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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 december 2007 regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Directie Telecommunicatiezaken

Citeertitel: Retributie- en legesbesluit Directie Telecommunicatiezaken
Vindplaats : AB 2007 no. 119
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
Ten behoeve van het Land wordt door de Directie Telecommunicatiezaken retributies geheven als volgt:
A. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
afgifte van een concessie als bedoeld in artikel
2 van de Telegraaf- en telefoonverordening (AB
1996 no. GT 2 ) .................................... Afl. 1000,-;
B. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
afgifte van een concessie als bedoeld in artikel 4
van de Telegraaf- en telefoonverordening ........... Afl.
300,-;
C. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
afgifte van een concessie voor het aanleggen en
gebruiken van een amateurzendinstallatie en zendinstallatie voor vaartuigen vallende onder categorie I als vermeld in de bijlage bij dit landsbesluit.............................................. Afl.
50,-;
D. voor het afgeven van verkorte nummers of een nummerreeks........................................... Afl.
300,-;
E. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
afgifte van een toestemming of vergunning niet
vallende onder de letters A tot en met D ........... Afl.
300,-;
F. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een reeds afgegeven vergunning of
concessie en voor wijziging of uitbreiding van
frequentie of televisiekanaalbezetting ............. Afl.
300,-;
G. voor het in behandeling nemen van een verzoek tot
het verrichten van een technisch- of administratief onderzoek of handeling ........................ Afl.
300,-;
H. voor het uitvoeren van een onderzoek als bedoeld
in artikel 6b van de Telegraaf- en telefoonverordening, voor :
1°. het
keuren
van
een
vaste
radioomroepinstallatie (hoofdzender) ............... Afl. 1000,-;
2°. het keuren van een vaste televisieomroepinstallatie (hoofdzender) ....................... Afl. 1500,-;
3°. het keuren van een vaste of verplaatsbare
zendinstallatie ten behoeve van de omroep,
per zendinstallatie:
a. radio-omroep ............................... Afl.
250,-;
b. televisieomroep ............................ Afl.
500,-;
4°. het keuren van zendinstallaties aan boord van
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5°.
6°.
7°.
8°.
9°.
10°.
11°.

12°.

13°.
14°.
15°.
16°.
17°.
18°.
19°.
20°.
21°.
22°.
23°.
24°.
25°.

vaartuigen vallende onder categorie I als
vermeld in de bijlage bij dit landsbesluit ....
het keuren van zendinstallaties aan boord van
vaartuigen vallende onder categorie II als
vermeld in de bijlage bij dit landsbesluit ....
het keuren van zendinstallatie aan boord van
zeegaande vaartuigen vallende onder schepenwet ...........................................
het keuren van zendinstallatie aan boord van
vaartuigen ten behoeve van een zeevaardigheidsverklaring, per zendinstallatie ..........
het keuren van werkplaatsen bestemd voor het
onderhouden en aanleggen van zendinrichtingen
..............................................
het keuren van een amateurzendinstallatie .....
het keuren van een mobilofoon- en beperkte
kuststationinstallatie ........................
het keuren van een zendinstallatie ten behoeve van radiocommunicatieverbinding tussen
vaste punten en meerdere vaste danwel mobiele
punten ........................................
het keuren van een mobiel telecommunicatienetwerk:
a. per basisstation ...........................
b. per hoofdstation (schakelcentrum) ..........
het keuren van een satellietgrondstation, per
zendinstallatie ...............................
het keuren van een ISP-installatie ............
het keuren van een mobilofoonnetwerk met ingebouwde schakeleenheid en een centraal computersysteem ..................................
het keuren van een personenoproepinstallatie:
a. exploitatie ................................
b. geen exploitatie ...........................
het keuren van een radiotelecommunicatieinstallatie voor luchtvaartdoeleinden, per
zendinstallatie ...............................
het keuren van een installatie voor het aanbieden van internationale telecommunicatiediensten (operatorverkeer en belkaarten) ......
het keuren van een besloten audiozendinstallatie .........................................
het keuren van een telecommunicatienetwerkinstallatie .....................................
het keuren van een installatie voor het aanbieden van openbaar internet en telefoondiensten, per lokatie .............................
het keuren van een installatie voor het aanbieden van telecommunicatiediensten via een
kabelsysteem ..................................
het keuren van een radarinstallatie, per
zendinstallatie ...............................
het keuren van een navigatieinstallatie, per
zendinstallatie ...............................
het keuren van een draadloze alarminstallatie
2

Afl.

50,-;

Afl.

150,-;

Afl.

500,-;

Afl.

1500,-;

Afl.
Afl.

250,-;
50,-;

Afl.

150,-;

Afl.

250,-;

Afl.
Afl.

250,-;
2500,-;

Afl.
Afl.

1500,-;
750,-;

Afl.

1500,-;

Afl.
Afl.

750,-;
150,-;

Afl.

250,-;

Afl.

1500,-;

Afl.

250,-;

Afl.

2500,-;

Afl.

250,-;

Afl.

5000,-;

Afl.

500,-;

Afl.

500,-;
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I.

J.

K.
L.

..............................................
26°. het inspecteren van zendinstallaties aan de
hand van klachten gerapporteerd door derden ...
voor het verrichten van technische- dan wel administratieve handelingen verband houdende met het
houden van toezicht per manuur of gedeelte daarvan................................................
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
afname van een bekwaamheidsexamen ter verkrijging
van een beperkt of algemeen certificaat voor
scheepstelefonie ...................................
voor het afnemen van een bekwaamheidsexamen ter
verkrijging van een bewijs van bevoegdheid radioamateur A, B of C ..................................
voor het afnemen van een aanvullend bekwaamheidsexamen telegrafie voor een bewijs van bevoegdheid
radioamateur A of B ................................

Afl.

500,-;

Afl.

150,-;

Afl.

200,-;

Afl.

50,-;

Afl.

50,-;

Afl.

50,-.

Artikel 2
Ten behoeve van het Land wordt door de Directie Telecommunicatiezaken leges geheven als volgt:
A. voor de afgifte van een beperkt of algemeen certificaat voor scheepstelefonie ....................... Afl.
50,-;
B. voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid radioamateur A, B of C ............................... Afl.
50,-;
C. voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid radioamateur A of B na het behalen van het aanvullend bekwaamheidsexamen van telegrafie ............. Afl.
25,-.
Artikel 3
1. De retributies, bedoeld in artikel 1, zijn bij vooruitbetaling
verschuldigd door degene die van die diensten gebruik wenst te maken.
2. De leges, bedoeld in artikel 2, zijn verschuldigd door degene
die om afgifte van de desbetreffende stukken verzoekt.
Artikel 4
De inning van de retributies en leges, bedoeld in de artikelen 1
en 2 geschiedt door middel van storting of overboeking van de verschuldigde bedragen op een door het Land ten behoeve van de Directie
Telecommunicatiezaken aangehouden bankrekening.
Artikel 5
Geen dienst wordt verleend en geen stuk of nummer afgegeven, alvorens het verschuldigde bedrag aan retributies of leges is voldaan.
Artikel 6
Het Retributie- en legesbesluit Directie Telecommunicatiezaken
(AB 2003 no. 81) wordt ingetrokken.
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Artikel 7
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste
dag van de maand volgende op die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Directie Telecommunicatiezaken 2007.

4

