alsmede de
motorrijtuigen op meer dan drie wielen, voorzover uit te rusten met de bijzondere kentekenplaten, bedoeld in artikel 10, derde lid. Wat de
overige motorrijtuigen betreft, kan de belasting naar keuze van de eigenaar of houder voldaan worden zowel in één termijn, als in twee of
vier gelijke termijnen.
Artikel 9
1. Als bewijs van de betaling der belasting wordt door de ontvanger aan de belanghebbende een ontvangstbewijs afgegeven. De
ontvanger houdt in zijn administratie aantekening van de gedane betaling, met vermelding van:
a. de naam en het adres van degene, door wie of te wiens name betaald wordt;
b. het nummer van de afgegeven kentekenplaten;
c. het type, het merk, het gewicht en het bouwjaar van het motorrijtuig of het type en het merk van de motorboot;
d. het nummer van de motor, op, aan of in het motorrijtuig of de motorboot aanwezig.
Deze gegevens worden tevens op het ontvangstbewijs vermeld. Het bepaalde onder c en d is niet van toepassing, ingeval belasting wordt
betaald op grond van de artikelen 15 en 16. Het bepaalde onder d is niet van toepassing, ingeval belasting wordt betaald op grond van
artikel 14.
2. Op verzoek van de belanghebbende kan de ontvanger van het in het eerste lid bedoelde ontvangstbewijs een afschrift afgeven, dat voor
de toepassing van deze landsverordening voor het oorspronkelijke in de plaats treedt.
3. Het ontvangstbewijs, hiervoren bedoeld, moet gedurende het gebruik van het motorrijtuig op de openbare weg of van de motorboot op
een openbaar water in het motorrijtuig of de motorboot aanwezig zijn en op eerste vordering van de ambtenaren, belast met het toezicht
op de naleving en het opsporen van overtredingen van deze landsverordening, worden vertoond.
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid dient in het motorrijtuig of in de motorboot, die wordt vervoerd of waarmede wordt
proefgereden of -gevaren ingevolge de bepalingen van de artikelen 14, 15, en 16, aanwezig te zijn een door de handelaar of
onderneming/ondernemer afgegeven, deugdelijk en naar waarheid ingevuld formulier, waarvan het model bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, wordt vastgesteld. Met betrekking tot het vervoer en het proefrijden of proefvaren kunnen bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, nadere regelen worden gesteld.
Artikel 10
1. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bepalingen van de verordening, dient ieder motorrijtuig, dat zich op de openbare
weg bevindt, en iedere motorboot, die zich in openbaar water bevindt, te zijn voorzien van de door de ontvanger na betaling van de
belasting afgegeven kentekenplaten en, voor zover het betreft een motorrijtuig, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, dat niet
voorzien is van een kentekenplaat, als bedoeld in het derde lid, gedurende het derde en vierde kwartaal tevens van de controleplaten,
bedoeld in artikel 11, tweede lid.

2. Voor het einde van ieder belastingjaar worden bij regeling van de minister van Financiën nadere bepalingen gesteld met betrekking tot
de afmetingen, de kleurencombinatie, de algemene letter- en cijfercombinaties en de kosten van de kenteken- en de controleplaten,
alsmede andere bijzonderheden daarvan.
3. De eigenaar of houder van een motorrijtuig op meer dan 3 wielen, bestemd voor personenvervoer met minder dan 10 personen, kan de
ontvanger verzoeken hem bijzondere kentekenplaten te verstrekken met daarop een door hem te kiezen combinatie van maximaal 6
letters en/of cijfers, mits de gekozen lettercombinatie of letter- en cijfercombinatie in dat belastingjaar niet reeds is uitgegeven of op
grond van de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, uitgegeven zou kunnen worden, en de gebruikte letters geen woord vormen,
dat naar het oordeel van de minister van Financiën aanstotelijk is voor de eerbaarheid, beledigend is of verwarring kan scheppen ten
aanzien van de status of de identiteit van de gebruiker van het motorrijtuig.
4. De bijzondere kentekenplaten dienen te voldoen aan de afmetingen en kleurencombinatie voor dat belastingjaar bepaald in de
ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid. Zij kennen geen controleplaten.
Artikel 11
1. In de maand januari van het belastingjaar wordt aan de houder van een motorrijtuig of motorboot, na betaling van de verschuldigde
belasting en het voor de kentekenplaten verschuldigde bedrag, het voor het motorrijtuig of de motorboot bepaalde aantal kentekenplaten
verstrekt. Zo mogelijk wordt door de ontvanger tot en met de maand maart dezelfde lettercombinatie of dezelfde letter- en
cijfercombinatie, als in het afgelopen jaar door de houder is gevoerd, afgegeven.
2. Bij betaling van de voor een motorrijtuig, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, letter a, over het derde en vierde kwartaal verschuldigde
belasting wordt aan de houder van het motorrijtuig bovendien verstrekt een aan elke kentekenplaat te hechten controleplaat. De
controleplaat wordt geacht een onafscheidelijk onderdeel van de kentekenplaat te zijn. Voor de toepassing van de landsverordening wordt
onder kentekenplaat ook de controleplaat begrepen, tenzij kennelijk het tegendeel bedoeld is.
Artikel 12
Elke kentekenplaat is geldig voor het belastingjaar, dat daarop is uitgedrukt, zomede tot 15 februari van het volgende belastingjaar.
Artikel 13
De kentekenplaten worden slechts uitgegeven, voor zover de ontvanger de bewijzen worden geleverd, dat aan de wettelijke
belastingbepalingen ten opzichte van het motorrijtuig of de motorboot, waarvoor zij bestemd zijn, is voldaan.
Artikel 14
1. Aan handelaren in motorrijtuigen en motorboten, die over een verkooplokaal beschikken, kan de ontvanger op schriftelijk verzoek,
tegen betaling van de belasting naar de tarieven, vermeld in artikel 6, eerste lid, en van de prijs der platen, kentekenplaten uitreiken tot
ten hoogste een aantal gelijk aan het aantal merken, dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat elke kentekenplaat uitsluitend mag
worden gebezigd voor het merk waarvoor zij werd afgegeven.
2. De ingevolge dit artikel uitgereikte kentekenplaten zijn slechts geldig op werkdagen tussen 06.00 en 19.00 uur. Zij mogen uitsluitend
worden gebruikt om, in verband met het bedrijf der handelaren, motorrijtuigen en motorboten, tot hun handelsvoorraad behorende, op de
openbare weg of een openbaar water te vervoeren of te beproeven.
3. De belasting is verschuldigd voor één motorrijtuig of motorboot van elk merk, waarvoor kentekenplaten zijn uitgereikt. Voor de
toepassing van dit artikel worden kentekenplaten, die op grond van de in artikel 10 bedoelde ministeriële regeling in meervoud worden
uitgereikt, als één plaat aangemerkt.
4. In het verzoek, bedoeld in het eerste lid, dienen het merk of de merken, die worden vertegenwoordigd, en de plaats of de plaatsen,
waar de verkooplokalen zijn gelegen, te worden opgegeven.
5. Bij gebleken misbruik van op de voet van dit artikel verstrekte kentekenplaten kan de ontvanger het betreffende nummer intrekken. De
intrekking wordt bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, ter kennis van de belanghebbende gebracht, die binnen viermaal 24
uur na de dagtekening van de brief de betrekkelijke platen dient in te leveren.
6. Bezwaren tegen de intrekking, alsmede tegen niet- of gedeeltelijke inwilliging van het in het eerste lid bedoelde verzoek, kunnen
schriftelijk, onder opgave van redenen, binnen een maand, nadat de beslissing ter kennis van de belanghebbende is gekomen, bij de
minister van Financiën worden ingediend, die in hoogste instantie beslist.
Artikel 15
1. Aan handelaren, als in artikel 14 bedoeld, die mede of uitsluitend motorrijtuigen en motorboten verhandelen, waarvan zij de merken
niet vertegenwoordigen, kan de ontvanger op schriftelijk verzoek, tegen betaling van de belasting en van de prijs der platen,
kentekenplaten uitreiken tot een aantal van ten hoogste twee, met dien verstande dat elke kentekenplaat uitsluitend mag worden gebezigd
op tot hun handelsvoorraad behorende motorrijtuigen en motorboten, waarvan zij het merk niet vertegenwoordigen.
2. Het bepaalde in artikel 14, met uitzondering van het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16
1. Aan personen of ondernemingen, die over een inrichting tot het verrichten van reparaties aan motorrijtuigen beschikken, kan de
ontvanger op schriftelijk verzoek, tegen betaling van de belasting en van de prijs der platen, kentekenplaten uitreiken tot een aantal van
ten hoogste twee, met dien verstande, dat elke kentekenplaat uitsluitend mag worden gebezigd om motorrijtuigen, die aan de betrokken

persoon of onderneming in de uitoefening van hun bedrijf ter reparatie zijn afgegeven en die ten tijde van de afgifte niet van geldige
kentekenplaten waren voorzien, op de openbare weg te vervoeren of te beproeven.
2. In het verzoek dient de plaats, waar de inrichting tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan de motorrijtuigen is gelegen, te
worden opgegeven.
3. Het bepaalde in artikel 14, met uitzondering van het vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
1. Aan anderen dan handelaren in motorrijtuigen of motorboten en ook aan deze handelaren, voor wat betreft motorrijtuigen of
motorboten, niet behorende tot hun handelsvoorraad, die een motorrijtuig dat, of een motorboot, die niet of nog niet in gebruik is, voor
een bepaald doeleinde, op de openbare weg of op een openbaar water willen vervoeren of beproeven, kan de ontvanger kosteloos
kentekenplaten uitreiken, met bepaling van het tijdstip, waarop deze te zijnen kantore moeten worden terugbezorgd.
2. In zeer bijzondere gevallen, ter beoordeling van de ontvanger, kunnen ook aan handelaren in motorrijtuigen of motorboten
kentekenplaten, als in het eerste lid bedoeld, worden uitgereikt, voor wat betreft motorrijtuigen of motorboten, behorende tot hun
handelsvoorraad.
3. Bezwaren tegen een afwijzende beslissing van de ontvanger kunnen schriftelijk, onder opgave van redenen, binnen een maand, nadat
de beslissing ter kennis van de belanghebbende is gekomen, bij de minister van Financiën worden ingediend. Van de beslissing van de
minister van Financiën staat binnen 30 dagen na dagtekening van de beslissing beroep open bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.
4. Bij niet terugbezorging binnen de voorgeschreven termijn of bij niet terugbezorging in goede staat ten ontvangerskantore van de
kentekenplaat wordt de in het eerste lid bedoelde persoon de prijs der kentekenplaten in rekening gebracht en wordt voorts het
betrekkelijk nummer ingetrokken. De ontvanger brengt deze intrekking schriftelijk ter kennis van de betrokkene.
Artikel 18
1. Hij die een motorrijtuig of motorboot, waarvoor de opvorderbare belasting over het lopende belastingjaar is betaald, vervangt door een
ander motorrijtuig of een andere motorboot, is verplicht het hem uitgereikte ontvangstbewijs, bedoeld in artikel 9, eerste lid, ter wijziging
aan de ontvanger aan te bieden.
2. Nadat van de vervanging in de administratie van de ontvanger aantekening is gehouden, wordt het overeenkomstig de gewijzigde
omstandigheden veranderde ontvangstbewijs aan de rechthebbende teruggegeven.
3. Nadat aan de verplichting, vermeld in het eerste lid, is voldaan, kunnen de voor het vervangen motorrijtuig of de vervangen motorboot
uitgegeven kentekenplaten op het in gebruik te nemen motorrijtuig of de in gebruik te nemen motorboot worden overgebracht.
Artikel 19
Hij die een motorrijtuig of motorboot, waarvoor de opvorderbare belasting over het lopende belastingjaar is betaald, van een ander
overneemt, is verplicht, indien het ontvangstbewijs, bedoeld in artikel 9, eerste lid, mede wordt overgenomen, dit ten kantore van de
ontvanger te doen wijzigen en zich op de openbare weg of een openbaar water van de voor het motorrijtuig of de motorboot uitgegeven
kentekenplaten te bedienen.
Artikel 20
1. Onleesbaar of onbruikbaar geworden kentekenplaten kunnen ten kantore van de ontvanger worden ingeleverd ter vervanging door
andere, die tegen betaling van de prijs der kentekenplaten worden uitgereikt.
2. Voor verloren geraakte kentekenplaten worden tegen betaling van de prijs der kentekenplaten en tegen inlevering van ten minste één
der oorspronkelijk uitgereikte kentekenplaten, andere uitgereikt. Voor dat belastingjaar wordt de lettercombinatie of letter- en
cijfercombinatie op de verloren geraakte kentekenplaten ingetrokken.
3. De ontvanger geeft terstond kennis aan de korpschef van politie van een ingetrokken lettercombinatie of letter- en cijfercombinatie.
Artikel 21
Van de belasting zijn vrijgesteld:
a. motorrijtuigen en motorboten, die worden gehouden door beroepsconsuls, mits zij vreemdeling zijn en overigens in Aruba geen ander
beroep of bedrijf uitoefenen en onder voorwaarde van wederkerigheid;
b. in Nederland ingeschreven motorrijtuigen, gehouden door in Nederland wonende of gevestigde personen, onder voorwaarde van
wederkerigheid;
c. motorboten, die uitsluitend in de uitoefening van hun beroep worden gebruikt door vissers, die van de visvangst hun beroep maken;
d. motorrijtuigen, die uit de aard bestemd zijn om elders dan op openbare wegen te worden gebruikt;
e. motorrijtuigen, die uit de aard bestemd zijn om uitsluitend gebruikt te worden bij het blussen van brand.
Artikel 22
1. Hij die op grond van het bepaalde onder a en c van artikel 21 recht heeft op vrijstelling van de belasting, moet zich ter bekoming van
kentekenplaten schriftelijk wenden tot de ontvanger, die, als hem het recht op vrijstelling zal zijn gebleken, deze kentekenplaten uitgeeft.

2. Bezwaren tegen een afwijzende beslissing van de ontvanger kunnen schriftelijk, onder opgave van redenen, bij de minister van
Financiën worden ingediend. Van de beslissing van de minister van Financiën staat binnen 30 dagen na dagtekening van de beslissing
beroep open bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.
Artikel 23
Aan hem, wiens belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt op zijn verzoek, mits hij daarop de uitgereikte
kentekenplaten en het in het eerste lid van artikel 9 bedoelde ontvangstbewijs inlevert, door of namens de minister van Financiën
teruggaaf verleend van over de op het tijdstip van inlevering nog niet ingetreden kwartalen betaalde belasting.
Artikel 24
De minister van Financiën is bevoegd, zowel op verzoek van de belanghebbende als ambtshalve, teruggaaf te doen plaats hebben van ten
onrechte betaalde belasting.
Artikel 25
1. Hij die bezwaar heeft tegen het bedrag, dat van hem aan belasting wordt geheven, kan zich bij met redenen omkleed bezwaarschrift tot
de minister van Financiën wenden. Daarbij dient te worden overgelegd het bewijs van betaling der belasting; dit bewijs mag niet ouder
zijn dan twee maanden. De minister kan in zijn beslissing de ontvanger tot teruggaaf van de teveel betaalde belasting machtigen. Van de
beslissing van de minister staat binnen 30 dagen na de dagtekening van de beslissing beroep open bij de Raad van Beroep voor
belastingzaken.
2. Van de teruggaaf wordt aantekening gesteld op het in artikel 9 bedoelde ontvangstbewijs.
Artikel 25a
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de geüniformeerde ambtenaren van
het Korps Politie Aruba.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk
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. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door
hen aangewezen personen;
d. elk motorrijtuig op de openbare weg en elke motorboot op een openbaar water te doen stilhouden en te onderzoeken;
e. het motorrijtuig of de motorboot namens de ontvanger in bewaring te nemen bij ontdekking van een overtreding van deze
landsverordening.
3. Op de inbewaringneming als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, is artikel 123a, de leden twee tot en met vijftien, van de
Wegenverkeersverordening van overeenkomstige toepassing.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot wijze van taakuitoefening van de in het
eerste lid bedoelde ambtenaren.
5. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede lid
wordt gevorderd.
Artikel 26
1. Met een geldboete van ten hoogste driehonderd florin wordt gestraft:
a. hij die op de openbare weg als bestuurder optreedt van een motorrijtuig, dat niet of niet zichtbaar en leesbaar of niet op de bij de
ministeriële regeling, bedoeld in artikel 10, aangewezen plaatsen is voorzien van voorgeschreven geldige kentekenplaten;
b. hij die op de openbare weg als bestuurder optreedt van een motorrijtuig, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, letter a, dat tijdens het derde
en vierde kwartaal van het belastingjaar niet of niet zichtbaar en leesbaar of niet op de bij artikel 11, tweede lid, bepaalde plaatsen is
voorzien van de voorgeschreven controleplaten;
c. hij die houder is van een motorrijtuig, dat zich op de openbare weg bevindt, zonder dat daarvoor de verschuldigde en opvorderbare
belasting is voldaan;
d. hij die op de openbare weg als bestuurder optreedt van een motorrijtuig, zonder dat daarvoor de verschuldigde en opvorderbare
belasting is voldaan;
e. hij die meer dan één motorrijtuig in gebruik heeft en daarvan bij afwisseling met dezelfde kentekenplaten op de openbare weg gebruik
maakt;
f. hij die op de openbare weg als bestuurder optreedt van een motorrijtuig, gebruik makende van kentekenplaten, afgegeven op grond van
de artikelen 14, 15 of 16, zonder in het bezit te zijn van het deugdelijk en naar waarheid ingevulde formulier, bedoeld in artikel 9, vierde
lid.
2. Met een geldboete van ten hoogste eenhonderd florin wordt gestraft:
a. hij die op een openbaar water een motorboot bestuurt, die niet of niet zichtbaar en leesbaar of niet op de bij de ministeriële regeling,
bedoeld in artikel 10, aangewezen plaatsen is voorzien van de voorgeschreven geldige kentekenplaten;
b. hij die meer dan één motorboot in gebruik heeft en daarvan bij afwisseling met dezelfde kentekenplaten op een openbaar water gebruik
maakt;
c. hij die houder is van een motorboot, die zich in openbaar water bevindt, zonder dat daarvoor de verschuldigde belasting is voldaan.

3. Met een geldboete van ten hoogste vijftig florin wordt gestraft:
a. hij die niet voldoet aan het gestelde in artikel 18 of artikel 19;
b. hij die op de openbare weg als bestuurder optreedt van een motorrijtuig, dat niet ingevolge de artikelen 17 en 21 van de belasting is
vrijgesteld, zonder dat hij bij zich heeft of in het motorrijtuig aanwezig is een door de ontvanger voor het betreffende motorrijtuig
afgegeven ontvangstbewijs der betaalde belasting over het lopende halfjaar.
4. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, of vrijwillig voldaan is aan de voorwaarde, door de bevoegde ambtenaar van het
openbaar ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld, kan geldboete tot het dubbele van het voor
elk gesteld maximum worden opgelegd.
Artikel 27
De feiten, bij artikel 26 strafbaar gesteld, worden beschouwd als overtredingen.
Artikel 28
(vervallen)
Artikel 29
Het motorrijtuig en de motorboot die op grond van artikel 25a, tweede lid, onderdeel e, in bewaring zijn genomen, worden teruggegeven,
zodra aan de bepalingen van deze landsverordening is voldaan.
Artikel 30
(vervallen)
Artikel 31
Voor zover daarin bij deze landsverordening niet is voorzien, kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de voorschriften
worden gegeven, die ter uitvoering worden nodig geacht.
Artikel 32
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening.

