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IN NAAM VAN DE KONING!

DE wnd.GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het in verband met een doelmatiger inning van belastingen en premies volksverzekering wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de
daaruit voortvloeiende schulden aan het Land respectievelijk de Sociale Verzekeringsbank en het uitvoeringsorgaan AZV;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
§1. Definities
Artikel 1
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
belastingen
: de belastingen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10);
premies
: de premies als bedoeld in de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no.
GT 30) en de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18);
bestuurlijke boete : de verzuim- en vergrijpboeten, bedoeld in Hoofdstuk VIII van
de Algemene landsverordening belastingen, dan wel een bestuurlijke boete bij enige andere landsverordening betreffende
de heffing van belastingen en premies gesteld;
belastingaanslag : de voorlopige aanslag, de aanslag, de navorderingsaanslag, de
of premieaanslag
naheffingsaanslag, alsmede de beschikking houdende de oplegging van een bestuurlijke boete;
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werknemer

: degene van wie de loonbelasting en de premies worden geheven
bij wege van inhouding;
inhoudingsplichdegene die de van een werknemer geheven loonbelasting en
tige
: premies dient in te houden;
dienstbetrekking : de dienstbetrekking in de zin van de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no. GT 63), Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, de Landsverordening algemene weduwenen wezenverzekering en de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering;
Ontvanger
: de functionaris, belast met de invordering van belastingen en
premies;
Minister
: de minister, belast met financiën.
§ 2. Relatie met aansprakelijkheid uit andere hoofde
Artikel 2
1. Tenzij anders is bepaald, laten de voorschriften van deze landsverordening
onverlet hetgeen in andere wettelijke regelingen is bepaald ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de nakoming van schulden.
2. De voorschriften van deze landsverordening strekken zich mede uit tot de bestuurlijke boete en overige in te vorderen bedragen die verband houden met de belasting- of premieschuld waarvoor de aansprakelijkheid geldt, voor zover het belopen
daarvan aan de aansprakelijke te wijten is.

HOOFDSTUK II
De aansprakelijkheid
§ 1. De aansprakelijkheid ten aanzien van rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen
Artikel 3
1. Elke bestuurder van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam is met inachtneming van de navolgende leden hoofdelijk aansprakelijk voor belasting- en
premieschulden.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bestuurder mede verstaan:
a. de gewezen bestuurder tijdens wiens bestuur de schuld ter zake van de belasting
of de premie is ontstaan;
b. degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid van het lichaam
heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij een bestuurder, met uitzondering van een door de rechter benoemde bewindvoerder.
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Indien een bestuurder van een lichaam zelf een lichaam is, wordt onder bestuurder
mede verstaan ieder van de bestuurders van het laatstbedoelde lichaam.
3. Indien een lichaam als bedoeld in het eerste lid, niet in staat is tot betaling van
de belasting of de premie die op aangifte moet worden voldaan, doet het zo spoedig
mogelijk nadat deze betalingsonmacht hem bekend is geworden, doch uiterlijk binnen
twee weken na de dag waarop de belasting of de premie op aangifte behoorde te zijn
afgedragen of voldaan, hiervan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de Ontvanger.
4. Indien een lichaam als bedoeld in het eerste lid, niet in staat is tot betaling van
de belasting of de premie die bij wege van aanslag wordt geheven, doet het zo spoedig mogelijk nadat deze betalingsonmacht hem bekend is geworden, doch uiterlijk
binnen twee weken na de dag waarop de belasting- of premieaanslag behoorde te zijn
betaald, hiervan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de Ontvanger.
5. Indien de Ontvanger dit verlangt, verstrekt het lichaam nadere inlichtingen en
legt het stukken over waaruit de betalingsonmacht, bedoeld in het derde of vierde lid,
blijkt. Aan het voorschrift, bedoeld in het derde of vierde lid, kan door elke bestuurder namens het lichaam worden voldaan. De Minister kan regels stellen met betrekking tot de inhoud van de mededeling, de aard en de inhoud van de te verstrekken inlichtingen, de over te leggen stukken, alsmede de termijn waarbinnen het verstrekken
van de inlichtingen en de overlegging van de stukken dienen te geschieden.
6. Indien een lichaam op de juiste wijze heeft voldaan aan het voorschrift van
het derde lid, is de bestuurder aansprakelijk indien aannemelijk is dat het niet betalen
van de schuld ter zake van de belasting of de premie het gevolg is van aan hem te
wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur gedurende een periode van vijf jaren, voorafgaande aan het tijdstip van de mededeling.
7. Indien een lichaam niet of niet op de juiste wijze aan het voorschrift van het
derde lid heeft voldaan, is een bestuurder op de voet van het vierde lid aansprakelijk
met dien verstande, dat vermoed wordt dat de niet betaling aan de bestuurder te wijten is en dat de periode, genoemd in het vierde lid, geacht wordt in te gaan op het
tijdstip waarop het lichaam in gebreke is. Tot de weerlegging van het vermoeden, bedoeld in de eerste volzin, wordt slechts toegelaten de bestuurder die aannemelijk
maakt dat het niet aan hem te wijten is dat het lichaam niet aan het derde lid heeft
voldaan; dit voorschrift is niet van toepassing op de gewezen bestuurder.
8. Indien de bestuurder van een lichaam op grond van het eerste lid of het derde
tot en met het vijfde lid aansprakelijk is en niet in staat is tot betaling van zijn schuld
ter zake, zijn de rechtshandelingen die door die bestuurder onverplicht zijn verricht
en die tot gevolg hebben dat de mogelijkheden tot verhaal op hem is verminderd,
vernietigbaar; de Ontvanger kan deze vernietigingsgrond inroepen, indien aannemelijk is dat deze rechtshandelingen geheel of nagenoeg geheel met dat oogmerk zijn
verricht. Artikel 45, vierde en vijfde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van
Aruba is van overeenkomstige toepassing.
9. Voor de toepassing van dit artikel wordt als belasting en premie uitsluitend
aangemerkt de belasting of de premie die het lichaam anders dan als aansprakelijk
gestelde verschuldigd is.
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§ 2. De aansprakelijkheid van aannemers
Artikel 4
1. Een aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en de premies
die de onderaannemer en, indien het werk geheel of gedeeltelijk door één of meer
volgende onderaannemers wordt uitgevoerd, iedere volgende onderaannemer verschuldigd is in verband met het verrichten van werkzaamheden door zijn werknemers
ter zake van dat werk. Eenzelfde aansprakelijkheid bestaat voor de aannemer voor de
betaling van loonbelasting en premies door de onderaannemer en, indien het werk
geheel of gedeeltelijk door één of meer volgende onderaannemers wordt uitgevoerd,
iedere volgende onderaannemer die ingevolge artikel 5 hoofdelijk aansprakelijk is ter
zake van dat werk. In afwijking van artikel 2, tweede lid, is de aannemer niet aansprakelijk voor de in verband met de heffing van loonbelasting en premies opgelegde
bestuurlijke boete.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aannemer verstaan degene die
zich jegens een ander, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een
werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een te betalen prijs; onder onderaannemer wordt verstaan degene die zich jegens de aannemer verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een te betalen prijs.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt voorts:
a. de onderaannemer ten opzichte van zijn onderaannemer als aannemer beschouwd;
b. met een aannemer gelijkgesteld degene die, zonder daartoe van een opdrachtgever
opdracht te hebben gekregen, buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening
van zijn bedrijf een werk van stoffelijke aard uitvoert;
c. ten opzichte van de aannemer als onderaannemer beschouwd de verkoper van een
toekomstige zaak, voor zover de koop voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een werk van stoffelijke aard.
4. Het eerste tot en met het derde lid is niet van toepassing, indien:
a. een werk tot de uitvoering waarvan een onderaannemer zich jegens een aannemer
heeft verbonden geheel of grotendeels wordt verricht op de plaats waar de onderneming van de onderaannemer is gevestigd, of
b. de uitvoering van een werk waartoe een onderaannemer zich jegens een aannemer
heeft verbonden ondergeschikt is aan een tussen hen gesloten koopovereenkomst
van een bestaande zaak.
5. De aansprakelijkheid, bedoeld in het eerste lid, geldt niet met betrekking tot
de loonbelasting en de premies, verschuldigd door een onderaannemer, indien aannemelijk is dat het niet betalen door de onderaannemer noch aan hem, noch aan een
aannemer is te wijten.
6. De aannemer is niet aansprakelijk indien hij een onderzoek heeft verricht naar
het fiscaal gedrag van de onderaannemer. Hij kan aan dit onderzoek voldoen door om
de drie maanden, voor de duur van de overeenkomst, van de onderaannemer te verzoeken bij hem in te leveren een verklaring betreffende het fiscale gedrag van de on-
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deraannemer, op te vragen bij de Ontvanger waaruit blijkt dat de onderaannemer aan
zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan.
§ 3. De aansprakelijkheid voor uitgeleend personeel
Artikel 5
1. Ingeval een werknemer met instandhouding van de dienstbetrekking tot zijn
inhoudingsplichtige, de uitlener, door deze ter beschikking is gesteld aan een derde,
de inlener, om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn, is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en de premies die de uitlener verschuldigd is
in verband met het verrichten van die werkzaamheden door die werknemer. In afwijking van artikel 2, tweede lid, is de inlener niet aansprakelijk voor de in verband met
de heffing van loonbelasting en premies opgelegde bestuurlijke boete.
2. Met een inlener wordt gelijkgesteld de doorlener, zijnde degene aan wie een
werknemer ter beschikking is gesteld en die deze werknemer vervolgens ter beschikking stelt aan een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn, alsmede
de derde aan wie door een doorlener een werknemer ter beschikking is gesteld om
onder toezicht of leiding van die derde werkzaam te zijn.
3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing, indien de werkzaamheden die door de ter beschikking gestelde werknemer zijn verricht, ondergeschikt zijn
aan een tussen de uitlener en de inlener, dan wel tussen de doorlener en de inlener,
gesloten koopovereenkomst van een bestaande zaak.
4. De aansprakelijkheid, bedoeld in het eerste lid, geldt niet met betrekking tot
de loonbelasting en de premies verschuldigd door de uitlener, indien aannemelijk is
dat het niet betalen door de uitlener noch aan hem, noch aan een inlener te wijten is.
5. De inlener is niet aansprakelijk indien hij een onderzoek heeft verricht naar
het fiscaal gedrag van de uitlener. Hij kan aan dit onderzoek voldoen door om de drie
maanden, voor de duur van de overeenkomst, van de uitlener te verzoeken bij hem in
te leveren een verklaring betreffende het fiscale gedrag van de uitlener, op te vragen
bij de Ontvanger waaruit blijkt dat de uitlener aan zijn fiscale verplichtingen heeft
voldaan.
§ 4. De aansprakelijkheid ten aanzien van lichamen
zonder rechtspersoonlijkheid, buitenlandse
lichamen en ontbonden lichamen
Artikel 6
1. In afwijking in zoverre van andere wettelijke regelingen is hoofdelijk aansprakelijk voor belastingen en premies:
a. ieder van de bestuurders van een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid;
b. de leider van de vaste inrichting of de in Aruba wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger van een niet in Aruba gevestigd lichaam;

Pagina 7
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 9
___________________________________________________________________
c. ieder van de met een vereffening van een ontbonden lichaam belaste personen, met
uitzondering van de door de rechter benoemde vereffenaar, voor zover het niet betalen van de schuld ter zake van de belasting of de premie het gevolg is van aan
hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur, met dien verstande dat de aansprakelijkheid vervalt indien na de ontbinding vijf jaren zijn verstreken.
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt als bestuurder van een maat- of vennootschap aangemerkt de volledig aansprakelijke vennoot en is artikel 3, tweede lid,
van overeenkomstige toepassing.
3. Geen aansprakelijkheid bestaat op grond van het eerste lid, onderdelen a of b,
indien een daarin bedoelde bestuurder kan bewijzen dat hem niet verweten kan worden dat de belasting of de premie niet door het lichaam is voldaan.
§ 5. De aansprakelijkheid ten aanzien van in het buitenland gevestigde inhoudingsplichtigen, aannemers en werknemers
Artikel 7
1. Voor zover zulks niet reeds uit artikel 6, eerste lid, onderdeel b, volgt, is
hoofdelijk aansprakelijk:
a. voor de loonbelasting en de premies, verschuldigd door een niet in Aruba wonende
of gevestigde inhoudingsplichtige,
b. voor de loonbelasting en de premies die een niet in Aruba wonende of gevestigde
aannemer is verschuldigd op grond van artikel 4,
de leider van de vaste inrichting in Aruba, de in Aruba wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger, dan wel degene die de leiding heeft van de in Aruba verrichte werkzaamheden. Geen aansprakelijkheid bestaat voor degene die bewijst dat het
niet aan hem te wijten is dat door de inhoudingsplichtige, dan wel door de aannemer de loonbelasting of de premies niet zijn voldaan.
2. Hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting met betrekking tot het loon
van de niet in Aruba woonachtige artiest of beroepssporter, is degene die het optreden
of de sportbeoefening in Aruba organiseert, mede organiseert of doet organiseren.
Artikel 8
Een werknemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de ten onrechte van hem niet
ingehouden loonbelasting en premies, tenzij hij de Inspecteur der belastingen over de
nalatigheid van de inhoudingsplichtige in kennis heeft gesteld voordat hij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat de Inspecteur der belastingen met deze nalatigheid
bekend was of zou worden.
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§ 6. De aansprakelijkheid van transparante vennootschappen
Artikel 9
Een transparante vennootschap als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d,
van de Algemene landsverordening belastingen is hoofdelijk aansprakelijk voor de in
artikel 2, onderdelen a, c of h van de Algemene landsverordening belastingen genoemde belastingen die verschuldigd zijn op het aan de deelgerechtigden toe te rekenen inkomen. De eerste volzin geldt voor de verschuldigde sommen die betrekking
hebben op het inkomen en vermogen van de transparante vennootschap die op grond
van artikel 3a, tweede lid, van de Algemene landsverordening belastingen worden
aangemerkt als het inkomen en vermogen van de deelgerechtigden tot het vermogen
van de transparante vennootschap, alsmede voor alle andere sommen die de transparante vennootschap verschuldigd zou zijn geweest indien zij niet op grond van artikel
3, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene landsverordening belastingen had geopteerd voor behandeling als maatschap.

HOOFDSTUK III
Formele bepalingen
Artikel 10
1. Aansprakelijkstelling geschiedt bij beschikking van de Ontvanger na het tijdstip waarop degene die de belasting of de premie verschuldigd is, in gebreke is met
de betaling van zijn belasting- of premieschuld. De beschikking vermeldt in ieder geval de gronden waarop de aansprakelijkheid berust, het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid bestaat en de termijn waarbinnen het bedrag moet worden betaald. Indien
de aansprakelijkstelling betrekking heeft op een bestuurlijke boete, geschiedt zij met
overeenkomstige toepassing van Hoofdstuk VIII, paragraaf 2, van de Algemene
landsverordening belastingen.
2. De Ontvanger bezorgt een afschrift van de beschikking per aangetekende post
of reikt hem tegen ontvangstbewijs uit.
3. De beschikking is vatbaar voor bezwaar en beroep; Hoofdstuk III van de Algemene landsverordening belastingen is daarop van overeenkomstige toepassing, met
uitzondering van de artikelen 18, zevende lid, en 20 van die landsverordening, indien
het niet aan de aansprakelijk gestelde te wijten is dat door de belasting- of premieschuldige:
a. de vereiste aangifte niet is gedaan, of
b. niet volledig is voldaan aan de verplichtingen betreffende de administratie of het
verstrekken van gegevens of inlichtingen ten behoeve van de heffing van belastingen of premies, krachtens die landsverordening of bij of krachtens enig andere
landsverordening.
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4. Een bezwaar kan geen betrekking hebben op feiten of omstandigheden die
van belang zijn geweest bij de vaststelling van een belasting- of premieaanslag en ter
zake waarvan een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan.
5. De Ontvanger stelt de aansprakelijk gestelde desgevraagd op de hoogte van
de gegevens met betrekking tot de belasting of de premie waarvoor hij aansprakelijk
is gesteld, voor zover deze gegevens voor het maken van bezwaar of het instellen van
beroep redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht.
Artikel 11
1. Het bedrag, vermeld in een beschikking als bedoeld in artikel 10, eerste lid, is
invorderbaar twee maanden na de dagtekening van de beschikking. Op de invordering is de Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. GT 4) van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien de aansprakelijk gestelde de aansprakelijkheid niet of niet tijdig betwist, het bedrag niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt betaald, dan
wel het bedrag ineens en terstond invorderbaar wordt ingevolge artikel 9 van de
Landsverordening invordering directe belastingen, geschiedt de invordering door
middel van een door de Ontvanger uit te vaardigen dwangschrift. Alsdan zijn de
voorschriften van de Landsverordening houdende regeling van de invordering van
belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften, alsmede van
de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen (AB 1988 no. GT
12) van overeenkomstige toepassing.
3. De aansprakelijk gestelde kan tegen de tenuitvoerlegging van een dwangschrift inzake de aansprakelijkheidsschuld in verzet komen op de voet van artikel 4
van de Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake belastingen, bijdragen en vergoedingen met dien verstande, dat het derde
lid van dat artikel van overeenkomstige toepassing is op het niet-ontvangen zijn van
de beschikking, bedoeld in artikel 10, eerste lid, en op de omstandigheden die aan de
orde zijn of hadden kunnen worden gesteld bij het maken van bezwaar tegen die beschikking of bij het instellen van beroep ter zake van een uitspraak op het desbetreffende bezwaar.
4. Alvorens tot uitwinning van het vermogen van een derde die op grond van artikel 3 tot en met 9 van de landsverordening aansprakelijk is gesteld, heeft de Ontvanger al datgene gedaan om van degene die de belasting of premie verschuldigd is,
het in gebreke zijnde bedrag van de belasting- of premieschuld in te vorderen.
Artikel 12
1. Een teruggaaf als gevolg van:
a. een vermindering van een belasting- of premieaanslag waarop het door de aansprakelijk gestelde betaalde bedrag is afgeboekt, of
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b. het buiten invordering blijven van een aanslag die lager is vastgesteld dan een
voorlopige aanslag waarop het door de aansprakelijk gestelde betaalde bedrag is
afgeboekt,
komt toe aan degene op wiens naam de belasting- of premieaanslag is gesteld.
2. In afwijking van het eerste lid, kan de Ontvanger onder hem te stellen voorwaarden en in overeenstemming met degene op wiens naam de belasting- of premieaanslag is gesteld en de aansprakelijk gestelde, de teruggaaf doen toekomen aan de
aansprakelijk gestelde.

HOOFDSTUK IV
Bijzondere verhaalsregelingen voor aansprakelijkgestelden
Artikel 13
1. Indien verhaal op de belasting- of premieschuldige door degene die ingevolge
de artikelen 3, 4, 5, 6, eerste lid, onderdelen a, b of c, of 7 de schuld heeft betaald,
geheel of gedeeltelijk onmogelijk blijkt en ter zake van die schuld twee of meer personen ingevolge de desbetreffende bepaling hoofdelijk aansprakelijk zijn, dragen dezen onderling voor gelijke delen in het onverhaald gebleken deel bij. Indien artikel 4
van toepassing is en het aandeel in het totaal van het uit te voeren werk dat ieder van
de hoofdelijk aansprakelijken heeft laten uitvoeren kan worden vastgesteld, draagt, in
afwijking van de eerste volzin, ieder in evenredigheid met dat aandeel bij.
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de bijdrage niet meer dan het bedrag
waarvoor ieders aansprakelijkheid ingevolge de desbetreffende bepaling bestaat. Een
tekort, ontstaan als gevolg van de toepassing van de eerste volzin, wordt met inachtneming van het eerste lid over de anderen verdeeld.
3. Degene die meer heeft betaald dan waartoe hij overeenkomstig het eerste of
tweede lid verplicht was, heeft voor het meerdere verhaal op degene die minder heeft
betaald dan waartoe hij overeenkomstig zijn aandeel verplicht was. Indien verhaal op
een of meer van degenen op wie verhaal kan worden genomen, geheel of gedeeltelijk
onmogelijk is, dan wordt het tekort over de anderen verdeeld.
4. Een ieder die in de betaling van de schuld ter zake van de belasting of de
premie heeft bijgedragen, kan deze bijdrage op een later tijdstip van de belasting- of
premieschuldige terugvorderen.
5. Van het eerste tot en met het vierde lid kan bij overeenkomst worden afgeweken.
Artikel 14
1. Degene die op de voet van de artikelen 4, 5, 6, eerste lid, onderdelen b of c, of
7 voor de voldoening van een schuld ter zake van een belasting of premie geheel of
gedeeltelijk aansprakelijk is gesteld, kan voor hetgeen hij daarin heeft bijgedragen,
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verhaal nemen op een ieder die ingevolge de artikelen 3 of 6, eerste lid, onderdeel a,
voor die schuld hoofdelijk aansprakelijk is.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op degene die een krachtens
artikel 13 verschuldigd bedrag heeft voldaan.
3. Degene die het ingevolge het eerste lid verschuldigde bedrag heeft voldaan,
wordt geacht tot dit bedrag de belasting of de premie van de belasting- en premieschuldige ingevolge de artikelen 3 of 6, eerste lid, onderdeel a, te hebben voldaan.
4. Van het eerste, tweede en derde lid kan bij overeenkomst worden afgeweken.

HOOFDSTUK V
Slotbepaling
Artikel 15
1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij of krachtens landsverordening te bepalen tijdstip.
2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering.

Gegeven te Oranjestad, 3 februari 2014
A.Tromp-Yarzagaray

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
J.D. Irausquin,
De minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport,
C.A. Schwengle
De minister van Justitie,
A.L. Dowers

