LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van
ter uitvoering van artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4)
(Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid en Onderzoek)
------------------------------------

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het vanwege de invoering van de Arbeidsverordening 2013 en de
Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten noodzakelijk is
het Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid (AB 1990 no. 22) te vervangen;
Gelet op:
artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
Ten behoeve van het Land worden door de Directie Arbeid en Onderzoek retributies en leges geheven als volgt:
A. Uitzendvergunningen
1°. voor het in behandeling nemen van een verzoek om afgifte van een
uitzendvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening
terbeschikkingstelling arbeidskrachten ................................ Afl. 250,-;
2°. voor het afgeven van bovenbedoelde uitzendvergunning. Afl. 2.250,-.
B. Ontslagvergunningen
voor het in behandeling nemen van een verzoek om afgifte van een ont-
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slagvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 1989 no. GT 14) ............... Afl. 250,-.
Artikel 2
1. De retributies, bedoeld in artikel 1, onderdelen A, sub 1°, en B,
zijn verschuldigd door degene die verzoekt om de inbehandelingneming.
Van betaling van de retributie, bedoeld in artikel 1, onderdeel B, worden
vrijgesteld ondernemingen die in staat van faillissement zijn verklaard.
2. De leges, bedoeld in artikel 1, onderdeel A, sub 2°, zijn verschuldigd door degene die verzoekt om de afgifte van de in dat artikel genoemde
vergunning.
3. Geen stuk wordt afgegeven, alvorens de daarvoor verschuldigde
leges zijn voldaan.
Artikel 3
1. De inning van de retributies, bedoeld in artikel 1, onderdelen A,
sub 1°, en B, geschiedt door of namens de directeur van de Directie Arbeid
en Onderzoek tegen afgifte van een kwitantieformulier, voorzien van zegels
ter waarde van het betaalde bedrag.
2. De inning van de leges bedoeld in artikel 1, onderdeel A, sub 2°,
geschiedt door of namens de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek, waarbij het aangevraagde stuk ten bewijze van betaling wordt voorzien van zegels ter waarde van hetzelfde bedrag.
3. Ingevolge het eerste of tweede lid aangebrachte zegels worden terstond na het aanbrengen daarvan door de afgevende ambtenaar afgestempeld met het stempel van de Directie Arbeid en Onderzoek.
Artikel 4
De in artikel 3 genoemde zegels worden verstrekt, beheerd en afgerekend op de wijze door de minister, belast met Financiën, bepaald.
Artikel 5
Het Retributie- en legesbesluit Directie Arbeid (AB 1990 no. 22)
wordt ingetrokken.
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Artikel 6
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Directie
Arbeid en Onderzoek.
Gegeven te Oranjestad,

De minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid,

De minister van Justitie,

