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1. ONS ONDERZOEK 

 
Gepersonaliseerde kentekenplaten zijn nummerborden met een aangepaste stijl, gekozen door de eigenaar 

van een voertuig. De eigenaar betaalt naast de gewone wegenbelasting en kentekenplaatvergoeding een 

vergoeding om zelf te kunnen kiezen uit een combinatie van letters of cijfers. Het is in veel landen een 

gebruikelijke manier om de inkomsten te verhogen. Het doel van deze focus-audit is om de mogelijkheden 

van implementatie van gepersonaliseerde kentekenplaten te onderzoeken en zo mogelijk een extra 

inkomstenstroom te genereren. 

 

Met de impact van COVID-19 op economieën over de hele wereld, is het nu meer dan ooit noodzakelijk om 

structurele en efficiënte manieren te vinden om geld te genereren. Gepersonaliseerde kentekenplaten geven 

de consument de keuze om een extra vergoeding te betalen voor een speciale kentekenplaat. In deze Mini-

audit gebruiken we Aruba als benchmark voor gepersonaliseerde kentekenplaten en onderzoeken we de 

structuur waarin ze dit hebben geïmplementeerd. 

 

Aruba heeft wijzigingen aangebracht in hun wetgeving om de uitgifte van gepersonaliseerde kentekenplaten 

mogelijk te maken. In 2020 genereerde Aruba een omzet van meer dan een half miljoen Arubaanse gulden 

(Afl) aan gepersonaliseerde kentekenplaten. De Sint Maartense wetgeving maakt de uitgifte van 

gepersonaliseerde kentekenplaten momenteel niet mogelijk. Aanpassing zou de eerste stap zijn. Een ander 

belangrijk en significant verschil is dat is gepersonaliseerde kentekenplaten in Aruba lokaal worden 

geproduceerd met hetzelfde materiaal als de normale kentekenplaten. Dit stelt de regering van Aruba in 

staat productie op verzoek te faciliteren, waardoor de risico's met kosten en tijdigheid worden verminderd. 

 

Deze focus-audit beoogt de mogelijkheid te onderzoeken naar implementatie van gepersonaliseerde 

kentekenplaten op Sint Maarten, zonder conclusies of aanbevelingen te formuleren, maar eerder observaties 

van mogelijkheden om een extra inkomstenstroom te implementeren. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.arsxm.org/glossary/focus-audit/
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/207531/207531_1.html
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2. BEVINDINGEN  

 
Het proces voor verkrijging van kentekenplaten begint met een 

openbare aanbesteding in maart.1 Het proces duurt ongeveer 

een jaar vanaf het verkrijgen van kentekenplaten tot de 

ontvangst en distributie ervan. In april is de leverancier 

geselecteerd en worden de kentekenplaten in China gemaakt. Op 

basis van de Regeling kentekenplaten krijgen voertuigen 

identificatieletters toegewezen (bijvoorbeeld M en P voor 

personenauto's) gevolgd door nummers uit een specifieke serie. 

Voor personenauto's is dit M-1 tot M-15000 of P-1 tot P-9999.  

Het systeem is aangepast om de productie van numerieke 

reeksen te vergemakkelijken. De Terms of Reference (ToR) bevat 

de beschrijving van de exacte identificatieletters gevolgd door de 

nummerreeks. De productie is vervolgens automatisch, 

aangezien de kentekenplaten numeriek zijn. 

Elk jaar worden er nieuwe kentekenplaten geproduceerd en de details ervan worden beschreven in de Regeling 

kentekenplaten die jaarlijks wordt aangenomen. De regeling beschrijft het uiterlijk van de kentekenplaat van 

dat jaar, de achtergrondkleur, symbolen en geschreven teksten. Deze nieuwe kentekenplaten worden jaarlijks 

geproduceerd zodat de wegenbelasting wordt nageleefd.  

De wetgeving staat ook de uitgifte van controlestickers toe als optie. In de jaren dat de overheid 

controlestickers gebruikte, waren de inkomsten minder vanwege non-compliance. Zo kwam er in 2013 een 

besluit om geen nieuwe kentekenplaten aan te schaffen. Controlestickers kregen de voorkeur. We toonden 

een materieel verschil in omzet tussen stickers en kentekenplaten in onze Mini-audit over de inkomsten uit 

Motorrijtuigenbelasting. 

Personen geven de verzekerings- en keuringskaart af aan het Ontvangerskantoor bij het afhalen van hun 

nieuwe kenteken. De Ontvanger checkt of de documenten op de juiste naam staan voor het juiste voertuig en 
dat deze niet verlopen zijn. De Ontvanger bewaart geen kopieën van deze documenten. Het doel van de 
Ontvanger is het innen van belastingen en treedt niet officieel op als registratie-instantie.2 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
De kosten voor de productie van kentekenplaten bedragen ongeveer NAf 300.000 per jaar3 en worden 

doorberekend aan de consument.4 De overheid genereerde in 2018 respectievelijk NAf 9,4 miljoen en NAf 
10,4 miljoen aan wegenbelasting (inclusief kentekenplaat vergoedingen).5 
 

 
1 Interview met de Ontvanger, d.d. 15 februari 2021.  
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Voor motorvoertuigen bedragen de kosten NAf 12,50 per kentekenplaat en voor motors NAf 7,50 per kentekenplaat. 
5 4e Kwartaalrapportage 2020 van de overheid. 

Figuur 1: Aankoop nummerplaten door overheid 

Figuur 2: Aankoop nummerplaten door klant 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Regeling%20nummerplaten%202021.pdf
http://www.arsxm.org/glossary/terms-of-reference/
http://www.arsxm.org/wp-content/uploads/2020/07/Mini-audit-Motorrijtuigenbelasting-2020.pdf
http://www.arsxm.org/wp-content/uploads/2020/07/Mini-audit-Motorrijtuigenbelasting-2020.pdf
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3. ARUBA ALS BENCHMARK 

 
3.1 De wet in Aruba vs de wet in St. Maarten 

De Motorrijtuigbelastingverordening regelt (onder meer) de belasting op de verschillende soorten voertuigen, 

hoe en wanneer de belasting wordt geheven en de boetes bij niet-naleving van de wet. De minister van 

Financiën bepaalt voor elk belastingjaar de vergoeding voor de kentekenplaten en de kenmerken van de platen 

(kleuren, afmetingen, achtergrond enz.).6 

 

Aruba noemt soortgelijke onderwerpen in hun wetgeving.7 Een van de belangrijkste verschillen is echter dat 

deze wet de mogelijkheid creëert voor gepersonaliseerde kentekenplaten. Personalisatie kan onder bepaalde 

voorwaarden: 

 

1. Het betreft een motorrijtuig op meer dan 3 wielen; 

2. Niet bedoeld voor openbaar vervoer;8 

3. Bestemd voor vervoer met minder dan 10 personen; 

4. De combinatie van de kentekenplaat bestaat uit maximaal 6 letters en / of cijfers; 

5. De combinatie is in dat belastingjaar nog niet uitgegeven; 

6. De gebruikte letters en / of cijfers vormen geen woord dat naar het oordeel van de minister van Financiën  

    ongepast wordt geacht of voor verwarring kan zorgen. 

7. De kenmerken van de gepersonaliseerde kentekenplaten blijven hetzelfde als de reguliere kentekenplaten. 

 

Een aanvraagformulier met gevraagde nummerplaat (letter- of cijfercombinatieserie) moet ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Platen kunnen maximaal zes alfanumerieke tekens bevatten. Er 

zijn geen speciale tekens toegestaan. 

 

Waar de motorrijtuigenbelasting in termijnen kan worden betaald, moeten gepersonaliseerde kentekenplaten 
volledig in één keer worden betaald.9 
 

De kosten voor gepersonaliseerde kentekenplaten op Aruba verschillen:10 

1. indien aangedreven door een diesel- of gasmotor Afl 1.000, - 

2. indien aangedreven door een ander type motor Afl 600, - 

3. Hybride en elektrische voertuigen betalen Afl 600, - 

In 2020 genereerde Aruba Afl 27,8 miljoen aan motorrijtuigenbelasting. De inkomsten uit gepersonaliseerde 

kentekenplaten waren goed voor 2% van de totale inkomsten uit motorvoertuigen (Afl 556.000) terwijl de 

gepersonaliseerde kentekenplaten 1% van het totale aantal kentekenplaten vertegenwoordigden.11 

 

In Sint Maarten, waar de inkomsten in 2019 NAf 10,4 miljoen bedroegen, zou 2% van de totale 

motorrijtuigenbelasting ongeveer NAf 208.000 aan extra inkomsten per jaar kunnen betekenen.12 

 

 
6 Artikel 9 van de Motorrijtuigenbelasting Sint Maarten. 
7 Artikel 10, derde lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening Aruba (AB. 1988 no. GT 23, 16 oktober, 2013) 
8 Artikel 6, zesde lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening Aruba. 
9 Artikel 8, derde lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening Aruba. 
10 Artikel 6, zesde lid, onder a en b, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening Aruba. 
11 Correspondentie met de Belastingdienst van Aruba; interview met het Hoofd van Financiële Zaken van Aruba, d.d. 8 maart 2021.  
12 Exclusief de kosten voor productie van de nummerplaten. 

In 2020 bedroegen de opbrengsten Afl. 556,000 uit gepersonaliseerde kentekenplaten 

in Aruba. Deze kentekenplaten vertegenwoordigen 1% van het totaal. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/207531/207531_1.html
https://www.gobierno.aw/document.php?m=15&fileid=11414&f=350ece9730afa389bf373469b50bbef8&attachment=0&c=16478
https://www.impuesto.aw/_flysystem/media/aanvraag_of_wijziging_nummerplaat.pdf
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De Motorrijtuigenbelastingverordening faciliteert momenteel de uitgifte van gepersonaliseerde kentekenplaten 

niet. Om dit mogelijk te maken zou de wet aangepast moeten worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om 

onze wetgeving aan te passen aan de inhoud van de artikelen in de Arubaanse wet, specifiek waar het de 

gepersonaliseerde nummerplaten vermeldt. We merken op dat we voor het doel van deze mini audit de 

mogelijke wijzigingen in de wet in Sint Maarten niet grondig hebben bestudeerd. 

 

3.2 Productie van gepersonaliseerde nummerplaten in Aruba   

In Aruba betaalt de klant de gepersonaliseerde nummerplaten, nadat deze zijn aangevraagd, goedgekeurd en 

geregistreerd door de belastingdienst. De aanvrager ontvangt een formulier die hij naar de lokale fabrikant 

brengt.13 De gepersonaliseerde platen van Aruba worden lokaal vervaardigd en zijn gemaakt van hetzelfde 

materiaal als normale nummerplaten. De belangrijkste platen worden vervaardigd in China, vergelijkbaar met 

Sint Maarten. 

 

Hoewel de lokale fabrikant van gepersonaliseerde platen deze platen binnen enkele minuten kan produceren, 

moet er een proces worden gevolgd. Er wordt een afspraak gemaakt tussen de fabrikant en de klant waarbij 

de klant het formulier presenteert om het goedgekeurde gepersonaliseerde bord te produceren en binnen 2 

dagen kan de klant het bord ophalen bij de belastingdienst. Om het bord op te halen, moet de persoon een 

bewijs van geldige verzekeringspapieren tonen. 

 

Gepersonaliseerde kentekenplaten worden niet vooraf geproduceerd, waardoor alle risico's die gepaard gaan 

met extra kosten voor het vooraf produceren van platen worden geëlimineerd. 

 

3.3 Registratie van voertuigen op Aruba 

Op Aruba is er een real-time centrale registratie van alle voertuigen waarvan de gegevens, ondanks het 

ontbreken van een DMV, gedeeld kunnen worden met andere afdelingen. De Belastingdienst is 

verantwoordelijk voor het invullen van een formulier met daarop het merk, model en bouwjaar van de auto, 

het kenteken en de kentekenplaat. 

 

De Belastingdienst valideert nog steeds handmatig de verzekering van elk voertuig, aangezien Aruba dit deel 

van het proces nog niet heeft gedigitaliseerd. In februari 2021 werd een proefproject van zes maanden gestart 

en ondertekend tussen de regering van Aruba en particuliere verzekeringsmaatschappijen met als doel een 

digitaal proces te implementeren voor het leveren van een bewijs van een autoverzekering. Het doel van dit 

digitale bewijs van autoverzekering is om autobezitters op een eenvoudigere en efficiëntere manier hun 

geldige verzekering te laten tonen wanneer daarom wordt gevraagd. Wat nog belangrijker is, "het zal het 

proces van betalen en ontvangen van een ‘autotag’ efficiënter maken, maar het zal de politie ook helpen bij 

het uitvoeren van verkeerscontroles".14 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
13 De naam van de lokale fabrikant is Retraco Aruba N.V. 
14 https://www.government.aw/news/news_47033/item/pilot-project-for-digital-proof-of-car-insurance_55607.html 

https://www.government.aw/news/news_47033/item/pilot-project-for-digital-proof-of-car-insurance_55607.html
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4. UITDAGINGEN 

 

De volgende lijst toont uitdagingen bij het implementeren van gepersonaliseerde kentekenplaten: 

 

1. De wet ondersteunt de uitgifte van gepersonaliseerde kentekenplaten niet: de wetgeving voor 

motorrijtuigenbelasting moet worden aangepast om de uitgifte van gepersonaliseerde kentekenplaten te 

vergemakkelijken. De inhoud van de artikelen in de Arubaanse wetgeving zou als benchmark voor Sint 

Maarten kunnen worden gebruikt, gezien de vele overeenkomsten in de huidige structuur van de wetten. 

 

2. Het huidige systeem vergemakkelijkt de productie van gepersonaliseerde kentekenplaten niet: het huidige 

template dat voor de productie wordt gebruikt, maakt alleen nummerreeksen mogelijk. Desondanks toont 

onderzoek naar het systeem van Aruba een mogelijke structuur die de productie van gepersonaliseerde 

kentekenplaten mogelijk maakt. 

 

3. Verkennen van lokale of regionale productie van gepersonaliseerde kentekenplaten: Wij konden niet 

bevestigen of het onderwerp van gepersonaliseerde kentekenplaten in de Ministerraad is besproken en of hier 

in het verleden actie op is ondernomen. Daardoor konden we niet bevestigen of er op de lokale markt 

mogelijkheden bestaan om gepersonaliseerde platen te vervaardigen. Aruba produceert deze wel. De overheid 

hier zou nader onderzoek naar het bedrijf te Aruba kunnen doen. 

 

4. Pas het huidige proces aan: de overheid zou haar huidige systeem en proces moeten aanpassen om 

goedkeuringsaanvragen voor gepersonaliseerde kentekenplaten op te nemen. Er zouden ook richtlijnen 

moeten worden ontwikkeld over wat is toegestaan. De Arubaanse regelgeving en het proces zouden als 

voorbeeld kunnen worden gebruikt, met het bestaande aanvraagformulier om een verzoek in te dienen. 

 

Nu de economie al verzwakt is door de impact van de orkaan Irma, die nog verergerd is door de COVID-19 

pandemie, staan de weg naar herstel en het oplossen van liquiditeitsproblemen voorop. De bevindingen van 

dit rapport kunnen aanleiding zijn om verder te onderzoeken waar de overheid in deze periode kan profiteren 

van een structurele aanpak om de inkomsten te verhogen. 

 

 
         Figuur 5: verschillen met Aruba    Figuur 6: overeenkomsten met Aruba 
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