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 IN NAAM DER KONINGIN! 

 

 

 

 DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het vanwege gewijzigde tijdsomstandigheden wenselijk is nieuwe regels te stel-

len met betrekking tot het houden van honden in Aruba; 

- dat het tevens wenselijk is voor gevaarlijke honden bijzondere voorzieningen te 

treffen; 

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge-

steld onderstaande landsverordening: 

 

Artikel 1 

 

 In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 

onder: 

Minister : de minister, belast met justitiële aangelegenheden; 

houder : de eigenaar, houder of degene onder wiens hoede de hond is; 

gevaarlijke hond :  hond, als bedoeld in artikel 5; 

bevoegd gezag : de ambtenaren van politie alsmede de buitengewone agenten 

van politie, voor zover deze daartoe zijn aangesteld. 

  

Artikel 2 

 

 1. Houders van honden zijn verplicht hun dieren de noodzakelijke verzorging 

te geven. Hieronder wordt tenminste verstaan, dat: 

a. de hond dagelijks voldoende eten van voldoende kwaliteit krijgt; 

b. de hond te allen tijde voldoende drinkwater van voldoende kwaliteit drinkt; 

c. de hond te allen tijde, indien noodzakelijk, beschutting krijgt tegen zon, regen en 

wind; 

d.  de hond, indien noodzakelijk, medische zorg krijgt van een dierenarts; 

e. de hond, ook indien hij aangelijnd is, voldoende loopruimte tot zijn beschikking 

heeft. 

 2. De minister, belast met aangelegenheden van volksgezondheid, kan ter uit-

voering van het bepaalde in het eerste lid nadere regels stellen. 
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Artikel 3 

 

 1. Houders van honden zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen, dat deze 

honden geen vrije toegang hebben tot de openbare weg of het terrein van derden. 

 2. Houders van honden zijn verplicht er voor zorg te dragen dat geen overlast 

voor omwonenden wordt veroorzaakt door deze honden. 

 3. De Minister kan regels stellen ter uitvoering van het bepaalde in het eerste 

en tweede lid. 

 

Artikel 4 

 

 1. Houders zijn verplicht hun honden op voor publiek toegankelijk terrein, ten-

zij anders aangegeven, aangelijnd te houden. 

 2. De Minister kan delen van Aruba aanwijzen waar het aanlijngebod niet van 

kracht is. 

 3. De Minister kan delen van Aruba aanwijzen die verboden zijn voor honden. 

Deze delen worden door middel van borden kenbaar gemaakt. 

 

Artikel 5 

 

 1. Bij regeling van de Minister en van de minister, belast met aangelegenheden 

van volksgezondheid, kunnen honden en hondenrassen die een gevaar kunnen ople-

veren voor de veiligheid van mens en dier, worden aangewezen als gevaarlijke hon-

den. 

 2. Als gevaarlijke honden bedoeld in het eerste lid, kunnen in ieder geval wor-

den aangewezen: 

a. honden, behorende tot een van de volgende rassen: American Staffordshire Terriër, 

Cane Corso, Dogo Argentino, Fila Brasilero, Kaukasische Owtcarka, Mastino Na-

politana, Pittbull Terriër en de Preso Canario; 

b. alle kruisingsproducten van de onder a genoemde rassen, alsmede alle honden, die 

uiterlijk een sterke gelijkenis vertonen met de onder a genoemde rassen. 

 3. Bij beschikking van de ministers, bedoeld in het eerste lid, kunnen tevens als 

gevaarlijke honden worden aangewezen: 

a.  individuele honden, waarvan algemeen bekend is, dat zij een lage bijtdrempel heb-

ben; 

b. honden, die betrokken zijn bij een bijtincident, waarvan procesverbaal is opge-

maakt. 

 

Artikel 6 

 

 1. Het is verboden een gevaarlijke hond te houden zonder in bezit te zijn van 

een daartoe noodzakelijke vergunning. 
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 2. De in het eerste lid bedoelde vergunning wordt namens de in artikel 5 be-

doelde ministers afgegeven door het Hoofd van de Veterinaire Dienst. 

 3. Bij de aanvraag voor een vergunning wordt een bewijs overgelegd waaruit 

blijkt dat: 

a. een hond, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, identificeerbaar is; 

b. voor een hond een geldige verzekering inzake wettelijke aansprakelijkheid is afge-

sloten. 

 4. Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden en beperkin-

gen worden gesteld. 

 5. Tot de aan een vergunning te verbinden voorschriften kunnen in ieder geval 

behoren: 

a.  om gedurende de geldigheidsduur van de vergunning een geldige verzekering in-

zake wettelijke aansprakelijkheid aan te houden; 

b. het voorschrift dat een gevaarlijke hond, zolang deze zich bevindt op een voor pu-

bliek toegankelijk terrein, is voorzien van een deugdelijke muilkorf; 

c. het voorschrift dat een gevaarlijke hond onvruchtbaar gemaakt wordt. 

 6. Het Hoofd van de Veterinaire Dienst houdt een register bij van de afgegeven 

vergunningen. 

 7. De Minister kan nadere regels stellen omtrent de wijze waarop een hond 

identificeerbaar is. 

 

Artikel 7 

 

 1. Honden, die in strijd met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3 en 4 

worden aangetroffen, dan wel gevaarlijke honden, waarvoor geen geldige vergunning 

is afgegeven, kunnen door het bevoegde gezag worden gevangen en in bewaring ge-

steld. 

 2. Honden, die naar het oordeel van het bevoegde gezag een onmiddellijk ge-

vaar vormen voor de veiligheid van mens en dier, kunnen door het bevoegde gezag 

worden gedood. 

 3. De in het eerste lid bedoelde, in bewaring gestelde honden, kunnen, indien 

de houder daarvan niet binnen tien werkdagen indien de hond identificeerbaar is en 

drie werkdagen indien dit niet het geval is, kan worden achterhaald, worden gedood 

dan wel weggegeven. Artikel 6, zevende lid, is van toepassing. 

 4. De houder is verplicht de kosten van het in bewaring nemen te vergoeden. 

De Minister stelt daartoe bij ministeriele regeling tarieven vast.   

 5. De Minister kan nadere regels geven ter uitvoering van het bepaalde in dit 

artikel. 

 

Artikel 8 

 

 1. Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4 en 6 wordt 

gestraft met een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000. 

 2. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 
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Artikel 9 

 

 1. Het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) wordt gewij-

zigd als volgt: 

Aan artikel 477, tweede lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van 

onderdeel i door een puntkomma, twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende: 

j. het houden van hondengevechten of het geven van gelegenheid tot het houden van 

hondengevechten; 

k. het publiek gelegenheid geven tot het bijwonen van hondengevechten. 

 2. De Hondenverordening (AB 1988 no. GT 1) wordt ingetrokken. 

 

Artikel 10 

 

 Deze landsverordening kan worden aangehaald als Hondenverordening. 

 

Artikel 11 

 

 Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijd-

stip. 

 

      Gegeven te Oranjestad, 27 december 2012 

      F.J. Refunjol 

 

 

 

De minister van Algemene Zaken, 

M.G. Eman 

 

De minister van Volksgezondheid en Sport a.i., 

O.B. Sevinger 

 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 


