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DE MINISTERS VAN 

 

FINANCIËN EN OVERHEIDSORGANISATIE, 

 

EN VAN 

 

JUSTITIE 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ten behoeve van de heffing en inning van motorrijtuigbelasting in het 

belastingjaar 2018 noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot de in 

dat belastingjaar te gebruiken kentekenplaten voor motorrijtuigen;  

 

Gelet op: 

 

artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening 

(AB 1988 no. GT 23);  

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

Voor het belastingjaar 2018 geldt als kentekenplaat en controleplaat als be-

doeld  in  artikel 10 van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening 

(AB 1988 no. GT 23), de kentekenplaten en controleplaten zoals deze in het 

belastingjaar 2015 hebben gegolden, alsmede een controlesticker. 

 

Artikel 2 

 

1. In afwijking van artikel 1 worden voor het belastingjaar 2018 voor motor-

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

oranje rand. 

3. De letter- en cijfercombinatie van de kentekenplaten is MFA 1 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 vermeldt het woord “ARUBA” 

en aan de onderkant het jaartal “2018”. 

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,-. 

 

Artikel 3 

 

1. In afwijking van artikel 1 worden voor het belastingjaar 2018 voor nieuw te 

registreren motorrijtuigen kentekenplaten van het belastingjaar 2015 uit-

gereikt. 

2. De kosten voor afgifte van die kentekenplaten bedragen Afl. 20,-. 

 

Artikel 4 

 

1. Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Motorrijtuig- en mo-

torbootbelastingverordening voor het belastingjaar 2018 wordt bij betaling 

van de eerste termijn een controlesticker uitgereikt met de kleur grijs. 

2.  Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Motorrijtuig- en mo-

torbootbelastingverordening voor het belastingjaar 2018 wordt als bewijs 

voor de betaling van de tweede termijn een controlesticker uitgereikt met 

de kleur fuchsia. 

 

Artikel 5 

 

1. De in artikel 1 en 4 bedoelde controlestickers voor kentekenplaten met de 

lettercombinatie A zijn rond en zelfklevend en voorzien van het wapen van 

Aruba, het jaartal 2018, de naam “Departement der Belastingen” als wa-
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termerk, alsmede een doorlopende nummering. De controlestickers heb-

ben een doorsnede van 7,5 cm. 

2. De in artikel 1 en 4 bedoelde controlestickers voor kentekenplaten met 

overige lettercombinaties zijn vierkant en zelfklevend en voorzien van het 

wapen van Aruba, het jaartal 2018, de naam “Departement der Belastin-

gen” als watermerk, alsmede een doorlopende nummering. De afmetin-

gen van de controlesticker zijn 7,5 cm x 7,5 cm. 

 

Artikel 6 

 

1. Indien de belasting voor motorrijtuigen met kentekenplaten met een letter-

combinatie “A” in termijnen wordt betaald, zijn de kosten voor de afgifte 

van een controlesticker met de kleur grijs Afl. 3,- en voor de afgifte van 

een controlesticker met de kleur fuchsia Afl. 3,-. Geen fuchsia controles-

ticker wordt uitgereikt indien de verschuldigde belasting voor de eerste 

termijn van het belastingjaar 2018 niet is betaald. 

2. Indien de belasting voor motorrijtuigen met kentekenplaten met een letter-

combinatie “A” in een termijn wordt betaald of indien de belasting voor 

motorrijtuigen met kentekenplaten met een andere lettercombinatie dan 

“A” wordt betaald, zijn de kosten voor de afgifte van een controlesticker 

met de kleur fuchsia 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,-. 

 

Artikel 7 

 

1. In  artikel 1, derde  lid, van  de  Regeling  kentekens   motorvoertuigen 

(AB 2000 no. 22) wordt “2017” vervangen door: 2018.  

 

Artikel 8 

 

1.  Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 

2018. 
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2. Zij kan worden aangehaald als Regeling kentekenplaten en controlestic-

kers 2018. 

 

A.R. Bermudez 

 

A.L. Dowers 

 

 


