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DE MINISTER VAN FINANCIEN EN OVERHEIDSORGANISATIE, 
 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
- dat het wenselijk is de in de belastingjaren 2012 tot en met 2015 gehan-

teerde regels met betrekking tot de afgifte van kentekenplaten voor motor-
rijtuigen vast te leggen; 

- dat het noodzakelijk is nieuwe regels te stellen met betrekking tot de in het 
belastingjaar 2016 te gebruiken kentekenplaten voor motorrijtuigen, alsme-
de andere bijzonderheden;  

 
Gelet op: 
 
artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening 
(AB 1988 no. GT 23);  
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
§1. Kenteken- en controleplaten voor de belastingjaren 2012 tot en met 2015 
 
Artikel 1 
 
In het belastingjaar 2012 hebben ten aanzien van de afmetingen, de kleuren-
combinaties, de algemene letter- en cijfercombinaties en de kosten van ken-
teken- en controleplaten voor motorrijtuigen de voorschriften gegolden, zoals 
opgenomen in de artikelen 2 tot en met 5. 
 
Artikel 2 
 
1. De kleuren van de kentekenplaten zijn wit met bruin opschrift en een brui-

ne rand. 
2. De kleuren van de controleplaten bruin met wit opschrift en een witte 

rand. 
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Artikel 3 
 
1. In het belastingjaar 2012 worden kenteken- en controleplaten vervaardigd 

conform de navolgende tabel: 
 

Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

op meer dan drie 
wielen 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

A 1 t/m 57.000 A 1 t/m 57.000 

 dienst motorrijtuigen D 1 t/m 600 geen controleplaat 
vervaardigd 

 autobussen B 1 t/m 130 B 1 t/m 130 

 motorrijtuigen be-
stemd voor ongere-
geld vervoer 

O 1 t/m 300 O 1 t/m 300 

 toerwagens T 1 t/m 350 T 1 t/m 350 

 verhuur motorrijtui-
gen 

V 1 t/m 6.000 V 1 t/m 6.000 

 motorrijtuigen van 
agentschappen 

AG 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 
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Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

 voor verkoop be-
stemde rijtuigen 

BR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 taxi’s TX 1 t/m 400 TX 1 t/m 400 

 garages GAR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dieselvrachtauto’s DT 1 t/m 1.200 DT 1 t/m 1.200 

 overige vrachtauto’s TR 1 t/m 350 TR 1 t/m 350 

op twee of drie wie-
len 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

MFA 1 t/m 2.000 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dienst motorrijtuigen MFD 1 t/m 60 geen controleplaat 
vervaardigd 

 
 

2.  Op de kentekenplaten is aan de bovenzijde vermeld het woord “ARUBA”, 
aan de rechterzijde het jaartal “2012” en aan de onderkant de woorden 
“aruba.com”. De controleplaten bevatten aan de onderzijde het jaartal 
“2012”. 
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Artikel 4 
 
1. De afmetingen van de kentekenplaten voor motorrijwielen zijn 10,15 cm x 

20,3 cm; voor de overige motorrijtuigen bedragen zij 15,2 cm x 30,5 cm. 
2. De afmetingen van de controleplaten zijn 15,25 cm x 8,25 cm. 
 
Artikel 5 
 
1. De kosten voor de afgifte van een kentekenplaat voor motorrijwielen be-

dragen Afl. 8,-; die voor de afgifte van de kentekenplaten voor overige 
motorrijtuigen Afl. 12,- per stel. 

2. De kosten voor de afgifte van controleplaten bedragen Afl. 8,- per stel. 
 
Artikel 6 
 
In het belastingjaar 2013 hebben ten aanzien van de afmetingen, de kleuren-
combinaties, de algemene letter- en cijfercombinaties en de kosten van ken-
teken- en controleplaten voor motorrijtuigen de voorschriften gegolden, zoals 
opgenomen in de artikelen 7 tot en met 10. 
 
Artikel 7 
 
1. De kleuren van de kentekenplaten zijn oranje met wit opschrift en een wit-

te rand. 
2. De kleuren van de controleplaten zijn wit met oranje opschrift en een 

oranje rand. 
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Artikel 8 
 
1. In het belastingjaar 2013 worden kenteken- en controleplaten vervaardigd 

conform de navolgende tabel: 
 

Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

op meer dan drie 
wielen 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

A 1 t/m 59.000 A 1 t/m 59.000 

 dienstmotorrijtuigen D 1 t/m 600 geen controleplaat 
vervaardigd 

 autobussen B 1 t/m 130 B 1 t/m 130 

 motorrijtuigen be-
stemd voor ongere-
geld vervoer 

O 1 t/m 300 O 1 t/m 300 

 toerwagens T 1 t/m 350 T 1 t/m 350 

 verhuurmotorrijtui-
gen 

V 1 t/m 6.000 V 1 t/m 6.000 

 motorrijtuigen van 
agentschappen 

AG 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 
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Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

 voor verkoop be-
stemde rijtuigen 

BR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 taxi’s TX 1 t/m 400 TX 1 t/m 400 

 garages GAR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dieselvrachtauto’s DT 1 t/m 1.200 DT 1 t/m 1.200 

 overige vrachtauto’s TR 1 t/m 350 TR 1 t/m 350 

op twee of drie wie-
len 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

MFA 1 t/m 2.300 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dienstmotorrijtuigen MFD 1 t/m 60 geen controleplaat 
vervaardigd 

 verhuurmotorrijtui-
gen 

MFV 1 t/m 260 geen controleplaat 
vervaardigd 
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2.  Op de kentekenplaten is aan de bovenzijde vermeld het woord “ARUBA”, 
aan de rechterzijde het jaartal “2013” en aan de onderkant de woorden 
“aruba.com”. De controleplaten bevatten aan de onderzijde het jaartal 
“2013”. 

 
Artikel 9 
 
1. De afmetingen van de kentekenplaten voor motorrijwielen zijn 10,15 cm x 

20,3 cm; voor de overige motorrijtuigen bedragen zij 15,2 cm x 30,5 cm. 
2.  De afmetingen van de controleplaten zijn 15,25 cm x 8,25 cm. 
 
Artikel 10 
 
1. De kosten voor de afgifte van een kentekenplaat voor motorrijwielen be-

dragen Afl. 8,-; die voor de afgifte van de kentekenplaten voor overige 
motorrijtuigen Afl. 12,- per stel. 

2. De kosten voor de afgifte van controleplaten bedragen Afl. 8,- per stel. 
 
Artikel 11 
 
In het belastingjaar 2014 hebben ten aanzien van de afmetingen, de kleuren-
combinaties, de algemene letter- en cijfercombinaties en de kosten van ken-
teken- en controleplaten voor motorrijtuigen de voorschriften gegolden, zoals 
opgenomen in de artikelen 12 tot en 15. 
 
Artikel 12 
 
1. De kleuren van de kentekenplaten zijn wit met zwart opschrift en een 

zwarte rand. 
2.  De kleuren van de controleplaten zijn zwart met wit opschrift en een witte 

rand. 
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Artikel 13 
 
1. In het belastingjaar 2014 worden kenteken- en controleplaten vervaardigd 

conform de navolgende tabel: 
 

Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

op meer dan drie 
wielen 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

A 1 t/m 60.600 A 1 t/m 60.600 

 dienstmotorrijtuigen D 1 t/m 600 geen controleplaat 
vervaardigd 

 autobussen B 1 t/m 160 B 1 t/m 160 

 motorrijtuigen be-
stemd voor ongere-
geld vervoer 

O 1 t/m 325 O 1 t/m 325 

 toerwagens T 1 t/m 400 T 1 t/m 400 

 verhuurmotorrijtui-
gen 

V 1 t/m 6.000 V 1 t/m 6.000 

 motorrijtuigen van 
agentschappen 

AG 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 
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Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

 voor verkoop be-
stemde rijtuigen 

BR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 taxi’s TX 1 t/m 440 TX 1 t/m 440 

 garages GAR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dieselvrachtauto’s DT 1 t/m 1.200 DT 1 t/m 1.200 

 overige vrachtauto’s TR 1 t/m 350 TR 1 t/m 350 

op twee of drie wie-
len 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

MFA 1 t/m 2.300 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dienstmotorrijtuigen MFD 1 t/m 50 geen controleplaat 
vervaardigd 

 verhuurmotorrijtui-
gen 

MFV 1 t/m 260 geen controleplaat 
vervaardigd 
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2. Op de kentekenplaten is aan de bovenzijde vermeld het woord “ARUBA”, 
aan de rechterzijde het jaartal “2014” en aan de onderkant de woorden 
“aruba.com”. De controleplaten bevatten aan de onderzijde het jaartal 
“2014”. 

 
Artikel 14 
 
1. De afmetingen van de kentekenplaten voor motorrijwielen zijn 10,15 cm x 

20,3 cm; voor de overige motorrijtuigen bedragen zij 15,2 cm x 30,5 cm. 
2. De afmetingen van de controleplaten zijn 15,25 cm x 8,25 cm. 
 
Artikel 15 
 
1. De kosten voor de afgifte van een kentekenplaat voor motorrijwielen be-

dragen Afl. 8,-; die voor de afgifte van de kentekenplaten voor overige 
motorrijtuigen Afl. 12,- per stel. 

2. De kosten voor de afgifte van controleplaten bedragen Afl. 8,- per stel. 
 
Artikel 16 
 
In het belastingjaar 2015 hebben ten aanzien van de afmetingen, de kleuren-
combinaties, de algemene letter- en cijfercombinaties en de kosten van ken-
teken- en controleplaten voor motorrijtuigen de voorschriften gegolden, zoals 
opgenomen in de artikelen 17 tot en met 20. 
 
Artikel 17 
 
1. De kleuren van de kentekenplaten zijn blauw met wit opschrift en een wit-

te rand. 
2. De kleuren van de controleplaten zijn wit met blauw opschrift en een 

blauwe rand. 
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Artikel 18 
 
1. In het belastingjaar 2015 worden kenteken- en controleplaten vervaardigd 

conform de navolgende tabel: 
 

Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

op meer dan drie 
wielen 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

A 1 t/m 62.000 A 1 t/m 62.000 

 dienstmotorrijtuigen D 1 t/m 600 geen controleplaat 
vervaardigd 

 autobussen B 1 t/m 160 B 1 t/m 160 

 motorrijtuigen be-
stemd voor ongere-
geld vervoer 

O 1 t/m 325 O 1 t/m 325 

 toerwagens T 1 t/m 400 T 1 t/m 400 

 verhuurmotorrijtui-
gen 

V 1 t/m 6.000 V 1 t/m 6.000 

 motorrijtuigen van 
agentschappen 

AG 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 
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Soort motorrijtuig Categorie motorrij-
tuig 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
kentekenplaten 

Algemene letter- en 
cijfercombinaties op 
controleplaten 

 voor verkoop be-
stemde rijtuigen 

BR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 taxi’s TX 1 t/m 450 TX 1 t/m 450 

 garages GAR 1 t/m 20 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dieselvrachtauto’s DT 1 t/m 1.200 DT 1 t/m 1.200 

 overige vrachtauto’s TR 1 t/m 350 TR 1 t/m 350 

op twee of drie wie-
len 

motorrijtuigen niet 
zijnde de hieronder 
genoemde motorrij-
tuigen 

MFA 1 t/m 2.300 geen controleplaat 
vervaardigd 

 dienstmotorrijtuigen MFD 1 t/m 50 geen controleplaat 
vervaardigd 

 verhuurmotorrijtui-
gen 

MFV 1 t/m 300 geen controleplaat 
vervaardigd 

 



Pagina 14 Afkondigingsblad van Aruba 2015 no. 57 
________________________________________________________________________ 

 

2. Op de kentekenplaten is aan de bovenzijde vermeld het woord “ARUBA”, 
aan de rechterzijde het jaartal “2015” en aan de onderkant de woorden 
“aruba.com”. De controleplaten bevatten aan de onderzijde het jaartal 
“2015”. 

 
Artikel 19 
 
1.  De afmetingen van de kentekenplaten voor motorrijwielen zijn 10,15 cm x 

20,3 cm; voor de overige motorrijtuigen bedragen zij 15,2 cm x 30,5 cm. 
2.  De afmetingen van de controleplaten zijn 15,25 cm x 8,25 cm. 
 
Artikel 20 
 
1.  De kosten voor de afgifte van een kentekenplaat voor motorrijwielen be-

dragen Afl. 8,-; die voor de afgifte van de kentekenplaten voor overige 
motorrijtuigen Afl. 12,- per stel. 

2.  De kosten voor de afgifte van controleplaten bedragen Afl. 8,- per stel. 
 
§2. Kenteken- en controleplaat 2016; controlesticker 
 
Artikel 21 
 
Voor het belastingjaar 2016 gelden als kentekenplaten als bedoeld in artikel 
10 van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 
23) de kentekenplaten zoals deze in het belastingjaar 2015 hebben gegolden, 
alsmede een controlesticker. 
 
Artikel 22  
 
1.  In afwijking van artikel 21 worden voor het belastingjaar 2016 voor motor-

rijwielen kentekenplaten uitgereikt. 
2.  De kleuren van de kentekenplaten zijn groen met een wit opschrift en een 

witte rand. 
3.  De letter- en cijfercombinatie van de kentekenplaten is MFA1 tot en met 

2.300, MFD 1 tot en met 50 en MFV 1 tot en met 300. Er worden geen 
controleplaten vervaardigd. 

4. Op de kentekenplaten is aan de bovenzijde vermeld het woord “ARUBA”, 
aan de rechterzijde het jaartal “2016” en aan de onderkant de woorden 
“aruba.com”. 

5. De afmetingen van die kentekenplaten zijn 10,15 cm x 20,3 cm.  
6. De kosten voor de afgifte van kentekenplaten voor motorrijwielen be-

draagt Afl. 8,-. 
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Artikel 23 
 
1. In afwijking van artikel 21 worden voor het belastingjaar 2016 voor nieuw 

te registreren motorrijtuigen kentekenplaten van het belastingjaar 2015 
uitgereikt. 

2. De kosten voor de afgifte van die kentekenplaten bedragen Afl. 20,- 
 
Artikel 24 
 
1.  Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Motorrijtuig- en mo-

torbootbelastingverordening voor het belastingjaar 2016 wordt bij betaling 
van het eerste, tweede en derde kwartaal een controlesticker uitgereikt 
met de kleur oranje. 

2. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Motorrijtuig- en mo-
torbootbelastingverordening voor het belastingjaar 2016 wordt als bewijs 
voor de betaling van het vierde kwartaal een controlesticker uitgereikt met 
de kleur groen. 

 
Artikel 25 
 
1.  De in artikelen 21 en 24 bedoelde controlestickers voor kentekenplaten 

met de lettercombinatie A zijn rond en zelfklevend en voorzien van het 
wapen van Aruba, het jaartal 2016, het logo van het Departement der Be-
lastingen als watermerk, alsmede een doorlopende nummering.  

2. De in artikelen 21 en 24 bedoelde controlestickers voor kentekenplaten 
met overige lettercombinaties zijn vierkant en zelfklevend en voorzien van 
het wapen van Aruba, het jaartal 2016, het logo van het Departement der 
Belastingen als watermerk, alsmede een doorlopende nummering. 

 
Artikel 26 
 
1.  Indien de belasting in termijnen wordt betaald, zijn de kosten voor de af-

gifte van een controlesticker met de kleur oranje Afl. 3,- en voor de afgifte 
van een controlesticker met de kleur groen Afl. 3,-. Geen groene controle-
sticker wordt uitgereikt indien de belasting voor het eerste, tweede of der-
de kwartaal van het belastingjaar 2016 niet is betaald. 

2. Indien de belasting in een termijn wordt betaald, zijn de kosten voor de 
afgifte van een controlesticker met de kleur groen Afl. 6,-. 

3.  Bij onleesbaar of onbruikbaar geworden controlestickers dan wel verloren 
geraakte controlestickers kan een duplicaat worden uitgereikt tegen beta-
ling van Afl. 30,-. 
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§3. Overige bepalingen 
 
Artikel 27 
 
Aan artikel 1 van Regeling kentekens motorvoertuigen (AB 2000 no. 22) 
wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. Voor het jaar 2016 worden de controlestickers bij een motorrijtuig op de 
binnenzijde, rechtsonder, boven het bewijs van keuring op de voorruit aange-
bracht op een duidelijk waarneembare wijze. 
 
Artikel 28 
 
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, 
met dien verstande dat: 
- artikel 1 tot en met 5, terugwerken tot en met 1 januari 2012; 
- artikel 6 tot en met 10, terugwerken tot en met 1 januari 2013; 
- artikel 11 tot en met 15, terugwerken tot en met 1 januari 2014; 
- artikel 16 tot en met 20, terugwerken tot en met 1 januari 2015. 
 

 
A.R. Bermudez 

 


