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Landsverordening bepalingen in verband met de invoering van een 
nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing 
van diverse landsverordeningen met het oog op de modernisering, 
het aanbrengen van correcties en het herstel van omissies 
(invoering Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012, no. 24) 
en reparatie bijzondere wetgeving) 

AANBIEDING 

()AA) C. 

STATEN VAN ARUBA 

Ingek. 2 g NOV 2013 

Volg / /1 B-14 

(T/ 

De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een on erp-landsverordening 
houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van 
Aruba, alsmede tot aanpassing van diverse landsverordeningen met het oog op de modernisering, het 
aanbrengen van correcties en het herstel van omissies (invoering Wetboek van Strafrecht van Aruba 
(AB 2012, no. 24) en reparatie bijzondere wetgeving). 

De minister aken, 

Oranjestad, 2 7 NOV 2013 

De mi ri( , C municatie, Utiliteiten en Energie, 

De minister van Integratie, Infrast uctuur en Milieu, 

A 
De minist aken, Sociale Zaken en Cultuur, 

De minister van Volksgezondheid en Sport, 

De minister oerisme, Transpo't 
04,20 4 / - ,4 ../ / 

../"0"..diA4AVAI 

minister van Jus 
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LANDSVERORDENING houdende bepalingen in 
verband met de invoering van een nieuw Wetboek van 
Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing van 
diverse landsverordeningen met het oog op de 
modernisering, het aanbrengen van correcties en het 
herstel van omissies (invoering Wetboek van Strafrecht 
van Aruba (AB 2012 no. 24) en reparatie bijzondere 
wetgeving) 

ONTWERP 
/hAD 

IN NAAM VAN DE KONING! 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

In overweging genomen hebbende: 

dat het in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van 

Aruba het noodzakelijk is om de huidige wetgeving op onderdelen aan te 

passen; 

dat het voorts wenselijk is om in enkele landsverordeningen wijzigingen aan te 

brengen met het oog op de modernisering en de doelmatige toepassing daarvan; 
dat ten slotte wenselijk is van de gelegenheid gebruik te maken om in de 

verschillende landsverordeningen correcties aan te brengen dan wel omissies te 

herstellen; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten 
vastgesteld, onderstaande landsverordening: 

Artikel I 

In artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer 
Aruba (AB 1998 no. GT 20) worden de woorden "in artikel 392" vervangen door: in 
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artikel 2:361. 

Artikel II 

De Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. van het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

drieduizend florin" vervangen door: of geldboete van de tweede categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 

tienduizend forme vervangen door: of geldboete van de derde categorie; 

B. in artikel 9 wordt "artikel 7" vervangen door: artikel 8. 

Artikel III 

Artikel 9 van de Landsverordening bevordering staatsveiligheid (AB 1996 

no. GT 32) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

vij fentwintigduizend florin of met beide straffen" vervangen door: of geldboete 

van de derde categorie; 

B. in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. de zinsnede "een verplichting als bedoeld in artikel 8, derde lid, of 
vervalt; 

2°. de zinsnede "met hechtenis van drie maanden of geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin of met beide straffen" wordt vervangen door: met 

hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde 

categorie. 

Artikel IV 

In artikel 29, tweede lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba 
(AB 2002 no. 115) worden de woorden "Artikel 285, tweede lid" vervangen door: 
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Artikel 2:232, tweede lid. 

Artikel V 

De Kiesverordening (AB 1987 no. 110) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 38, vijfde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "de artikelen 131 tot en 

met 135" vervangen door: de artikelen 2:43 tot en met 2:47; 

B. in de artikelen 122 en 123 wordt telkens na het woord "jaren" toegevoegd de 

woorden: of geldboete van de vijfde categorie; 

C. in artikel 124 wordt na het woord "jaren" toegevoegd de woorden: of geldboete 

van de vierde categorie; 

D. in artikel 126 wordt de zinsnede "in het eerste lid van artikel 32, onderdelen a 

tot en met d" vervangen door: in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a en c; 

E. in artikel 127 wordt na het woord "jaar" toegevoegd: of geldboete van de derde 

categorie; 

F. in artikel 128 wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste duizend forme 
vervangen door: of geldboete van de tweede categorie; 

G. in artikel 129 wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste honderd 

florin" vervangen door: met geldboete van de eerste categorie; 

H. in artikel 130, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede "of een geldboete van ten 

hoogste driehonderd florin" telkens vervangen door: of geldboete van de tweede 

categorie. 

Artikel VI 

In artikel 26, eerste lid, van de Landsverordening persoonsregistraties (AB 

2011 no. 37) wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste tienduizend 

florin" vervangen door: met geldboete van de derde categorie. 
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Artikel VII 

Artikel 17 van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar 

of een geldboete van ten hoogste Afl. 250.000,- of met beide straffen" 

vervangen door: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 

vijfde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste Afl. 

50.000,- of met beide straffen" vervangen door: geldboete van de vierde 

categorie; 

C. in het derde lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000, - 

of met beide straffen" vervangen door: geldboete van de derde categoric. 

Artikel VIII 

Artikel 5 van de Landsverordening uitvoering Chemisch Wapenverdrag 
(AB 1999 no. 1) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste Afl. 

1.000.000,-" vervangen door: of geldboete van de vijfde categorie; 

B. in het derde en vierde lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 

Afl. 5000,-" telkens vervangen door: of geldboete van de derde categorie. 

Artikel IX 

De Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 66, eerste lid, wordt "artikel 76" vervangen door: artikel 1:149; 

B. in artikel 68 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste Afl. 
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25.000,-" vervangen door: of geldboete van de vierde categorie; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vier jaar of een 

geldboete van ten hoogste Afl. 100.000,-" vervangen door: van ten hoogste 

zes jaren of geldboete van de vijfde categorie; 

C. in artikel 70 wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000,-" 

vervangen door: geldboete van de derde categorie; 

D. in artikel 71 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 25.000,-" 
vervangen door: van de vierde categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 5.000,-" 

vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel X 

In artikel 15 van de Landsverordening houdende regeling van de 
invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van 
dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen 
en vergoedingen (AB 1988 no. GT 12) wordt "artikel 76" vervangen door: artikel 
1:149. 

Artikel XI 

De Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek (AB 1988 

no. GT 20) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1, onderdeel a, komt de omschrijving van "belastingplichtige" to 

luiden: 

degene waarvan op grond van een in artikel 2 van de 

Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) 

bedoelde belastingverordening belasting wordt geheven; 

B. in artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

Afl. 100.000,-" vervangen door: of geldboete van de vierde 

categorie; 
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2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "met een geldboete van ten 
hoogste Afl. 5000,-" vervangen door: met geldboete van de tweede 

categoric. 

Artikel XII 

Artikel 26 van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 

1988 no. GT 23) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste, tweede en derde lid wordt de aanhef aanvangende met het woord 
"Met" en eindigende met het woord "gestraft" telkens vervangen door: Met 

geldboete van de eerste categorie wordt gestraft; 

B. in het vierde lid worden de woorden "krachtens artikel 76" vervangen door 
"krachtens artikel 1:149" en wordt de zinsnede "kan geldboete tot het dubbele 
van het voor elk gesteld maximum worden opgelegd" vervangen door "kan 
geldboete van de naasthogere categorie worden opgelegd". 

Artikel XIII 

De Verkopingsverordening (AB 1988 no. GT 42) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 4 vervallen de zinsnede "van het mannelijk geslacht", alsmede de 

daarachter geplaatste komma; 

B. in artikel 12 wordt de zinsnede "wordt gestraft met een boete van vijftig tot 
tweeduizend florin" vervangen door: wordt gestraft met geldboete van de 

tweede categorie; 

C. in artikel 13 wordt de zinsnede "wordt gestraft met een boete van driehonderd 

forme vervangen door: wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie; 

D. in artikel 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. het eerste lid komt to luiden als volgt: 

1. De bevoegde ambtenaar die een verkoping houdt of 
beef gehouden, wordt gestraft met geldboete van de eerste 

categorie: 
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a. indien hij geen aangifte heeft gedaan; 

b. indien hij de aangifte niet aan zijn proces-verbaal heeft 

gehecht; 

c. bij overtreding van artikel 4; 

d. voor elke verkochte zaak, die niet in het proces-verbaal 

wordt vermeld, onverminderd zijn aansprakelijkheid 

voor de belasting en de strafvervolging wegens valsheid 

in geschrift, indien daartoe gronden zijn; 

e. voor elke verkochte zaak waarvan de prij s niet in letters 

is vermeld; 

f. wegens weigering van de vertoning voorgeschreven in 

artikel 6. 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "blijft de strafbepaling van artikel 22" 

vervangen door: blij ft artikel 47a. 

Artikel XIV 

De Zegelverordening (AB 1998 GT no. 1) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 14 vervallen het tweede lid en het cijfer "1", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

B. in artikel 18, eerste lid, vervallen de zinsnede aanvangende met de woorden "op 

verbeurte" en eindigend met het woord "is", alsmede de daarvoor geplaatste 

komma; 

C. in artikel 19, derde lid, vervalt de eerste volzin; 

D. artikel 20, vijfde lid, vervalt; 

E. artikel 35, derde lid,vervalt; 

F. in artikel 36 vervallen het tweede lid en het cijfer "1", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

G. artikel 38, eerste lid, komt to luiden: 

1. Het is niet toegestaan enig in deze afdeling bedoeld stuk, 

hetwelk niet behoorlijk is gezegeld, onverschillig of het binnen of 
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buiten Aruba is opgemaakt, binnen Aruba te verhandelen, 

accepteren, endosseren, betalen, kwiteren of voor aval tekenen of 
wegens non-acceptatie of non-betaling van zodanig stuk een akte 

van protest doen opmaken, zonder vooraf de belasting te voldoen. 

H. artikel 51, zesde lid, vervalt; 

I. artikel 55, vierde lid, vervalt; 

J. in artikel 58, vervallen het tweede lid en het cijfer "1", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

K. in artikel 61 vervallen het tweede lid en het cijfer "1", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

L. artikel 63 komt te luiden: 

Artikel 63 

Het is niet toegestaan om een plaatsbewijs of te geven, 

waarvoor nog belasting verschuldigd is, zonder dat dit behoorlijk is 

gezegeld. 

M. artikel 66, tweede lid, komt te luiden: 

2. Bij overtreding van het eerste lid worden het zegelpapier, 

buitengewoon gestempeld papier of de plakzegels, bij de 

overtreding gevonden, in beslag genomen en zij worden bij het 

vonnis verbeurd verklaard, indien de overtreder niet kan bewijzen 

dat het zegelpapier, buitengewoon gestempeld papier of de 

plakzegels ten kantore van de Ontvanger aan hem zijn uitgegeven. 

N. artikel 67, vierde lid, vervalt; 

0. artikel 68, vijfde lid, komt te luiden: 

5. Weigering of belemmering van inzage wordt, voor zover 

het Wetboek van Strafrecht van Aruba er niet in voorziet, gestraft 

met geldboete van de eerste categorie. 

P. artikel 69, derde lid, eerste volzin, komt te luiden: 

3. Ingeval van overtreding van het eerste of tweede lid, zijn 
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de in het eerste lid genoemde personen gehouden tot betaling der 

belasting, verschuldigd voor de niet behoorlijk gezegelde stukken 

ten aanzien van welke de overtreding is begaan, behoudens verhaal 

op wie het behoort. 

Q. in artikel 70, vervallen het tweede lid en het cijfer "1", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

R. voor de aanduiding "Hoofdstuk VII" wordt een nieuw hoofdstuk 

ingevoegd luidende: 

Hoofdstuk Via 

Strafbepal ing 

Artikel 87b 

1. Overtreding van de artikelen 14, 18, eerste lid, 19, 20, 35, 

36, 38, 51, 55, 58, 61, 63, 66, 67 en 70 wordt gestraft met 

geldboete van de eerste categorie. 

2. Bij overtreding van artikel 69, eerste of tweede lid, worden 

de in dat artikellid genoemde personen voor elk stuk ten aanzien 

waarvan de overtreding is begaan, gestraft met geldboete van de 

eerste categoric. 

3. Indien tij dens het plegen van de overtreding nog geen jaar 
is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige 

wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan 

geldboete van de naasthogere categoric worden opgelegd. 

Artikel XV 

De Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 32 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "afzonderlijk" vervangen door: 

wordt gestraft met geldboete van de tweede categoric en bij herhaling met 

gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
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naasthogere categorie; 

2 °. in het tweede lid wordt tussen de woorden 'met' en `dezelfde' ingevoegd 

de woorden: ten hoogste. 

B. het opschrift STRAFBEPALINGEN' wordt vervangen door: STRAF- EN 

SLOTBEPALINGEN; 

C. de aanduiding "Hoofdstuk VII" vervalt; 

artikel 36 wordt vernummerd tot artikel 33. 

Artikel XVI 

De Registratieverordening (AB 1989 no. GT 38) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 3 vervalt het tweede lid en het cijfer "1", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

B. in artikel 6 wordt na het woord "Arbeidsverordening" ingevoegd het jaartal: 

2013; 

C. artikel 11 vervalt; 

D. in artikel 15, eerste lid, vervallen de zinsnede aanvangende met de woorden "op 

verbeurte" en eindigende met het woord "verzuim", alsmede de daarvoor 

geplaatste komma; 

E. in artikel 16 vervallen het tweede lid en het cijfer "1", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

F. artikel 18 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot 

tweede en derde lid; 

2°. in het nieuwe tweede lid vervallen de zinsnede aanvangende met de 

woorden "op straffe" en eindigend met het woord "verbeuren", alsmede de 

daarvoor geplaatste komma; 

G. in artikel 20, eerste lid, vervalt de zinsnede aanvangende met de woorden "op 
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verbeurte"en eindigend met het woord "inschrijving," 

H. in artikel 21, eerste lid, vervalt de zinsnede aanvangende met de woorden "op 

verbeurte" en eindigend met het woord "verzuim"; 

na artikel 22 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 23 

1. Hij aan wiens schuld schending van de geheimhouding, 

bedoeld in artikel 3, te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste zes maanden en geldboete van de derde categorie. 

Het in dit lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf. 

2. Overtreding van de artikelen 8, 9, 10, 15, eerste lid, 16, 18, 

eerste en tweede lid, 20, eerste lid, of 21 wordt gestraft met 

geldboete van de eerste categorie. Ten hoogste dezelfde straf kan 

worden toegepast voor elk opengebleven vak, elke dubbele 

registratie of elke dubbele afsluiting. De in dit lid strafbaar 

gestelde feiten zijn overtredingen. 

3. Geen vervolging wordt ingesteld dan op klacht van hem te 

wiens aanzien de geheimhouding is geschonden. 

Artikel XVII 

De Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 233, eerste lid, wordt na het woord "jaren" ingevoegd: of geldboete 

van de vierde categorie; 

B. in artikel 233a, eerste lid, wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin" vervangen door: of geldboete van de vierde categorie; 

C. in artikel 233b, eerste lid, wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 

"gestraft met" en eindigend met het woord "florin" vervangen door: gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde 

categoric; 

D. in artikel 233d wordt de zinsnede "artikel 32, eerste lid, van het Wetboek van 
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Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen door: artikel 1:64, eerste 

lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

E. artikel 234 komt te luiden: 

Artikel 234 

1. Degene die, misbruik makende van de bepalingen, ten 
gunste van de visserij, de daartoe dienende vaartuigen gebruikt tot 

de heimelijke invoer van verboden of aan invoerrecht en accijns 

onderworpen goederen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

2. Artikel 233, tweede en derde lid, is van overeenkomstige 

toepassing. 

F. artikel 235, eerste lid, komt te luiden: 

1. De in artikel 233 genoemde straffen worden niet 

toegepast, indien de bekeuring is geschied tussen 6 uur 

voormiddags en 6 uur namiddags bij invoer bij een van de in 

artikel 11 genoemde plaatsen; in dat geval wordt de dader gestraft 

met geldboete van de tweede categorie. 

G. in artikel 236 komt te luiden: 

Artikel 236 

1. Indien bij invoer ontdekt wordt dat aan boord niet dezelfde 

hoeveelheid aanwezig is als bij de akte van inklaring is opgegeven, 

ten aanzien van: 

a. goederen in vaten, kisten, balen, manden en andere emballage, 

b. losse of gestorte goederen, indien de bevonden met de 

opgegeven hoeveelheid meer dan een tiende gedeelte 

daarboven of daarbeneden verschilt, 

wordt de schipper gestraft met geldboete van de derde categorie of, 

indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten 

hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten. 

2. De meer bevonden stuks worden verbeurdverklaard. 

3. Ten aanzien van het eerste lid, onderdeel a, blijft, in 

afwij king van het tweede lid, verbeurdverklaring achterwege, 

indien voor de bekeuring nog aangifte is gedaan; in welk geval 

geldboete van de tweede categorie wordt opgelegd. 
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H. artikel 237 vervalt; 

I. in artikel 238 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een boete" en 

eindigende met "boven gaat" vervangen door: met geldboete van de derde 

categorie of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten 
hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten; 

J. in artikel 239, eerste lid, wordt de zinsnede aanvangende met het woord "zal" 
en eindigend met het bedrag "Afl.25,-" vervangen door: wordt de schipper 

gestraft met geldboete van de tweede categorie; 

K. artikel 240 wordt gewijzigd als volgt: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een 
boete" en eindigende met het bedrag "Afl.100,-" vervangen door: 

geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig geheven rechten 

hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te 

weinig geheven rechten; 

2°. in het derde lid wordt de zinsnede aanvangende met het woord "zullen" en 

eindigende met het woord "vervoeren" vervangen door: worden gestraft 

met geldboete van de tweede categoric voor het vervoeren van een stuk; 

L. in artikel 241 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een 
boete" en eindigende met het bedrag "Afl. 300,-" vervangen door: 

geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig geheven rechten 

hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te 

weinig geheven; 

2°. in het derde lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 

vijfduizend forme vervangen door: met geldboete van de derde categorie; 

M. artikel 243 komt te luiden: 

Artikel 243 

1. Degene die de vereiste documenten die bij de goederen 

voorhanden gehouden moeten worden bij de invoer tot na visitatie 

of opslag in entrepot, gelijk mede bij uitvoer en doorvoer, niet, op 

vordering van een ambtenaar, aan deze ter visitatie toont, wordt, 

indien blijkt dat de goederen behoorlijk zijn in- of uitgeklaard en 
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aangegeven en daarop document is verkregen, gestraft met 

geldboete van de tweede categorie. 

2. Indien zodanig bewijs alleen ten opzichte van sommige 

artikelen of sommige stuks van een lading of vracht niet kan 

worden aangetoond, wordt hij gestraft met geldboete van de derde 

categorie of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit 

bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven 

rechten en wordt dit gedeelte van de lading of vracht 

verbeurdverklaard, behoudens de toepassing van de artikelen 236 

en 237 voor de daar bedoelde gevallen. 

N. in artikel 244 wordt de zinsnede "wordt gestraft met gevangenisstraf van drie 

maanden tot twee jaar" vervangen door: wordt gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie; 

0. artikel 245 komt te luiden: 

Artikel 245 

1. Degene die goederen in het binnenland vervoert zonder 

vervoerbiljet in de gevallen, bedoeld bij de tweede afdeling van 

hoofdstuk III, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie 

of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, 

ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten. 

2. De goederen, bedoeld in het eerste lid, worden 

verbeurdverklaard, tenzij degene die de goederen vervoert binnen 

veertien dagen na de bekeuring aan de Inspecteur aantoont dat de 

invoerrechten en accijnzen zijn betaald. 

P. artikel 246 komt te luiden: 

Artikel 246 

Degene die goederen vervoert met een vervoersbiljet, maar 

die gevonden worden buiten de in het desbetreffende vervoerbiljet 

aangewezen wegen, wordt gestraft met geldboete van de tweede 

categorie. 

14 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 14 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

Q. artikel 247 komt te luiden: 

Artikel 247 

1. Bij overtreding van artikel 103 wordt degene in wiens huis 

of andere voor afsluiting vatbare plaats de goederen zijn 

neergelegd, gestraft met geldboete van de derde categorie of, 

indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten 

hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten. 

2. De in het eerste lid bepaalde straffen blijven buiten 

toepassing, indien de betrokkene: 

a. kan aantonen geen kennis te hebben gehad van de in het eerste 

lid bedoelde neerlegging, of 

b. kennis heeft gegeven van het aanwezig zijn van de goederen 

aan de ambtenaren voordat het onderzoek is begonnen. 

3. De in het eerste lid bedoelde goederen worden 

verbeurdverklaard. 

R. in artikel 249 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "en zal 

de koopman" en eindigende met het bedrag "Afl. 100,-" vervangen door: 

en wordt de koopman of winkelier gestraft met geldboete van de derde 

categorie of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit 

bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven 

invoerrechten en accijnzen; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "een boete van Afl. 25,-" vervangen 

door: geldboete van de tweede categorie; 

S. in artikel 250 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "zal de 

aangever" en eindigende het woord "ontbrekende" vervangen door: wordt de 

aangever gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig 

geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van 

de te weinig geheven invoerrechten en accijnzen; 

T. in artikel 252 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "wordt gestraft met een boete van Afl. 

50,- tot Afl. 300,-" vervangen door: wordt gestraft met geldboete van de 

tweede categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "gestraft met een boete van Afl. 25,-" 

vervangen door: gestraft met geldboete van de tweede categorie; 
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U. in artikel 253 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het eerste lid, komt te luiden: 

1. Indien de sluiting, plombs of zegels geschonden zijn, 

wordt de schipper, vervoerder of beheerder van de goederen 
gestraft met geldboete van de tweede categorie en bij herhaling 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van 
de naasthogere categorie, tenzij de schending is veroorzaakt 
door overmacht en van het gebeurde onverwijld kennis is 

gegeven aan de Inspecteur. 

2°. in het tweede lid wordt tussen de woorden "Met" en "dezelfde" ingevoegd: 
ten hoogste; 

V. in artikel 255 wordt de zinsnede "zal worden gestraft met een boete van Afl. 

100,- tot Afl. 500,-" vervangen door: wordt gestraft met geldboete van de 

tweede categorie; 

W. artikel 257 komt te luiden: 

Artikel 257 

Overtreding van deze of andere landsverordeningen, 
betreffende de in-, uit- en doorvoer en de accijnzen, waarin niet 
uitdrukkelijk in een strafbedreiging is voorzien, alsmede overtreding 
van de ter uitvoering van deze of die landsverordeningen gegeven 
wettelijke regelingen, wordt gestraft met geldboete van de tweede 
categorie. 

X. na artikel 257 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 257a 

De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten 
waarop gevangenisstraf of geldboete van de derde categorie zijn 
gesteld, zijn misdrijven. De overige bij deze landsverordening 
strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 

Y. na artikel 258 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 258a 

1. Al le processen-verbaal, betreffende de bij of krachtens 
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deze landsverordening strafbaar gestelde feiten, worden 

ingezonden aan de Algemeen Directeur van het Departement der 

Invoerrechten en Accijnzen. De Algemeen Directeur doet de 

processen-verbaal onverwijld toekomen aan de officier van 

justitie. 

2. De officier van justitie is bevoegd de zaak ter afdoening 

weer in handen van de Algemeen Directeur, bedoeld in het eerste 

lid, te stellen, die daarmede alsdan kan handelen overeenkomstig 

artikel 75 van de Algemene landsverordening belastingen. 

Artikel XVIII 

De Landsverordening accijns minerale olien (AB 1989 no. GT 56) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in de artikelen 6 en 7 wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin" telkens vervangen door: met geldboete van de derde 

categorie; 

B. in artikel 8 wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste duizend 

florin" vervangen door: met geldboete van de tweede categorie; 

C. artikel 9 komt te luiden: 

Artikel 9 

1. Al le processen-verbaal, betreffende de bij of krachtens 

deze landsverordening strafbaar gestelde feiten, worden 

ingezonden aan de Algemeen Directeur van het Departement der 

Invoerrechten en Accijnzen. De Algemeen Directeur doet de 

processen-verbaal onverwijld toekomen aan de officier van justitie. 

2. De officier van justitie is bevoegd de zaak ter afdoening 

weer in handen van de Algemeen Directeur, bedoeld in het eerste 

lid, te stellen, die daarmede alsdan kan handelen overeenkomstig 

artikel 75 van de Algemene landsverordening belastingen. 

D. in artikel 11 wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 

twintigduizend forme vervangen door: met geldboete van de vierde categorie. 
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Artikel XIX 

De Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 65 wordt de zinsnede "met een boete van Afl. 10,- voor elke ingegane 
week na bedoelde termijn" vervangen door: met geldboete van de eerste 
categorie; 

B. in artikel 66 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een boete" en 
eindigende met het woord "bevonden" vervangen door: geldboete van de tweede 
categorie of, indien de te weinig geheven accijns hoger is dan dit bedrag, ten 
hoogste tweemaal het bedrag van de accijns die boven de toegelaten speling te 
kort is bevonden; 

C. in artikel 67 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een boete" en 
eindigende met de woorden "van dat gedistilleerd" vervangen door: geldboete 
van de derde categorie of, indien de te weinig geheven accijns hoger is dan dit 
bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven accijns en 
verbeurdverklaring van dat gedistilleerd; 

D. in artikel 68 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een boete" en 
eindigende met de woorden "van dat gedistilleerd" vervangen door: geldboete 
van de tweede categorie of, indien de te weinig geheven accijns hoger is dan dit 
bedrag, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven accijns en 
verbeurdverklaring van dat gedistilleerd; 

E. in artikel 69 wordt de zinsnede "een boete van tweemaal het bedrag van de 
accijns, wegens het verschil boven de toegelaten speling" vervangen door: 
geldboete van de tweede categorie of, indien de te weinig geheven accijns hoger 
is dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de accijns dat boven de 
toegelaten speling te kort is bevonden; 

F. in artikel 70 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een boete" en 
eindigende met het bedrag "Afl. 50,-" vervangen door: geldboete van de tweede 
categoric of, indien de te weinig geheven accijns hoger is dan dit bedrag, ten 
hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven accijns en 
verbeurdverklaring van dat gedistilleerd; 
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G. in artikel 71 wordt de zinsnede "een boete ten belope van tweemaal de accijns 

wegens overmaat of ondermaat" vervangen door: geldboete van de tweede 

categorie of, indien de te weinig geheven accijns hoger is dan dit bedrag, ten 

hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven accijns; 

H. in artikel 72 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een boete" en 

eindigende met het bedrag "Afl. 100,-" vervangen door: geldboete van de derde 

categorie of, indien de te weinig geheven accijns hoger is dan dit bedrag, ten 

hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven accijns; 

I. artikel 73 komt te luiden: 

Artikel 73 

Overtreding van de artikelen 24, 45, 53, 59, tweede lid, of 

61 wordt, in het geval van artikel 24 de bezitter van de bergplaats 

en in de overige gevallen degene die de bij de gemelde artikelen 

opgelegde verplichtingen niet heeft vervuld, gestraft met geldboete 

van de tweede categoric. 

J. in artikel 75 wordt de zinsnede "met een boete van Afl. 100,- en bij herhaling 

met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar" vervangen door: met geldboete 

van de derde categorie en bij herhaling met gevangenisstraf van ten hoogste een 

jaar of geldboete van de naasthogere categorie; 

K. in artikel 76 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "een boete" en 

eindigende met het bedrag "Afl. 25,-" vervangen door: geldboete van de tweede 

categorie of, indien de te weinig geheven accijns hoger is dan dit bedrag, ten 

hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven accijns; 

L. in artikel 77 wordt de zinsnede "wordt gestraft met een geldboete van Afl. 25,- 

tot Afl. 300,-" vervangen door: wordt gestraft met geldboete van de tweede 

categoric; 

M. in artikel 78 wordt de zinsnede "gestraft met een boete van Afl. 500,- tot Afl. 

1000,-" vervangen door: gestraft met geldboete van de derde categorie; 
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N. na artikel 78 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, luidende: 

Artikel 78a 

1. Al le processen-verbaal, betreffende de bij of krachtens 

deze landsverordening strafbaar gestelde feiten, worden 

ingezonden aan de Algemeen Directeur van het Departement der 

Invoerrechten en Accijnzen. De Algemeen Directeur doet de 

processen-verbaal onverwijld toekomen aan de officier van justitie. 

2. De officier van justitie is bevoegd de zaak ter afdoening 

weer in handen van de Algemeen Directeur, bedoeld in het eerste 

lid, to stellen, die daarmede alsdan kan handelen overeenkomstig 

artikel 75 van de Algemene landsverordening belastingen. 

Artikel 78b 

De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten 

waarop gevangenisstraf is gesteld, zijn misdrijven. De overige bij 

deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 

Artikel XX 

De Landsverordening accijns op bier (AB 1993 no. GT 20) wordt gewijzigd 

als volgt: 

A. in de artikelen 17, 18 en 19, tweede lid, wordt de zinsnede "of geldboete van ten 

hoogste tienduizend florin" telkens vervangen door: of geldboete van de derde 

categorie; 

B. in artikel 19, eerste lid, wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin" vervangen door: of geldboete van de vierde categorie; 

C. in artikel 20 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. het eerste lid vervalt en het tweede en derde lid worden vernummerd tot 

eerste en tweede lid; 

2°. in het nieuwe eerste lid wordt tussen de woorden "de" en "geheimhouding" 

ingevoegd de woorden "bij artikel 16 opgelegde" en wordt de zinsnede 

"met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 

vijfhonderd forme vervangen door "met gevangenisstraf van ten hoogste 
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zes maanden of geldboete van de derde categorie"; 

D. artikel 21, eerste lid, aanhef, komt te luiden: Met geldboete van de tweede 

categorie wordt gestraft: 

E. artikel 22 komt te luiden: 

Artikel 22 

1. Al le processen-verbaal, betreffende de bij of krachtens 

deze landsverordening strafbaar gestelde feiten, worden 

ingezonden aan de Algemeen Directeur van het Departement der 

Invoerrechten en Accijnzen. De Algemeen Directeur doet de 

processen-verbaal onverwijld toekomen aan de officier van justitie. 

2. De officier van justitie is bevoegd de zaak ter afdoening 

weer in handen van de Algemeen Directeur, bedoeld in het eerste 

lid, te stellen, die daarmede alsdan kan handelen overeenkomstig 

artikel 75 van de Algemene landsverordening belastingen. 

Artikel XXI 

De Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in de artikelen 16, 17 en 22 wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin" telkens vervangen door: of geldboete van de derde 

categorie; 

B. in artikel 18 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. het eerste lid vervalt en het tweede en derde lid worden vernummerd tot 

eerste en tweede lid; 

2°. in het nieuwe eerste lid wordt tussen de woorden "de" en "geheimhouding" 

ingevoegd de woorden "bij artikel 15 opgelegde" en wordt de zinsnede 

"met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste 

vijfhonderd florin" vervangen door "met gevangenisstraf van ten hoogste 

zes maanden of geldboete van de derde categorie"; 

C. in artikel 19 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste en tweede lid wordt telkens de zinsnede aanvangende met het 
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woord "gestraft" en eindigend met het woord "ontbrekende" vervangen 

door: gestraft met geldboete van de derde categoric of, indien de te weinig 

geheven accijns hoger is dan dit bedrag, tweemaal het bedrag van de te 

weinig geheven accijns. 

2°. het derde lid vervalt; 

D. artikel 21, eerste lid, aanhef, komt te luiden: 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of 
geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: 

E. de artikelen 23 en 24 worden vervangen door drie artikelen, luidende: 

Artikel 23 

Degene die niet of niet volledig voldoet aan een verplichting 

bij of krachtens artikel 6 opgelegd, wordt gestraft met hechtenis 

van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 

Artikel 23a 

1. Alle processen-verbaal, betreffende de bij de artikelen 19 

en 23 van deze landsverordening strafbaar gestelde feiten, worden 

ingezonden aan de Algemeen Directeur van het Departement der 

Invoerrechten en Accijnzen. De Algemeen Directeur doet de 

processen-verbaal onverwijld toekomen aan de officier van justitie. 

2. De officier van justitie is bevoegd de zaak ter afdoening 

weer in handen van de Algemeen Directeur, bedoeld in het eerste 

lid, te stellen, die daarmede alsdan kan handelen overeenkomstig 

artikel 75 van de Algemene landsverordening belastingen. 

Artikel 24 

1. Degene die een in artikel 7, 9 of 11 vervat voorschrift of 

verbod overtreedt, wordt gestraft met geldboete van de tweede 

categorie. 

2. Degene die een in het eerste lid bedoeld feit begaat met het 

oogmerk de invoerrechten en accijnzen te ontduiken of ontduiking 

daarvan te bevorderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 
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F. in artikel 25 wordt de zinsnede "volgens de artikelen 19 en 23" vervangen door: 

volgens de artikelen 19, 23 en 24, eerste lid. 

Artikel XXII 

Artikel 6 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) wordt gewijzigd 

als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste vijfduizend 

florin" vervangen door: of geldboete van de tweede categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste eenhonderd 

forme vervangen door: of geldboete van de tweede categorie; 

C. het derde lid komt te luiden: 

3. Indien tij dens het plegen van de overtreding nog geen j aar 

is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige 

wegens een gelijke overtreding onherroepelijk is geworden of is 

voldaan aan de voorwaarde, door de officier van justitie krachtens 

artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld, 

kan de op de feiten gestelde hechtenis met de helft worden 

verhoogd of geldboete van de naasthogere categorie worden 

opgelegd. 

Artikel XXIII 

De Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. artikel 52, onderdeel f, komt te luiden: 

f. dieren op andere dan in artikel 3:2, onderdeel a, van het Wetboek van 

Strafrecht van Aruba, bedoelde dieren aan te hitsen; 

B. in artikel 175 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfhonderd florins" 

vervangen door: van de tweede categorie; 

2°. in het tweede en derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 10.000,- 
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" telkens vervangen door: van de derde categorie; 

in het vierde lid worden de woorden "krachtens artikel 76" vervangen door 

"krachtens artikel 1:149" en wordt de zinsnede "worden de straffen met 

een derde verhoogd" vervangen door "wordt de hechtenis met een derde 

verhoogd of wordt geldboete van de naasthogere categorie opgelegd"; 

C. de aanduiding "Hoofdstuk Ma" vervalt; 

D. de artikelen 174a, 174b, 175, 176 en 180 worden vernummerd tot artikelen 69, 

70, 71, 72 respectievelijk 73. 

Artikel XXIV 

De Landsverordening vereniging en vergadering (AB 1999 no. GT 2) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 8, eerste lid, wordt de zinsnede "de artikelen 136c, 137 en 182a van 

het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen door: 

de artikelen 2:49 en 2:126 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

B. in artikel 9, eerste lid, worden de woorden "van ten hoogste tweehonderd 

florin" vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel XXV 

Artikel 11 van de Vuurwapenverordening (AB 1998 no. GT 3) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in de eerste volzin wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin" vervangen door: of geldboete van de vierde categorie; 

2°. in de tweede volzin wordt de zinsnede "van ten hoogste 

vijfentwintigduizend florin" vervangen door: van de vijfde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfhonderd florin" 

vervangen door: van de tweede categorie. 
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Artikel XXVI 

Artikel 11 van de Wapenverordening (AB 1998 no. GT 4) wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" vervangen 

door: van de tweede categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste drie duizend florin" 

vervangen door: van de vierde categorie. 

Artikel XXVII 

De Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 

33) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 25, derde lid, onderdeel c, wordt "artikel 76" vervangen door: artikel 

1:149; 

B. in artikel 34 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste honderdduizend 

florin" vervangen door "van de vierde categorie" en vervalt de zinsnede 

"of met beide straffen"; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste 

vijfentwintigduizend florin" vervangen door "van de derde categorie" en 

vervalt de zinsnede "of met beide straffen"; 

in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend florin" 

vervangen door "van de derde categorie" en vervalt de zinsnede "of met 

beide straffen". 

3 °. 

Artikel XXVIII 

In artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening op het aanleggen en 

bijhouden van het bevolkingsregister (AB 1989 no. GT 17) wordt de zinsnede "van 

ten hoogste honderd forme vervangen door: van de derde categorie. 
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Artikel XXIX 

De Identiteitskaartenverordening (AB 2001 no. 8) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 8 wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend forme vervangen 

door: van de tweede categorie; 

B. in artikel 9 wordt de zinsnede "van ten hoogste vij fentwintighonderd florin" 

vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel XXX 

Artikel 2 van de Landsverordening houdende regelen betreffende de 

bescherming van de titel register-accountant (AB 1988 no. GT 46) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in de aanhef van het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" 

vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in het derde lid wordt na de woorden "twee weken" ingevoegd de woorden: of 

geldboete van de naasthogere categorie; 

C. het vierde lid vervalt. 

Artikel XXXI 

In artikel 2 van de Landsverordening regelende het voeren van de titel 

ingenieur (ing.) (AB 1988 no. GT 39) wordt de zinsnede "met een geldboete van ten 

hoogste driehonderd florin" vervangen door: met geldboete van de tweede categorie. 

Artikel VOW 

De Bioscoopverordening (AB 1990 no. GT 12) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 19 wordt de zinsnede "van ten hoogste drieduizend florin" vervangen 
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door: van de tweede categorie; 

B. in artikel 20 wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" vervangen 

door: van de tweede categorie; 

C. in artikel 21, tweede lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste honderd forme 
vervangen door: van de eerste categorie; 

D. in artikel 23 wordt de zinsnede "kan de in artikel 21, tweede lid, bedreigde straf 

met een derde worden verhoogd" vervangen door: kan geldboete van de 

naasthogere categorie worden opgelegd; 

E. in artikel 27, tweede lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste drieduizend forme 
vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel 

In artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening weerkorpsen (AB 1999 no. 

GT 4) wordt de zinsnede "of geldboete ten hoogste driehonderd gulden" vervangen 
door: of geldboete van de derde categorie. 

Artikel XXXIV 

In de artikelen 7 en 8 van de Loterijverordening (AB 1988 no. GT 25) wordt 

de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" telkens vervangen door: van de derde 

categorie. 

Artikel XXXV 

Artikel 7 van de Landsverordening speelautomaten Luchthaven (AB 2006 

no. 13) komt to Iuiden als volgt: 

Artikel 7 

Degene die anders dan krachtens concessie speelautomaten in de 

luchthaven exploiteert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 
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Artikel XXXVI 

Artikel 4 van de Hinderlijke geluidenverordening (AB 1988 no. GT 22) 

wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste honderd 

en vijftig florin" vervangen door: met geldboete van de eerste categoric; 

B. in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. de woorden "krachtens artikel 76" worden vervangen door: krachtens 

artikel 1:149; 

2°. de zinsnede "van ten hoogste twee honderd florin" wordt vervangen door: 

van de naasthogere categoric. 

Artikel XXXVII 

In artikel 8 van de Hondenverordening (AB 1988 no. GT 1) wordt de 

zinsnede "met een geldboete van ten hoogste vijfentwintig forme vervangen door: 

met geldboete van de eerste categoric. 

Artikel XXXVIII 

In artikel 8, eerste lid van de Hondenverordening (AB 2012 no. 63) wordt de 

zinsnede "een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000" vervangen door: geldboete van 

de derde categoric. 

Artikel XXXIX 

Artikel 66a van de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid, aanhef, wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend forme 

vervangen door: van de tweede categoric; 
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B. in het tweede lid wordt de zinsnede "kan de bevoegde rechter geldboete tot het 

dubbel van het voor elke overtreding gesteld maximum uitspreken" vervangen 

door: kan de bevoegde rechter voor elke overtreding geldboete van de 

naasthogere categorie opleggen. 

Artikel XL 

In artikel 13, eerste lid, van de Huurcommissieverordening (AB 1991 no. 

GT 10) wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste duizend florin" 

vervangen door: met geldboete van de tweede categorie. 

Artikel XLI 

Artikel 44 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 

no. 38) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin" vervangen door: of geldboete van de derde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 

vijfduizend florin" vervangen door: of geldboete van de tweede categoric; 

C. in het derde lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste tweeduizend 

forme vervangen door: of geldboete van de tweede categoric. 

Artikel XLII 

Artikel 31 van de Landsverordening voorkoming verontreiniging door 

schepen (AB 1993 no. 72) komt to luiden: 

Artikel 31 

1. Overtreding van artikel 5 wordt gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

2. Overtreding de bij of krachtens de artikelen 6, vierde lid, 12, 

of 21, eerste, tweede, en vierde lid, gestelde voorschriften, worden, 

voor zover zij opzettelijk zijn begaan, gestraft met gevangenisstraf van 

29 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 29 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

3. Overtreding van de bij of krachtens de artikelen 10, 11, eerste 

en tweede lid, 13, 30, vierde lid, dan wel de artikelen, genoemd in het 
tweede lid, indien zij niet opzettelijk zijn begaan, worden gestraft met 

hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 

4. De in het eerste en tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn 

misdrijven en de in het derde lid strafbaar gestelde feiten zijn 
overtredingen. 

Artikel XLIII 

De Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 4, tweede lid, wordt de benaming "Centraal Bureau Juridische en 

Algemene Zaken' vervangen door: Directie Wetgeving en Juridische Zaken; 

B. in artikel 16 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste drieduizend florin" 

vervangen door: van de tweede categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" 

vervangen door: van de tweede categorie; 

C. artikel 18 komt to luiden: 

Artikel 18 

De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn 

overtredingen, met uitzondering van het feit, bedoeld in artikel 20, 

tweede lid, dat een misdrijf is. 

D. in artikel 20 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. het tweede lid vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot 

tweede en derde lid; 

2°. in het nieuwe tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 

"met hechtenis" en eindigend met het woord "forme vervangen door: met 

gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 

categorie. 

30 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 30 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

Artikel XLIV 

De Landsverordening schadefonds olietankschepen (AB 2005 no. 16) 

wordt gewijzigd als volgt: 

A. artikel 6 komt te luiden als volgt: 

Artikel 6 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens 

deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij 

landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit 

wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 

2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, 

uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak 

redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en 

andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze 

daartoe tijdelijk mee te nemen; 

c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, 

vergezeld van door hen aangewezen personen. 

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm. 

4. Op de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste 

lid aangewezen ambtenaren is het Landsbesluit algemene 

bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70), of het landsbesluit 

dat dit vervangt, van toepassing. 

5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid 

aangewezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond 

van het tweede lid wordt gevorderd. 

B. in artikel 7 vervallen het eerste lid en het cijfer "2", alsmede de daarachter 

geplaatste punt voor de tekst van het tweede lid; 

C. artikel 10 komt te luiden: 

Artikel 10 

1. Hij die zijn verplichting, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 
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niet nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 

maanden of geldboete van de derde categorie. 

2. Het in het eerste lid bedoelde strafbaar feit is een 

overtreding. 

Artikel XLV 

De Landsverordening aansprakelijkheid olietankschepen (AB 2005 no. 

17) wordt gewijzigd als volgt: 

A. artikel 29 komt te luiden als volgt: 

Artikel 29 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens 

deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij 

landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit 

wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 

2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, 

uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak 

redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en 

andere informatiedragers daarvan afschrift te nemen of deze 

daartoe tijdelijk mee te nemen; 

c. alle schepen, met uitzondering van tot woning bestemde 

gedeelten daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

bewoner, gaande te houden en te betreden, vergezeld van door 

hen aangewezen personen; 

d. schepen en de lading daarvan te onderzoeken. 

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een schip als bedoeld in 

het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke 

arm. 

4. Op de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste 

lid aangewezen ambtenaren is het Landsbesluit algemene 

bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70), of het landsbesluit 

dat dit vervangt, van toepassing. 

5. De kapitein is verplicht de krachtens het eerste lid 

aangewezen ambtenaren behoorlijke en veilige toegang tot het 
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schip en zijn ruimten te verschaffen. Voorts stelt de kapitein op een 

daartoe strekkend verzoek van de ambtenaar alle personele 

middelen en hulpmiddelen ter beschikking, die naar het oordeel 

van de ambtenaar redelijkerwijze nodig zijn voor de uitvoering van 

het onderzoek aan boord. 

6. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid 

aangewezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op 

grond van het tweede lid wordt gevorderd. 

B. in artikel 30 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 

honderdduizend florin" vervangen door: met geldboete van de vijfde 

categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "artikelen 24, 25, 26 of 28, tweede lid," 

vervangen door "artikelen 24, 25, 26, 28, tweede lid, of 29,vijfde lid," en 

de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste honderdduizend forme 
vervangen door "met geldboete van de vijfde categorie"; 

3°. in het derde lid wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 

tienduizend forme vervangen door: met geldboete van de derde categorie; 

4°. het vierde lid vervalt en het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid; 

5°. het nieuwe vierde lid komt te luiden: 

4. De in het eerste en tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn 

misdrijven; het in het derde lid strafbaar gestelde feit is een 

overtreding. 

Artikel XLVI 

Artikel 19 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "hetzij 

hechtenis" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: 

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 

categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "hetzij 

hechtenis" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: hechtenis 

van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie; 
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C. in het derde lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "hetzij 

hechtenis" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: hechtenis 

van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. 

Artikel XLVII 

De Marien-milieuverordening (AB 1980 no. 18) wordt gewijzigd als volgt: 

A. artikel 9 komt te luiden: 

Artikel 9 

1. Overtreding van artikel 3, eerste lid, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de 

tweede categorie. 

2. Overtreding van de overige verbodsbepalingen van deze 

landsverordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een 

maand of geldboete de tweede categorie. 

3. Indien tij dens het plegen van het strafbare feit nog geen 

jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige 

wegens een gelijk misdrijf of een gelijke overtreding 

onherroepelijk is geworden, of vrijwillig voldaan is aan de 

voorwaarde, door de bevoegde ambtenaar van het openbaar 

ministerie krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht 

van Aruba gesteld, kan ten aanzien van het eerste lid de op de 

feiten gestelde gevangenisstraf met de helft worden verhoogd of 
geldboete van de naasthogere categorie worden opgelegd en kan 

ten aanzien van de in het tweede lid strafbaar gestelde feiten de 

hechtenis met de helft worden verhoogd of geldboete van de 

naasthogere categorie worden opgelegd. 

B. artikel 11 komt te luiden: 

Artikel 11 

Het in artikel 9, eerste lid, strafbaar gestelde feit is een 

misdrijf; de overige strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 

34 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 34 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

Artikel XLVIII 

Artikel 4 van de Landsverordening verbod op dierproeven (AB 2004 no. 

53) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 

vijftigduizend forme vervangen door: geldboete van de vierde categorie; 

B. het tweede lid vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid; 

C. het nieuwe tweede lid komt to luiden: 

2. Het in het eerste lid bedoelde strafbare feit is een misdrijf. 

Artikel XLIX 

In artikel 49, eerste lid, van de Landsverordening op de 

geneesmiddelenvoorziening (AB 1990 no. GT 9) wordt de zinsnede "van ten hoogste 

vijfduizend florin" vervangen door: van de derde categoric. 

Artikel L 

De Krankzinnigenverordening (AB 1992 no. GT 15) wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. in artikel 19, tweede lid, wordt "artikel 39" vervangen door: artikel 1:80, eerste 

lid; 

B. in artikel 25, vierde en zesde lid, wordt het woord "beklaagde" telkens 

vervangen door: verdachte; 

C. in artikel 35 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste zeshonderd florin" 

vervangen door: van de derde categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "Met dezelfde straf' vervangen door: 

Met ten hoogste dezelfde straf; 

D. in artikel 36 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in de aanhef worden de woorden "Met geldboete van ten hoogste 
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driehonderd florin" vervangen door: Met geldboete van de eerste categoric; 

2°. in onderdeel e vervalt de zinsnede "met geldboete van ten hoogste zestig 

florin wordt gestraft" 

3° de punt na onderdeel e wordt vervangen door een puntkomma en wordt na 

onderdeel e een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 

f. hij die, belast met het toezicht over een krankzinnige, 

gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen, deze zonder 

opzicht laat rondwaren. 

Artikel LI 

De Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1992 no. GT 11) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 17n vervalt de vindplaatsaanduiding "(AB 1990 no. GT 50)"; 

B. in artikel 49 wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl.25,-" vervangen door: van 

de tweede categorie; 

C. in artikel 49a worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste Af1.50,-" 

vervangen door: geldboete van de tweede categoric; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste Afl. 

100,-" vervangen door: geldboete van de tweede categoric; 

3°. het derde lid komt to luiden: 

3. Indien tij dens het plegen van de overtreding nog geen 

jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de 

schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is 

geworden, kan de op de feiten gestelde hechtenis met de helft 

worden verhoogd en kan geldboete van de naasthogere 

categorie worden opgelegd. Met een vroegere veroordeling 

wordt gelijkgesteld vrijwillige voldoening aan de voorwaarden, 

door de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie 

krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van 

Aruba gesteld. 

D. in artikel 50, aanhef, wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 100,-" vervangen 

door: van de tweede categorie; 
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E. in artikel 51, aanhef, wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 75,-" vervangen 

door: van de tweede categorie; 

F. in artikel 51a wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 250,-" vervangen door: 

van de tweede categorie. 

Artikel LII 

Artikel 23 van de Quarantaineverordening (AB 1992 no. GT 7) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met de woorden "vijfduizend florin" vervangen door: 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de 

derde categorie; 

B. in het tweede lid wordt tussen de woorden "Met" en "dezelfde" ingevoegd de 

woorden: ten hoogste. 

Artikel LIII 

De Landsverordening invoer kleine dieren (AB 1988 no. GT 43) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. artikel 8 vervalt; 

B. artikel 9 komt als volgt to luiden: 

Artikel 9 

1. Overtreding van enige bepaling van deze landsverordening 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of 
geldboete van de tweede categorie. 

2. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn 

overtredingen. 
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Artikel LIV 

Artikel 41 van de Begrafenisverordening (AB 1999 no. GT 6) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in onderdeel a komt de aanhef te luiden: 
a. met geldboete van de eerste categorie; 

B. in onderdeel b wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 100,-" in de aanhef 
vervangen door: van de tweede categorie; 

C. in onderdeel c wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 100,-" in de aanhef 
vervangen door: van de derde categorie. 

Artikel LIVa 

De Landsverordening van 17 mei 2013 houdende regels tot het cremeren 
van lijken (AB 2013 no. 32) wordt gewijzigd als volgt: 
A. in artikel 20, onderdeel 2, wordt "artikel 20" vervangen door: artikel 17; 
B. in artikel 23 wordt voor de tekst "1." geplaatst en wordt een nieuw lid 

toegevoegd, luidende: 

2. Zij kan worden aangehaald als Crematieverordening. 

Artikel LV 

Artikel 12 van de Landsverordening overlijdensverklaringen (AB 1999 no. 
GT 7) wordt gewijzigd als volgt: 

A. het eerste en tweede lid komen te luiden: 
1. Met geldboete van de eerste categorie, en bij herhaling van 

dezelfde overtreding binnen twee jaren na de eerste veroordeling 
met geldboete van de naasthogere categorie wordt gestraft de 
geneeskundige, die enige verplichting opgelegd in de artikelen 1, 2 
of 4 verzuimt. 

2. Met geldboete van de eerste categorie, en bij herhaling van 
dezelfde overtreding binnen twee jaren na de eerste veroordeling 
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met geldboete van de naasthogere categorie, wordt gestraft de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand die een voorschrift op grond van de artikelen 9 of 10 verzuimt. 

B. in het derde lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste Afl. 100,-" vervangen door: geldboete van de eerste categorie. 

Artikel LVI 

In artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening uitoefening tandheelkunde (AB 1989 no. GT 90) wordt de zinsnede "van ten hoogste eenhonderd florin" vervangen door: van de derde categorie. 

Artikel LVII 

Artikel 11, eerste lid, van de Verloskundigenverordening (AB 1999 no. GT 17) komt to luiden: 

1. Overtreding van enige bepaling van deze landsverordening wordt gestraft met geldboete van de derde categoric. 

Artikel LVIII 

In artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening uitoefening geneeskunst (AB 1996 no. GT 50) wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste driehonderd florin" vervangen door: met geldboete van de derde categorie. 

Artikel LIX 

In artikel 14 van de Warenverordening (AB 1996 no. GT 12) wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 300,-" telkens vervangen door: van de tweede categorie. 
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Artikel LX 

De Slacht- en keuringsverordening (AB1996 no. GT 4) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 10 vervalt de vindplaatsaanduiding "(AB 1991 no. GT 50)"; 
B. artikel 14 komt te luiden: 

Artikel 14 

1. Overtreding van een van de bepalingen van deze landsverordening, met uitzondering van artikel 13a, vijfde lid, of van voorschriften krachtens deze landsverordening gegeven, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 
2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke of andere overtreding van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde onherroepelijk is geworden, kan geldboete van de naasthogere categorie worden opgelegd. Met een vroegere veroordeling wordt gelijkgesteld de vrijwillige voldoening aan de voorwaarde door de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld. 

Artikel LXI 

Artikel 9 van de Landsverordening bestrijdingsmiddelen (AB 1991 no. GT 69) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste honderd florin"vervangen door: of geldboete van de tweede categorie; 

B. het tweede lid komt te luiden: 
2. Indien tij dens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan de hechtenis met de helft worden verhoogd of geldboete van de naasthogere categorie worden opgelegd. Met een vroegere 
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veroordeling wordt gelijkgesteld de vrijwillige voldoening aan de 
voorwaarde door de bevoegde ambtenaar van het openbaar 
ministerie krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld. 

Artikel LXII 

De Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7) wordt gewijzigd als volgt: 

A. de artikelen 11 tot en met 11 c komen to luiden: 

Artikel 11 

1. Hij die handelt in strijd met artikel 2, artikel 3, eerste 
lid, artikel 4, eerste lid, of artikel 5, met een krachtens artikel 4, 
derde lid, gestelde regel of met een voorwaarde of voorschrift, 
gesteld krachtens artikel 6, 7, 8 of 8a, wordt gestraft, indien hij het feit opzettelijk heeft begaan, met levenslange gevangenisstraf of met tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren of met geldboete van de vijfde categorie. 

2. Hij die in strijd handelt met de in het eerste lid 
strafbaar gestelde feiten, voor zover niet opzettelijk begaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of 
geldboete van de vierde categorie. 

3. De gebruiker, huurder of eigenaar van een voer- of 
vaartuig, gebouw, erf of besloten terrein, waar een of meer van de in artikelen 3 of 4, eerste lid, bedoelde middelen of stoffen 
aanwezig worden bevonden, wordt, indien niet blijkt dat die 
aanwezigheid aldaar geoorloofd is, gestraft met een geldboete van de tweede categorie. 

Artikel lla 

1. Hij die opzettelijk enig voorwerp, dat is verkregen door een in deze landsverordening strafbaar gesteld misdrijf, koopt, 
huurt, inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt of uit 
winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand geeft, vervoert, 
bewaart of verbergt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
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hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft hij die 

opzettelijk uit de opbrengst van enig voorwerp als bedoeld in het 
eerste lid, voordeel trekt. 

Artikel 1 lb 

1. Hij die enig voorwerp, dat is verkregen door een in 
deze landsverordening strafbaar gesteld misdrijf, koopt, huurt, 
inruilt, in pand neemt, als geschenk aanneemt of uit winstbejag 
verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand geeft, vervoert, bewaart of 
verbergt, wordt, indien aan zijn schuld te wijten is dat zijn 
handeling een zodanig voorwerp betreft, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de 
vierde categorie. 

2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft hij die uit 
de opbrengst van enig voorwerp voordeel trekt, indien aan zijn 
schuld te wijten is, dat zijn handeling een voorwerp betreft als 
bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 11c 

1. Hij die om een feit, genoemd in het tweede lid, voor te 
bereiden of te bevorderen: 
a. een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen 

plegen, mede te plegen of uit te lokken, om daarbij 
behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of 
inlichtingen te verschaffen, 

b. zichzelf of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen 
tot het plegen van dat feit tracht te verschaffen, 

c. voorwerpen voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige 
reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het 
plegen van dat feit, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren 
of geldboete van de vijfde categorie. 

2. Als feit, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt het 
opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, eerste lid, 
onderdeel A, B, of D, of artikel 4, eerste lid, onderdeel A, 
gegeven verbod. 
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B. artikel 14 en artikel 14a worden vernummerd tot artikel 12 en artikel 13 en na 
het nieuwe artikel 13 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 14 

Bij veroordeling wegens een van de in deze 
landsverordening omschreven misdrijven, kan de ontzetting van de 
in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, van het Wetboek 
van Strafrecht van Aruba vermelde rechten worden uitgesproken. 

Artikel LXIII 

De Landsverordening op distilleerderijen (AB 1989 no. GT 36) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 

drieduizend florin" vervangen door: met geldboete van de tweede 
categorie; 

2°. in het tweede en derde lid wordt de zinsnede "met een geldboete van ten 
hoogste honderd florin" telkens vervangen door: met geldboete van de 
eerste categorie; 

B. in artikel 13, tweede lid, wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 
drieduizend florin" vervangen door: met geldboete van de tweede categorie. 

Artikel LXIV 

In artikel 19, eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) 
wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend florin" vervangen door: van de derde 
categorie. 

Artikel LXV 

Artikel 9 van de Landsverordening ontplofbare stoffen (AB 1990 no. GT 
51) wordt gewijzigd als volgt: 
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A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend florin" 
vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende de woorden "krachtens artikel 
76" en eindigend met het woord "maximum" vervangen door: krachtens artikel 
1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld en kan de in het eerste 
lid genoemde hechtenis met de helft worden verhoogd of kan geldboete van de 
naasthogere categorie worden opgelegd. 

Artikel LXVI 

De Landsverordening op stoomketels (AB 1992 no. GT 8) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. in artikel 47, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in onderdeel a komt de aanhef to luiden: 

a. met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van de tweede categorie: 

2°. in onderdeel b wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "met een 
geldboete" en eindigend met het woord "maand" vervangen door: met 
gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede 
categorie; 

B. in de artikelen 48 en 49 wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd florin en hechtenis van ten hoogste een maand" telkens vervangen 
door: met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede 
categorie; 

C. in artikel 49 vervalt de vindplaatsaanduiding "(AB 1991 no. GT 50)". 

Artikel LXVII 

In artikel 15, eerste lid, van de Landsverordening brandweer (AB 1991 no. 
64) wordt de zinsnede "van ten hoogste honderdduizend forme vervangen door: van 
de derde categorie. 
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Artikel LXVIII 

De Landsverordening hulpverlening bij scheepvaartongevallen (AB 1990 
no. GT 49) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 3 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "gestraft met" en 
eindigend met het woord "jaren" vervangen door: gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie; 

B. in artikel 4 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt gestraft" en 
eindigend met het woord "afzonderlijk" vervangen door: wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede 
categorie. 

Artikel LXIX 

Artikel 40 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no.18) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste, tweede en derde lid vervallen telkens de woorden "of hechtenis"; 

B. in het eerste lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 
vijftigduizend florin" vervangen door "of geldboete van de vierde categorie" en 
wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 
florin" vervangen door "of geldboete van de derde categoric "; 

C. in het tweede lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 
honderdduizend forme vervangen door "of geldboete van de vierde categorie" 
en wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste vijftigduizend florin" 
vervangen door "of geldboete van de vierde categorie"; 

D. in het derde lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 
vijfentwintigduizend florin" vervangen door: of geldboete van de derde 
categorie; 

E. in het vierde en vijfde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend 
florin" telkens vervangen door: van de derde categorie. 

45 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 45 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

Artikel LXX 

De Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 33 wordt de zinsnede "krachtens artikel 76 van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba (AB 1991 no GT 50)" vervangen door: krachtens artikel 
1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

B. in artikel 35 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 5.000,-" 

vervangen door: van de tweede categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 2.500,-" 
vervangen door: van de tweede categorie; 

3°. in het derde lid wordt de zinsnede aanvangende met het woord "krachtens" 
en eindigend met het woord "maximum" vervangen door: krachtens artikel 
1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba gesteld, wordt de op een 
feit gestelde hechtenis met de helft verhoogd of geldboete van de 
naasthogere categorie opgelegd; 

4°. in het vierde lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste Afl. 
2.500,-" vervangen door: geldboete van de tweede categorie. 

Artikel LXXI 

In artikel 16, eerste lid, van de Vaartuigenverordening (AB 2001 no. GT 17) 

wordt de zinsnede "van ten hoogste tweehonderd florin" vervangen door: van de 
tweede categorie. 

Artikel LXXII 

Artikel 3 van de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 
1987 no. 123) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste drieduizend 
florin" vervangen door: of geldboete van de tweede categorie; 

46 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 46 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "met geldboete van ten hoogste duizend 
florin" vervangen door: met geldboete van de tweede categorie; 

C. het derde lid komt to luiden: 

3. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is 
verlopen, sinds een vroegere veroordeling van de schuldige wegens 
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan ten aanzien 
van overtreding van het eerste lid de hechtenis met de helft worden 
verhoogd of kan ten aanzien van de overtreding van het eerste of 
tweede lid geldboete van de naasthogere categorie worden 
opgelegd. 

Artikel LXXIII 

In artikel 4, eerste lid, van de Zeeaanvaringsverordening (AB 1992 no. 113) 
wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste tienduizend forme vervangen door: 
geldboete van de derde categoric. 

Artikel LXXIV 

In artikel 7 van de Landsverordening veiligheidsvoorschriften voor kleine 
schepen (AB 1995 no. GT 6) wordt de zinsnede "vermeld in artikel 49, eerste lid, 
onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1990 no. GT 50)" 
vervangen door "vermeld in artikel 1:123, onderdeel b, van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba" en wordt na het woord "jaren" ingevoegd "of geldboete van de 
vierde categoric ". 

Artikel LXXV 

De Landsverordening internationale meetbrieven (AB 1991 no. 2) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 19 wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste tienduizend 
forme vervangen door: geldboete van de derde categorie; 
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B. in artikel 20 wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste vijfduizend 
florin" vervangen door: geldboete van de tweede categorie; 

C. in artikel 21 wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" vervangen 
door: van de tweede categorie. 

Artikel LXXVI 

In artikel 35 van de Havenverordening (AB 1993 no. GT 18) wordt de 
zinsnede "van ten hoogste drieduizend florin" vervangen door: van de tweede 
categorie. 

Artikel LXXVII 

De Haven- en redeverordening (AB 2012 no. 31) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 53, derde lid, wordt de zinsnede "Artikel 53, tweede en derde lid" 
vervangen door: Artikel 1:127, tweede en derde lid; 

B. in artikel 58, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "ingevolge artikel 76" 
vervangen door: ingevolge artikel 1:149; 

C. in artikel 62 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het eerste lid, onderdeel a, wordt gewijzigd als volgt: 

a. de zinsnede aanvangende met de woorden "hetzij met" en eindigend 
met het woord "straffen" wordt vervangen door: of met geldboete 
van de vierde categorie; 

b. de zinsnede aanvangende met de woorden "kan de boete" en 
eindigend met het woord "bedrag" wordt vervangen door: kan 
geldboete van de naasthogere categoric worden opgelegd; 

2°. in het eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede aanvangende met de 
woorden "hetzij met" en eindigend met het woord "straffen" vervangen 
door: of geldboete van de derde categorie; 

3°. in het tweede lid wordt de zinsnede "een geldboete van maximaal Afl. 
250.000,-" vervangen door: geldboete van de vijfde categorie; 

4°. het derde lid, onderdeel a, wordt gewijzigd als volgt: 
a. de zinsnede aanvangende met de woorden "twee jaar" en eindigend 
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met het woord "straffen" wordt vervangen door: twee jaren of 
geldboete van de vierde categorie; 

b. de zinsnede aanvangende met de woorden "kan de boete" en 
eindigend met het woord "bedrag" wordt vervangen door: kan 
geldboete van de naasthogere categorie worden opgelegd; 

5°. in het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede aanvangende met de 
woorden "een jaar" en eindigend met het woord "straffen" vervangen 
door: een jaar of geldboete van de derde categorie; 

6°. in het vierde lid wordt de zinsnede "met een geldboete van maximaal Afl. 
25.000,-" vervangen door: met geldboete van de vierde categorie. 

Artikel LXXVIII 

De Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 22, eerste lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste drieduizend florin" 
vervangen door: van de vierde categorie; 

B. in artikel 22b, zesde lid, wordt de zinsnede "gevallen als bedoeld in de artikelen 
185 tot en met 188 en 190" vervangen door: gevallen als bedoeld in de artikelen 
2:132 tot en met 2:135 en 2:137. 

Artikel LXXIX 

De Telegraaf- en telefoonverordening (AB1996 no. GT 2) wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. in artikel 8, aanhef, wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florins" 
vervangen door: van de derde categorie; 

B. in artikel 8a worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfhonderd florins" 

vervangen door: van de derde categorie; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "kan de 

rechter" en eindigend met het woord "uitspreken" vervangen door: kan de 
in het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bepaalde hechtenis 
met de helft worden verhoogd of kan geldboete van de naasthogere 
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categorie worden opgelegd; 

C. in artikel 9 wordt de zinsnede "de bepalingen van de artikelen 368, 369, 387, 390 en 391 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen door: de artikelen 2:338 en 2:339 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba. 

Artikel 1D00( 

Artikel 15 van de Televisieverordening (AB 1988 no. GT 68) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 10.000,-" vervangen door: van de derde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 1.000,-" vervangen door: van de derde categorie. 

Artikel LXXXI 

De Statistiekverordening (AB 1991 no. GT 44) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 7 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "hetzij hechtenis" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie; 

B. in artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste zeshonderd florin" 

vervangen door: van de derde categoric; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tweeduizend florin" vervangen door: van de derde categorie; 

C. in artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste zeshonderd florin" 

vervangen door: van de derde categorie; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tweeduizend florin" 

vervangen door: van de derde categorie. 
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Artikel LXXXII 

De Landsverordening volkstellingen (AB 1990 no. GT 10) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. in artikel 9, vierde lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfhonderd florin" 
vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het tweede lid vervalt en het derde, vierde en vijfde lid worden 

vernummerd tot tweede, derde en vierde lid; 
2°. in het nieuwe tweede lid wordt de zinsnede "met hechtenis van ten hoogste 

drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd florin" vervangen 
door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
de derde categorie; 

3°. in het nieuwe derde lid vervalt de tweede volzin; 
4°. in het nieuwe vierde lid wordt de zinsnede "Indien een der in dit artikel 

strafbaar gestelde feiten "vervangen door: Indien het in het tweede lid 
strafbaar gestelde feit. 

Artikel LXXXIII 

De Ijkverordening (AB 1987 no. GT 14) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in de artikelen 29 en 30 wordt na het woord "jaren" ingevoegd: of geldboete 
van de vierde categorie; 

B. in de artikelen 31 en 32 wordt na het woord "jaar" ingevoegd: of geldboete van 
de derde categoric; 

C. in de artikelen 34 en 35 wordt de zinsnede "van ten hoogste tweehonderd 
florin" telkens vervangen door: van de tweede categorie. 
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Artikel LXXXIV 

In artikel 3 van de Verordening op het vissen met sleepnetten (AB 1992 no. GT 17) wordt de zinsnede "van ten hoogste honderd florin" vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel LXXXV 

De Visserijverordening (AB 1992 no. 116) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 9, tweede lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste driehonderd forme 
vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in artikel 15, eerste lid, wordt de zinsnede "en geldboete van ten hoogste 
vijfhonderdduizend florin" vervangen door "of geldboete van de derde 
categoric" en vervalt de zinsnede "hetzij met een van deze straffen", alsmede de daarvoor geplaatste komma. 

Artikel LXXXVI 

In artikel 3 van de Zandverordening (AB 1995 no. GT 24) wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 500,-" vervangen door: van de tweede categoric. 

Artikel LXXXVII 

De Landsverordening uitvoerrecht op delfstoffen (AB 1989 no. GT 30) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in de artikelen 26 en 27, tweede lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste 
tienduizend forme telkens vervangen door: van de derde categorie; 

B. in artikel 27, eerste lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend florin" 
vervangen door: van de vierde categorie; 

C. in artikel 28, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het eerste lid vervalt en het tweede en derde lid worden vernummerd tot 
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eerste en tweede lid; 

2°. in het nieuwe eerste lid, wordt de zinsnede "met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste duizend florin" vervangen door: 

met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 
derde categorie. 

Artikel LXXXVIII 

De Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 11 worden de navolgende wijzigingen aangebracht 
1°. het eerste lid komt to luiden: 

1. Hij die anders dan krachtens vergunning van de Minister 
wetenschappelijk onderzoek in het zeegebied van Aruba instelt, 

maakt zich aan een misdrijf schuldig en wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 

vijfde categorie. 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "en 
geldboete" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: of 
geldboete van de derde categorie; 

B. in artikel 12, eerste lid, wordt "artikel 5" vervangen door "artikel 5 of artikel 6, 

tweede lid" en wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "en geldboete" 
en eindigend met het woord "straffen" vervangen door "of geldboete van de 

derde categorie". 

Artikel LXXXIX 

De Landsverordening publicatieplicht nutsbedrijven (AB 1989 no. GT 
42) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 

tienduizend forme vervangen door: geldboete van de tweede categorie; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 
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duizend florin" vervangen door: geldboete van de tweede categorie; 

B. in artikel 5, eerste lid, worden de woorden "zes jaar" vervangen door: zes jaren 
of geldboete van de vijfde categorie. 

Artikel XC 

In artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening elektriciteitsconcessies 
(AB 1991 no. GT 82) wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste vijfhonderd 
forme vervangen door: geldboete van de tweede categorie. 

Artikel XCI 

De Landsverordening afbetalingsovereenkomsten (AB 1989 no. GT 3) 

wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "en 
geldboete" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: of 
geldboete van de vierde categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "en 
geldboete" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: of 
geldboete van de derde categorie; 

B. in artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. het derde lid vervalt en het vierde, vijfde en zesde lid worden vernummerd 
tot derde, vierde en vijfde lid; 

2°. in het nieuwe derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd florin" vervangen door: van ten 

hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie; 
3°. het nieuwe vierde lid komt to luiden: 

4. Het in het derde lid strafbaar gestelde feit is een 

misdrijf. 
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Artikel XCII 

De Auteursverordening (AB 2003 no. GT 10) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in de artikelen 31 en 34, eerste lid, wordt de zinsnede "van honderd tot 
vijfduizend florin" telkens vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in artikel 32 wordt de zinsnede "van vijftig tot tweeduizend florin" vervangen 
door: van de tweede categorie; 

C. in artikel 35 wordt de zinsnede "van vier tot tweehonderd forme vervangen 
door: van de eerste categorie; 

D. artikel 37, eerste lid, aanhef, komt to luiden: 

1.Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: 

Artikel XCIII 

Artikel 19 van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28) 
wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde 
categorie; 

B. in het tweede en derde lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 
"wordt gestraft" en eindigend met het woord "straffen" telkens vervangen door: 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de 
derde categorie; 

C. in het vierde lid wordt de zinsnede "een boete van ten hoogste tweeduizend 
vijfhonderd forme vervangen door: geldboete van de tweede categoric; 

D. in het vijfde lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
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categorie; 

E. in het zesde lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met het woord "florin" vervangen door: wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde 
categorie. 

Artikel XCIV 

De Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 2013 no. 1) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. de definitie van het begrip "witwassen"komt te luiden: 

een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 
van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

2°. de definitie van het begrip "terrorismefinanciering" komt te luiden: 
het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba; 

B. in artikel 35a, derde lid, wordt de zinsnede "Artikel 53, tweede en derde lid" 
vervangen door: Artikel 1:127, tweede en derde lid; 

C. in artikel 35g, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "artikel 76 van het 
Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen door: 
artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

D. in artikel 53 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "hetzij 

gevangenisstraf' en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de zesde 
categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "hetzij 
hechtenis" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. 
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Artikel XCV 

De Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2013 no. 2) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. de definitie van het begrip "witwassen"komt te luiden: 

een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 
van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

2°. de definitie van het begrip "terrorismefinanciering" komt te luiden: 
het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba; 

B. in artikel 16, derde lid, wordt de zinsnede "Artikel 53, tweede en derde lid" 
vervangen door: Artikel 1:127, tweede en derde lid; 

C. in artikel 16f, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "artikel 76 van het 
Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen door: 
artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

D. in artikel 26 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde 
categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 
zesde categorie. 

Artikel XCVI 

De Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2013 no. 3) 
wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. de definitie van het begrip "witwassen"komt te luiden: 

een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 
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van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 
2°. de definitie van het begrip "terrorismefinanciering" komt te luiden: 

het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba; 

B. in artikel 5, derde lid, vervallen na de tweede volzin de woorden "lid 
toegevoegd, luidende:" 

C. in artikel 23, derde lid, wordt de zinsnede "Artikel 53, tweede en derde lid" vervangen door: Artikel 1:127, tweede en derde lid; 

D. in artikel 26, eerste lid, onderdeel a, worden de woorden "ingevolge artikel 76" vervangen door: ingevolge artikel 1:149; 

E. in artikel 29 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 
zesde categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 
gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete de vierde 
categorie. 

Artikel XCVII 

De Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2013 no. 4) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° de definitie van het begrip "witwassen" komt te luiden: 

een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 
van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

2°. de definitie van het begrip "terrorismefinanciering" komt te luiden: 
het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van 
Stafrecht van Aruba; 

B. in artikel 11, derde lid, wordt de zinsnede "Artikel 53, tweede en derde lid" 
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vervangen door: Artikel 1:127, tweede en derde lid; 

C. in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, worden de zinsnede "ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen 
door: ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

D. in artikel 31 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "gestraft 

met" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de zesde 
categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "gestraft 
met" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. 

Artikel XCVIII 

Artikel 23 van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste vijfduizend forme vervangen door: geldboete van de derde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste tienduizend 
florin" vervangen door: geldboete van de derde categorie. 

Artikel XCIX 

Artikel 28 van de Landsverordening deviezenverkeer (AB 1990 no. GT 6) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "en geldboete van ten hoogste 
vijfentwintigduizend florin, hetzij met een van die straffen" vervangen door: of 
geldboete van de vierde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "en geldboete van ten hoogste tienduizend 
florin, hetzij met een van die straffen" vervangen door: of geldboete van de 
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derde categoric. 

Artikel C 

In artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 
1990 no. GT 5) wordt de zinsnede "en geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend 
forme vervangen door: of geldboete van de derde categorie. 

Artikel CI 

De Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend forme 

vervangen door: van de vierde categorie; 
2°. in het tweede en derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend 

florin" telkens vervangen door: van de derde categoric; 

B. in artikel 12 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het tweede lid vervalt en het vierde lid wordt vernummerd tot tweede lid; 
2°. in het nieuwe tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 

"met hechtenis" en eindigend met het woord "florin" vervangen door: met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categoric; 

3°. het derde lid komt to luiden: 

3. Het in het tweede lid strafbaar gestelde feit is een 
misdrij f. 

4°. het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid. 

Artikel CII 

Artikel 15 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) 
wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde 

60 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 60 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde 

categorie; 

C. in het derde lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt gestraft 

met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 

categorie. 

Artikel CIII 

In artikel 10 van de Vestigingsverordening bedrijven (AB1990 no. GT 55) 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfhonderd forme 
vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" vervangen 

door: van de naasthogere categorie; 

C. in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tweeduizend florin" 

vervangen door: van de derde categorie; 

D. het vierde komt to luiden: 

4. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een 

overtreding; het in het derde lid strafbaar gestelde feit is een 

misdrijf. 

Artikel CIV 

De Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1) wordt gewijzigd als volgt: 

A. artikel 28, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in onderdeel b wordt de zinsnede "van tweehonderdvijftig florin" 
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vervangen door: van de tweede categorie; 
2°. in onderdeel d wordt de zinsnede "vermeld in artikel 32" vervangen door: vermeld in artikel 1:64; 

B. in artikel 57 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "geldboete van ten hoogste duizend florin" vervangen door: geldboete van de derde categorie; 2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "wegens overtreding van artikel 263 of artikel 475" vervangen door "wegens overtreding van artikel 2:213" en wordt na het woord "maanden" ingevoegd "of geldboete van de naasthogere categorie"; 

3°. in het derde lid wordt de zinsnede "met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van hoogste duizend forme vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie; 

C. in artikel 61 wordt na het woord "overtredingen" ingevoegd de woorden: met uitzondering van het feit, bedoeld in artikel 57, derde lid, dat een misdrijf is. 

Artikel CV 

Artikel 10 van de Landsverordening winkelsluiting (AB 1988 no. GT 66) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend forme vervangen door: van de derde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste drie honderd florin" vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel CVI 

In artikel 4, eerste lid, van de Uitvoerverbodenverordening (AB 1990 no. GT 54) wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste tienduizend forme vervangen door: of geldboete van de derde categorie. 

62 

rummer 2 van 5 - Scanpagina 62 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

Artikel CVII 

In artikel 8 van de Landsverordening beeindiging arbeidsovereenkomst 
(AB 1989 no. GT 14) wordt de zinsnede "en geldboete van ten hoogste tienduizend 

florin" vervangen door "of geldboete van de derde categorie" en vervallen de 

zinsnede "hetzij met een van die straffen", alsmede de daarvoor geplaatste komma. 

Artikel CVIII 

De Arbeidsgeschillenverordening (AB 1989 no. GT 65) wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. in artikel 16 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste honderd florin" 

vervangen door: van de tweede categorie; 

2°. in het tweede lid, eerste volzin, worden de woorden "vier jaar" vervangen 

door "vier jaren of geldboete van de vierde categorie" en wordt na het 

woord "verhoogd" ingevoegd "of geldboete van de vijfde categorie 

opgelegd"; 

3°. in het derde lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste zeshonderd florin" 

vervangen door: van de derde categorie; 

B. in artikel 17 vervallen het tweede en derde lid, alsmede het cijfer "1." voor de 

tekst van het eerste lid. 

Artikel CIX 

De Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17) 

wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 26d, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "ingevolge artikel 76 van 

het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen door: 

ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

B. in artikel 27 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste Afl. 
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250.000,-" vervangen door: of geldboete van de vijfde categorie; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "of geldboete van Afl. 100.000,-" 

vervangen door: of geldboete van de derde categorie. 

Artikel CX 

In artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening algemeen 
pensioen (AB 2011 no. 85) wordt de zinsnede "artikel 76 van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)" vervangen door: artikel 1:149 van het 
Wetboek van Strafrecht van Aruba. 

Artikel CXI 

Artikel 14 van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfentwintigduizend forme 
vervangen door: van de derde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tweeduizendvijfhonderd 
florin" vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel CXII 

De Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de 

vierde categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde 
categorie; 
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B. in artikel 19 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° het tweede lid vervalt en het derde, vierde en vijfde lid worden 

vernummerd tot tweede, derde en vierde lid; 
2°. in het nieuwe tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste drie maanden 

of geldboete van ten hoogste zeshonderd florin" vervangen door: van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie; 

3°. het nieuwe derde lid komt to luiden: 

3. Het in het tweede lid strafbaar gestelde feit is een 
misdrij f. 

Artikel CXIII 

In artikel 17, eerste lid, van de Vakantieverordening (AB 1993 no. GT 11) 

wordt de zinsnede "van ten hoogste duizend florin" vervangen door: van de tweede 
categorie. 

Artikel CXIV 

Artikel 5 van de Stuwadoorsverordening (AB 1991 no. GT 49) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste duizend forme vervangen door: 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd florin" vervangen door: hechtenis van 
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie; 

C. in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste honderd florin" vervangen 
door: van de tweede categorie. 
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Artikel CXV 

De Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "florin" vervangen door: wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de 

vierde categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 
gestraft" en eindigend met het woord "forme vervangen door: wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde 
categorie; 

B. in artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° het tweede lid vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid; 
2°. in het nieuwe tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 

"met hechtenis" en eindigend met het woord "forme vervangen door: met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categorie; 

3°. voor het vierde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
3. Het in het tweede lid strafbaar gestelde feit is een 

misdrijf. 

Artikel CXVI 

De Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving (AB 2013 
no. 20) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 5, eerste lid, tweede volzin wordt het woord "minister" vervangen door: 
Minister; 

B. in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, wordt " de artikelen 1.143, 1.144 en 1.145" 
vervangen door: de artikelen 1:144 en 1:149; 

C. in artikel 11, derde lid, worden de woorden "bedoeld in het eerste lid" vervangen 
door: bedoeld in het tweede lid. 
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Artikel CXVII 

Artikel 11 van het Arbeidsbureauverordening (AB 1989 no. GT 6) komt 
te luiden als volgt: 

Artikel 11 

1. Het verlenen van arbeidsbemiddeling in strijd met artikel 10 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete 
van de tweede categorie. 

2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding. 

Artikel CXVIII 

In artikel 10 van de Landsverordening tot inschrijving van 
arbeidskrachten (AB1994 no. GT 8) worden de woorden "onderdelen a, d en e" 
vervangen door "onderdelen a, c en d" en wordt de zinsnede "van ten hoogste 
vijfduizend forme vervangen door "van de derde categorie". 

Artikel CXIX 

De Landsverordening maatschappelijke zorg (AB 1989 no. GT 27) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het eerste lid komt te luiden: 

1. Overtreding van of het handelen in strijd met de 

artikelen 2 of 3 of het niet of niet tijdig nakomen van de 
verplichtingen krachtens artikel 10, tweede lid, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de 
tweede categorie. 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van vijfhonderd forme vervangen door: 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van de derde categorie; 

3°. het derde lid vervalt en het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid; 
4°. in het nieuwe derde lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

honderd florin" vervangen door: of geldboete van de tweede categorie; 

67 

Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 67 van 95 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

B. artikel 16 komt te luiden: 

Artikel 16 

Het in artikel 15, tweede lid, strafbaar gestelde feit is een 
misdrijf; de strafbare feiten in artikel 15, eerste en derde lid, zijn 
overtredingen. 

C. artikel 17 komt te luiden: 

Artikel 17 

1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze 
landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 
184 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba bedoelde 
personen, belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. 
Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant 
van Aruba. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen 
regels worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de krachtens het 
eerste lid aangewezen ambtenaren dienen te voldoen. 

Artikel CXX 

De Landsverordening sociale vorming (AB 2011 no. 63) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. artikel 21, eerste en tweede lid, komt te luiden: 

1. Degene die in strijd handelt met artikel 20 wordt gestraft, 
indien hij het feit niet opzettelijk pleegt, met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie. 

2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding. 

B. in artikel 22, eerste lid, wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste Afl. 
10.000,-" vervangen door: of geldboete van de derde categorie. 
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Artikel CXXI 

In artikel 29, eerste lid, van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank 
(AB 1995 no. GT 1) wordt de zinsnede "met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of 
geldboete van ten hoogste Afl. 300,- " vervangen door: met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 

Artikel CXXII 

Artikel 15 van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. 
GT 26) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste en tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste 
vijfentwintigduizend forme telkens vervangen door: van de derde categorie; 

B. in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tweeduizendvijfhonderd 
florin" vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel CXXIII 

De Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.18) 
wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 46 wordt in het eerste en tweede lid de zinsnede "van ten hoogste 
vijftigduizend florin" telkens vervangen door: van de vierde categorie; 

B. in artikel 46, eerste lid, wordt "artikel 230" vervangen door: artikel 2:184; 

C. in artikel 47, eerste lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend forme 
vervangen door: van de tweede categorie; 

D. in artikel 48 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 

honderdduizend forme vervangen door: geldboete van de vierde categorie; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 

tienduizend forme vervangen door: geldboete van de derde categorie; 
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E. in artikel 49, eerste lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste 
tweeduizendvijfhonderd florin" vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel CXXIV 

Artikel 15 van de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 
24) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste en tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste 
vijfentwintigduizend florin" telkens vervangen door: van de derde categorie; 

B. in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tweeduizendvijfhonderd 
forme vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel CXXV 

De Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 
33) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 44 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend florin" 

vervangen door: van de derde categorie; 
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 

tienduizend florin" vervangen door: of geldboete van de derde categorie; 
3°. in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfentwintigduizend 

forme vervangen door: van de vierde categorie; 

B. in de artikelen 45 en 46 wordt de zinsnede "van ten hoogste 
vijfentwintigduizend florin" telkens vervangen door: van de vierde categorie; 

C. in artikel 47 wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend florin" vervangen 
door: van de tweede categorie; 

D. in artikel 51 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het tweede lid vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot 

tweede en derde lid; 
2°. in het nieuwe tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 
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"met hechtenis" en eindigend met het woord "forme vervangen door: met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categorie; 

E. artikel 52 komt to luiden: 

Artikel 52 

De strafbare feiten, bedoeld in de artikelen 44, derde lid, 45, 
46 en 51, tweede lid, zijn misdrijven; de in de artikelen 44, eerste 
en tweede lid, en 47 bedoelde strafbare feiten zijn overtredingen. 

Artikel CXXVI 

De Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 
no. GT 30) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 43 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste en tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend 

forme vervangen door: van de derde categorie; 
2°. in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfentwintigduizend 

forme vervangen door: van de vierde categorie; 

B. in de artikelen 44 en 45 wordt de zinsnede "van ten hoogste 
vijfentwintigduizend florin" telkens vervangen door: van de vierde categorie; 

C. in artikel 46 wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend florin" vervangen 
door: van de tweede categorie; 

D. in artikel 50 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° het tweede lid vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot 

tweede en derde lid; 

2°. in het nieuwe tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden 
"met hechtenis" en eindigend met het woord "forme vervangen door: met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categorie; 
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E. artikel 51 komt to luiden: 

Artikel 51 

De strafbare feiten, bedoeld in de artikelen 43, derde lid, 44, 
45 en 50, tweede lid, zijn misdrijven; de in de artikelen 43, eerste 
en tweede lid, en 46, bedoelde strafbare feiten zijn overtredingen. 

Artikel CXXVII 

De Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (AB 
1999 no. GT 12) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 22, eerste lid, wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 1.000,-" 
vervangen door: van de derde categorie; 

B. in artikel 23 wordt de zinsnede "van ten hoogste Afl. 150,-" telkens vervangen 
door: van de tweede categorie; 

C. in artikel 24 wordt de zinsnede "en geldboete van ten hoogste Afl. 150,- of een 
van deze beide" vervangen door: of geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXXVIII 

De Landsverordening kleuteronderwijs (AB 1992 no. 88) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. in artikel 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 

driehonderd florin" vervangen door: geldboete van de eerste categorie; 
2°. in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in de eerste volzin wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 
zevenhonderdvijftig florin of hechtenis van ten hoogste veertien 
dagen" vervangen door: hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 
geldboete van de tweede categorie; 

b. in de tweede volzin wordt na de woorden "een jaar" toegevoegd de 
woorden: of geldboete van de naasthogere categorie; 
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B. in artikel 27, eerste lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 257" vervangen 
door: bedoeld in artikel 2:208. 

Artikel CXXIX 

De Landsverordening basisonderwijs (AB 1989 no. GT 75) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. in artikel 22 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste honderd 

florin" vervangen door: geldboete van de eerste categorie; 
2°. in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in de eerste volzin wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 

tweehonderd florin of hechtenis van ten hoogste veertien dagen" 
vervangen door: hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 
geldboete van de tweede categoric; 

b. in de tweede volzin wordt na de woorden "een jaar" toegevoegd de 

woorden: of geldboete van de naasthogere categoric; 

B. in artikel 33, eerste lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 257" vervangen 
door: bedoeld in artikel 2:208. 

Artikel CXXX 

De Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 31 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste honderd 

forme vervangen door: geldboete van de eerste categoric; 
2°. in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. in de eerste volzin wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 
tweehonderd florin of hechtenis van ten hoogste veertien dagen" 
vervangen door: hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 
geldboete van de tweede categorie; 

b. in de tweede volzin wordt na de woorden "een jaar" toegevoegd de 

woorden: of geldboete van de naasthogere categoric; 
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B. in artikel 40, eerste lid, wordt de zinsnede "bedoeld in artikel 257" vervangen 
door: bedoeld in artikel 2:208. 

Artikel C)00/.1 

De Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no.100) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 46, eerste lid, wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste 
Afl. 250,-" vervangen door: met geldboete van de eerste categorie; 

B. in artikel 47, eerste volzin, wordt de zinsnede "met een geldboete van ten 
hoogste Afl. 300,-" vervangen door: met geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXXXII 

In artikel 10, eerste lid, van de Leerplichtverordening (AB 2011 no. 82) 
wordt de zinsnede "geldboete van ten hoogste Afl. 2.500,-" vervangen door: 
geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXXXIII 

In artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening erkenning buitenlandse 
diploma's (AB 1995 no. 1) wordt de zinsnede "met een geldboete van ten hoogste Afl. 
1500,-" vervangen door: met geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXXXIV 

In artikel 20 van de Monumentenverordening (AB 1991 no. GT 46) wordt 
de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend florin" vervangen door: van de derde 
categorie. 
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Artikel CXXXV 

De Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 69) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. artikel 4, derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot 
derde en vierde lid; 

B. in artikel 15 komt de zinsnede "en zulks op straffe van tien florin boete voor 
iedere dag verzuim" te vervallen; 

C. in artikel 22, eerste lid, vervalt de derde puntkomma, alsmede de resterende 
zinsnede; 

D. in artikel 24, vijfde lid, vervalt de zinsnede "op een boete van tien florin", 
alsmede de daarvoor geplaatste komma; 

E. artikel 26, vierde lid, vervalt; 

F. in artikel 27 wordt de puntkomma aan het einde van onderdeel b vervangen door 
een punt en vervalt het resterende artikelgedeelte; 

G. in artikel 30 vervallen het tweede lid, alsmede het cijfer "1" en de daarna 
geplaatste punt voor de tekst van het eerste lid; 

H. in artikel 31, derde lid, vervallen de bijzin "op straffe van een boete van tien 
florin, door de notaris te verbeuren", alsmede de daarvoor en daarachter 
geplaatste komma; 

I. artikel 34 wordt gewijzigd als volgt: 

1°. in het vierde lid vervalt de laatste volzin; 
2°. in het vijfde lid vervallen de zinsnede "op verbeurte van een boete van ten 

minste vijftig en ten hoogste honderd florin", alsmede de daarvoor en 
daarachter geplaatste komma; 

J. in artikel 36 wordt de zinsnede "van een boete van ten minste vijftig en ten 
hoogste honderd forme vervangen door: een geldboete van de eerste categorie; 

K. in artikel 37, tweede lid, vervalt na het woord "geschied" de resterende zinsnede, 
alsmede de daarvoor geplaatste komma; 
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L. artikel 38 wordt gewijzigd als volgt: 
1°. in het eerste lid wordt de komma achter het woord "bepaald" vervangen 

door een punt en vervalt de resterende zinsnede; 
2°. in het tweede lid vervallen de woorden "en boete"; 

M. in artikel 39, tweede lid, vervalt na het woord "geschieden" de resterende 
zinsnede, alsmede de daarvoor geplaatste komma; 

N. in artikel 41 worden de navolgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid vervalt na het woord "verleden" de resterende zinsnede, 

alsmede de daarvoor geplaatste komma; 
2°. in het tweede lid vervallen de zinsnede "op gelijke boeten", alsmede de 

daarvoor en daarachter geplaatste komma; 
3°. in het derde lid vervallen de zinsnede "onverminderd deszelfs gehoudenheid 

tot betaling der boete, in het eerste lid vermeld" en de daarvoor en 
daarachter geplaatste komma; 

0. in artikel 42a worden de navolgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid vervallen de zinsnede "op verbeurte ener boete van ten 

hoogste tien florin voor iedere overtreding", alsmede de daarvoor en 
daarachter geplaatste komma; 

2°. in de aanhef van het tweede lid vervallen de zinsnede "op verbeurte van een 
boete van ten hoogste tien florin voor iedere overtreding", alsmede de 
daarvoor en daarachter geplaatste komma; 

3°. in het derde lid wordt een punt geplaatst na het woord "Inspecteur" en 
vervalt de resterende zinsnede; 

4°. in het vierde en vijfde lid wordt telkens de laatste komma vervangen door 
een punt en vervalt de resterende zinsnede; 

P. artikel 44 vervalt; 

Q. na artikel 47 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 
Artikel 47a 

1. Degene die een van de artikelen 4, tweede lid, 15, 22, eerste 
lid, 24, vijfde lid, 26, 27, 30, 31, derde lid, 31a, eerste en tweede lid, 34, 
vierde en vijfde lid, 37, tweede lid, 38, tweede lid, 39, tweede lid, 41, 
eerste, tweede en derde lid, en 42a overtreedt, wordt gestraft met 
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geldboete van de derde categorie. 
2. De in het eerste lid bedoelde feiten zijn overtredingen. 

Artikel 47b 

I. Bij herhaalde overtreding van de in de artikelen 4, tweede lid, 
38, eerste lid en 47a, eerste lid, genoemde voorschriften kan schorsing 
van de bediening worden uitgesproken voor ten hoogste zes maanden. 

2. Indien de notaris een van de in artikel 47a, eerste lid, 
genoemde voorschriften overtreedt, nadat reeds eenmaal een schorsing is 
uitgesproken, kan afzetting worden uitgesproken. 

3. Bij een derde overtreding van zodanige aard wordt de afzetting 
uitgesproken. 
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R. na artikel 48 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 48a 

1. Bij het vonnis waarbij een notaris tot een gevangenisstraf 
wordt veroordeeld, kan op requisitoir van het openbaar ministerie 
ontzetting uit het notarisambt worden uitgesproken. 

2. De notaris die in staat van faillissement verklaard is, surseance 
van betaling verkregen heeft of wegens schulden gegijzeld is, kan op 
vordering van het openbaar ministerie uit zijn ambt worden ontzet. 

S. de artikelen 51 en 52 vervallen. 

Artikel CXXXVI 

In artikel 48, vijfde lid, van de Advocatenverordening bij het tweede 
gedachtestreepje wordt het woord "beklaagde" vervangen door: verdachte. 

Artikel CXXXVII 

In artikel 138, eerste lid, van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak 
(AB 2001 no. GT 14) vervalt de vindplaatsaanduiding "(AB 1991 no. GT 50)" en 
wordt de zinsnede "van ten hoogste een honderd florin" vervangen door "van de 
tweede categorie". 

Artikel CXXXVIII 

De Landsverordening medisch tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. artikel 7, eerste lid, onderdeel c, komt to luiden: 
c. oplegging van geldboete van de derde categorie; 

B. in artikel 14, tweede lid, wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "Het 
bepaalde" en eindigende met het woord "geldt" vervangen door: De artikelen 
2:147 en 3:38 van het Wetboek van Stafrecht van Aruba gelden; 
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C. in artikel 18 wordt de zinsnede "Het bepaalde in artikel 201" vervangen door: 
Artikel 2:151. 

Artikel CXXXIX 

De Landsverordening bevattende de tekst van boek 1 voor een nieuw 
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2001 no. 89) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 228, tweede lid, onderdeel c, vervalt de vindplaatsaanduiding "(AB 
1991 no. GT 501" en wordt de zinsnede "van een van de misdrijven, 
omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met XX" vervangen 
door "van een van de misdrijven, omschreven in de titels XII tot en met XIV en 
XVII, XVIII en XX"; 

B. in artikel 269, eerste lid, onderdeel c, ten 2°, wordt de zinsnede "van een van de 

misdrijven, omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met 
XX" vervangen door: van een van de misdrijven, omschreven in de titels XII tot 
en met XIV en XVII, XVIII en XX; 

C. in artikel 327, eerste lid, onderdeel f, ten 2°, wordt de zinsnede "van een der 
misdrijven, omschreven in de titels XIII tot en met XV en XVIII tot en met 
XX" vervangen door: van een van de misdrijven, omschreven in de titels XII tot 
en met XIV en XVII, XVIII en XX. 

Artikel CXL 

Artikel 310 van de Landsverordening bevattende de tekst van de titels 3.10 
en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2000 no. 63) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. het derde lid komt to luiden: 

3. Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een 
misdrijf oplevert als bedoeld in de artikelen 2:197 tot en met 2:209 en 
artikel 2:239 van het Wetboek van Strafrecht, en is gepleegd ten 
aanzien van een minderjarige, is de verjaringstermijn van vijf jaren, 
bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing. In dat geval vangt de 
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verjaringstermijn van twintig jaren aan op de dag waarop de 
minderjarige de leeftijd van achttien jaren bereikt. 

B. na het derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
4. Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een 

strafbaar feit oplevert waarop de Arubaanse strafwet toepasselijk is, 
verjaart, onverminderd het vierde lid, de rechtsvordering tot vergoeding 
van schade tegen de persoon die het strafbaar feit heeft begaan niet 
zolang het recht tot strafvordering niet door verjaring is vervallen. 

Artikel CXLI 

In artikel 1, zesde lid, van de Landsverordening houdende enige bepalingen 
tot regeling van de onderwerpen, bedoeld in de artikelen 667, 673, tweede lid, 683, 
tweede lid, en 695 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 52) 
wordt de zinsnede "wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht dagen 
en een geldboete van ten hoogste vijfentwintig florin tesamen of afzonderlijk" 
vervangen door: wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht dagen of met 
geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXLII 

In artikel 21, eerste lid, aanhef van de Landsverordening op cooperatieve 
verenigingen (AB 1987 no. GT 8) wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 
vijftig forme vervangen door: geldboete van de eerste categorie. 

Artikel CXLIII 

Artikel 20 van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfentwintigduizend florin" 
vervangen door: van de vierde categorie; 

B. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijfduizend florin" 
vervangen door: van de tweede categorie; 
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C. in het derde lid wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend florin" 
vervangen door: van de derde categorie; 

D. in het vierde en vijfde lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste 
vijfduizend forme telkens vervangen door: geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXLIV 

In artikel 20, eerste lid van de Landsverordening zetelverplaatsing 
rechtspersonen (AB 1996 no. 64) wordt de zinsnede "van ten hoogste tienduizend 
florin" vervangen door: van de derde categorie. 

Artikel CXLV 

De Landsverordening hypotheekbewaring (AB 1990 no. GT 21) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 15 vervallen de zinsnede "op een boete van tien florin voor iedere 
overtreding", alsmede de daarvoor en daarna geplaatste komma's; 

B. in artikel 21 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het vierde lid komt te luiden: 

4. Er wordt geen yak opengelaten en ook geen boeking 
die in twee achtereenvolgende vakken dubbel zijn gedaan. 

2°. het vijfde lid vervalt; 

C. in artikel 22 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het vierde lid komt te luiden: 

4. De afsluiting wordt niet in twee achtereenvolgende 
vakken dubbel gedaan. 

2°. het vijfde lid vervalt; 

, 

D. in artikel 24, tweede lid, vervallen de zinsnede "op verbeurte van een boete van 
tien florin voor ieder verzuim", alsmede de daarvoor geplaatste komma; 

E. in artikel 34 vervallen de zinsnede "op straffe van een boete van vijf florin voor 
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ieder verzuim", alsmede de daarvoor en d. arachter geplaatste komma's; 

F. in artikel 35 vervallen de zinsnede "op verbeurte van een boete van vijftig florin 
voor elke overtreding", alsmede de daarvoor geplaatste komma; 

G. het opschrift "SLOTBEPALINGEN" wordt vervangen door: STRAF- en 
SLOTBEPALINGEN; 

H. voor artikel 52 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 51a 

Overtreding van de artikelen 15, 21, 22, 24, 34 en 35 wordt 
gestraft met geldboete van de eerste categorie. 

I. artikel 52 vervalt. 

Artikel CXLVI 

Artikel 7 van de Kadasterverordening (AB 1989 no. GT 23) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "een geldboete van ten hoogste tienduizend 
florin" vervangen door: geldboete van de derde categorie; 

B. in het tweede lid wordt tussen de woorden "met" en "dezelfde" ingevoegd de 
woorden: ten hoogste. 

Artikel CXLVII 

De Landsverordening internationale misdrijven (AB 2012 no. 40) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1, tweede lid, vervalt de vindplaatsaanduiding "(AB 1991 no. GT 
50)"; 

B. in artikel 2, tweede lid, wordt de zinsnede "de artikelen 137 tot en met 140, 146, 
195, 430b, 430c, 430d en 431 tot en met 432a" vervangen door: de artikelen 
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2:49 tot en met 2:53, 2:79, 2:143, 2:397 tot en met 2:399 en 2:404, 2:405 en 
2:406; 

C. in artikel 3, eerste lid, wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 1 

miljoen florin" vervangen door: of geldboete van de zesde categorie; 

D. in artikel 4 wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 1 miljoen florin" 
vervangen door: of geldboete van de zesde categorie; 

E. in artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste, tweede, derde en zesde lid wordt de zinsnede "of geldboete 
van ten hoogste 1 miljoen florin" telkens vervangen door: of geldboete van 
de zesde categorie; 

2°. in het vierde en vijfde lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 
honderdduizend florin" vervangen door: of geldboete van de vijfde 
categorie; 

F. in artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste en tweede wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 1 

miljoen forme telkens vervangen door: of geldboete van de zesde 
categorie; 

2°. in het derde lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 
honderdduizend florin" vervangen door: of geldboete van de vijfde 

categorie; 

G. in artikel 7, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede "of geldboete van ten 
hoogste honderdduizend forme telkens vervangen door: of geldboete van de 
vijfde categorie; 

H. in artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "of geldboete van ten hoogste 

honderdduizend florin" vervangen door: of geldboete van de vijfde 

categoric; 

2°. in het tweede lid, onderdelen a en b, wordt de zinsnede "artikel 49, eerste 

lid, onderdeel b" telkens vervangen door: artikel 1:123, eerste lid, 

onderdeel b; 

I. in artikel 9, derde lid, wordt de zinsnede "of een geldboete van ten hoogste 
honderdduizend florin" vervangen door: of geldboete van de vijfde categorie; 
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J. in artikel 13 wordt de zinsnede "de artikelen 72 en 78, eerste en tweede lid," 
vervangen door: de artikelen 1:145 en 1:154; 

K. in artikel 14 wordt "artikel 32, eerste lid" vervangen door: artikel 1:64, eerste 
lid. 

Artikel CXLVIII 

Artikel 3 van de Landsverordening houdende maatregelen ter beteugeling 
van het euvel van het gebruiken van eens anders vaartuig zonder daartoe 
gerechtigd te zijn (AB 1988 no. GT 16) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste vijflionderd forme 
vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in het tweede lid worden de woorden "krachtens artikel 76" vervangen door 
"krachtens artikel 1:149" en wordt de zinsnede "wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste duizend forme vervangen door "wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een maand of geldboete van de naasthogere categorie". 

Artikel CXLIX 

De Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en 

terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. de definitie van het begrip "witwassen" komt te luiden: 

een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 
van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

2°. de definitie van het begrip "terrorismefinanciering" komt te luiden: 

het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van 
Stafrecht van Aruba; 

B. in artikel 29, tweede lid, worden de woorden "de artikelen 285 of 286" 
vervangen door: de artikelen 2:232 of 2:233; 
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C. in artikel 37, derde lid, worden de woorden "Artikel 53, tweede en derde lid" 
vervangen door: Artikel 1:127, tweede en derde lid; 

D. in artikel 41, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "ingevolge artikel 76" 
vervangen door: ingevolge artikel 1:149; 

E. in artikel 56 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "gestraft 

met" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de zesde 
categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "gestraft 
met" en eindigend met het woord "straffen" vervangen door: gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. 

Artikel CL 

Artikel 1 van de Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en 
bestrij ding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 29) wordt gewijzigd 
als volgt: 

A. de definitie van het begrip "witwassen" komt te luiden: 

een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 van 
het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

B. de definitie van het begrip "terrorismefinanciering" komt te luiden: 
het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba. 

Artikel CLI 

De Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 

27) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt 

gestraft" en eindigend met het woord "forme vervangen door: wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 
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vijfde categorie; 

2°. het tweede lid komt te luiden: 

2. Hij die niet opzettelijk in strijd handelt met artikel 2, 

eerste of tweede lid, dan wel op onjuiste wijze de in het voormeld 

artikel bedoelde melding doet, wordt gestraft met hechtenis van 

ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. 

B. in artikel 8 wordt de zinsnede aanvangende met de woorden "wordt gestraft" en 

eindigend met het woord "florin" vervangen door: wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie; 

C. artikel 9 komt te luiden: 

Artikel 9 

De in artikel 7, eerste lid en artikel 8 strafbaar gestelde feiten 

zijn misdrijven; de in artikel 7, tweede lid, strafbaar gestelde feiten 

zijn overtredingen. 

D. artikel 10, tweede lid, komt te luiden als volgt: 

2. Artikel 1:149, tweede tot en met zesde lid, van het 

Wetboek van Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige 

toepassing. 

Artikel CLII 

Het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in de omschrijving van het begrip "huiszoeking" worden de woorden "de 
artikelen 144 en 145" vervangen door: de artikelen 2:65 en 2:67; 

2°. in de omschrijving van het begrip "Arubaans schip" wordt "artikel 88" 

vervangen dOor: artikel 1:209; 

B. in de artikelen 28, 416, vijfde lid, en 635 wordt "artikel 76" telkens vervangen 

door: artikel 1:149; 

C. in de artikelen 47, derde lid, 119, eerste lid, 119a, tweede lid, 177a, tweede lid, 
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177d, eerste lid, 177g, tweede lid, 353, eerste lid, 503a, eerste lid, 503d, eerste 
lid, onderdeel a, 503e, 503g, 634, eerste lid, en 635a, tweede lid, wordt "artikel 
38e" telkens vervangen door: artikel 1:77; 

D. in artikel 70, vierde lid, worden de woorden "de artikelen 97 tot en met 113" 
vervangen door: de artikelen 2:1 tot en met 2:20; 

E. in artikel 74, eerste lid, worden de woorden "artikel 454, aanhef en onderdeel c" 
vervangen door: artikel 3:17; 

F. artikel 100, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: 
b. een van de misdrijven omschreven in de artikelen 2:215, eerste 

lid, 2:255, eerste lid, 2:298, 2:334, eerste lid, 2:338, 2:376 en 
2:377; 

G. in artikel 123, eerste lid, wordt de zinsnede "de artikelen 97 tot en met 102, 
103a tot en met 104c, 245, 246, 256, 258, 259, 260, 265 of 447 van het 
Wetboek van Strafrecht van Aruba" vervangen door: de artikelen 2:1 tot en met 
2:5, 2:7 tot en met 2:11, 2:154, 2:194, 2:195, 2:196, 2:203, 2:209, 2:239, 2:240, 
2;241, 2:335 of 3:8 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

H. in artikel 124 wordt "Artikel 95a" vervangen door: Artikel 1:219; 

I. in artikel 151, zesde lid, wordt de volzin "De artikelen 35a, 35b en 37, laatste 
zinsnede, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba zijn van overeenkomstige 
toepassing" vervangen door: De artikelen 1:69, 1:70 en 1:72 van het Wetboek 
van Strafrecht van Aruba zijn van overeenkomstige toepassing; 

J. artikel 198, eerste lid, komt te luiden: 

1. leder, die kennis draagt van een van de misdrijven 
omschreven in de artikelen 2:1 tot en met 2:26 van het Wetboek 
van Strafrecht, in Titel VI en Titel XVIII van het Tweede Boek 
van dat wetboek, van desertie in tijd van oorlog, van militair 
verraad, van mensenroof of van verkrachting, dan wel van het 
voornemen tot een van deze misdrijven, is verplicht daarvan 
onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. 

K. in artikel 204 worden de woorden "artikel 66, eerste lid" vervangen door: 
artikel 1:140, eerste lid; 
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L. artikel 281 komt te luiden: 

Artikel 281 

Indien de officier van justitie van oordeel is, dat een last als 
bedoeld in artikel 1:80, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht 
van Aruba, moet worden gegeven, is hij bevoegd een behandeling 
door de raadkamer te vorderen. De verdachte wordt bij het 
onderzoek gehoord. De artikelen 294, tweede lid, en 295 zijn van 
toepassing. 

M. in artikel 284, derde lid, worden de woorden "artikel 76, vierde lid" vervangen 
door: artikel 1:150; 

N. artikel 295, tweede lid, tweede volzin komt te luiden: 

Indien het strafbare feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet aan de verdachte 
kan worden toegerekend, kan tevens de last worden gegeven, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 1:80 van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba. 

0. in artikel 297 worden de woorden "bedoeld in het tweede lid van artikel 39" 
vervangen door: bedoeld in artikel 1:80, eerste lid; 

P. in de artikelen 355, derde lid, 559, eerste lid, onderdeel d, en 574, tweede lid, 
wordt "artikel 70" telkens vervangen door: artikel 1:143; 

Q. in artikel 396, tweede lid, komen de tweede en derde volzin te luiden: 
Indien het strafbare feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet aan de verdachte 
kan worden toegerekend wordt zo nodig de last gegeven, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 1:80 van het Wetboek van Strafrecht van 
Aruba. In het geval van artikel 1:174, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafrecht van Aruba wordt zo nodig de maatregel van plaatsing 
in een jeugdinrichting zonder toepassing van enige straf opgelegd. 

R. in de artikelen 405, 411, derde lid, 428, zevende lid, onderdeel a, en 625, vierde 
lid, wordt "artikel 17a" telkens vervangen door: artikel 1:19; 
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S. in artikel 411, derde lid, worden de woorden "artikel 17b, tweede lid" 
vervangen door: artikel 1:20, derde lid: 

T. in artikel 412, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in onderdeel a wordt "artikel 31" vervangen door: artikel 1:62; 
2°. in onderdeel b wordt "artikel 35" vervangen door: artikel 1:68; 

U. in artikel 475 wordt de zinsnede "of wel de maatregel, bedoeld bij artikel 39, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba" vervangen door: of wel 
de maatregel, bedoeld bij artikel 1:80, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht van Aruba; 

V. in artikel 528, eerste lid, onderdeel c, worden de woorden "in artikel 454, 
onderdeel c" vervangen door: in artikel 3:17; 

W. in artikel 591a, tweede lid, worden de woorden "artikel 35, eerste lid, onderdeel 
a" vervangen door: artikel 1:68, eerste lid, onderdeel a; 

X. in artikel 592b, vijfde lid, wordt "artikel 27" vervangen door: artikel 1:58; 

Y. artikel 609, vierde lid, komt to luiden: 
4. Een uitspraak op de vordering van het openbaar ministerie, 

bedoeld in artikel 1:77 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba, 
kan eerst worden ten uitvoer gelegd, nadat de veroordeling, 
bedoeld in artikel 1:77, eerste onderscheidenlijk derde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht van Aruba, in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

Artikel CLIII 

De Landsverordening op de justitiele documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag (AB 1989 no. GT 83) wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid, onderdeel a, ten 2°, wordt "artikel 474" vervangen door: 

artikel 3:52; 

2°. in het tweede lid wordt "artikel 39" vervangen door: artikel 1:80, eerste lid, ; 

3°. het derde lid vervalt; 
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B. artikel 3, tweede lid, onderdelen e en f, komen te luiden: 

e. een bevel tot verlenging van de termijn van plaatsing in een 
inrichting voor jeugdigen; 

f. een last tot verlenging van de proeftijd van een 

voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen; 

C. in artikel 5, derde lid, onderdeel a, wordt "artikel 17a" vervangen door: artikel 
1:19; 

D. in artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. in het eerste lid wordt na het woord "gegeven" ingevoegd de woorden: 

alsmede met de duur van de vrijheidsbenemende maatregel; 
2°. het tweede lid komt te luiden: 

2. De termijn wordt mede verlengd met de duur van de 

verlenging van de proeftijd van een voorwaardelijke 
veroordeling, met de duur van de termijn van plaatsing in een 
inrichting voor jeugdigen of van de proeftijd van een 
voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. 
Indien het bevel dat de plaatsing in een inrichting voor 
jeugdigen niet zal worden tenuitvoergelegd, wordt herroepen, 
wordt de termijn tevens verlengd met de duur van de plaatsing 
in een inrichting voor jeugdigen. 

E. in artikel 31 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. het tweede lid vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid; 
2°. in het nieuwe tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. de zinsnede "met hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste zeshonderd florin" wordt vervangen door: 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 
derde categorie; 

b. het woord "overtreding" wordt vervangen door: misdrijf; 
aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

3. Geen vervolging vindt plaats dan op klacht van hem te 
wiens aanzien de geheimhouding is geschonden. 
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Artikel CLIV 

De Beginselenverordening gevangeniswezen (AB 2000 no. GT 1) wordt 

gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 2 vervalt de zinsnede "en in de artikelen 23, eerste lid, en 29 van het 

Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50)"; 

B. na artikel 7 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 7a 

1. Met het oog op het belang van de handhaving van de orde, 

rust en veiligheid in de gevangenis is het personeel bevoegd 

geweld jegens de gedetineerden en derden to gebruiken. Onder 

geweld wordt in dit verband mede begrepen het aanwenden van 

vrijheidsbeperkende middelen. 

2. Het personeel is bevoegd tot het onderzoek aan kleding 

van een gedetineerde, indien dit in het belang van zijn veiligheid 

of van die van de ambtenaar zelf noodzakelijk is. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden 

nadere regels gesteld ten aanzien van de uitoefening van de 

bevoegdheden bedoeld in het eerste en tweede lid. 

C. in de artikelen 9, eerste lid, 10, eerste lid, 11, 14 en 21 wordt het woord 

"gevangenen" telkens vervangen door: gedetineerden; 

D. in de artikelen 15, eerste en derde lid, 16, eerste en derde lid, en 18 wordt het 

woord "gevangene" telkens vervangen door: gedetineerde; 

E. voor artikel 24 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 23a 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden 

nadere regels gesteld ten aanzien van de inrichting en beheer van 

de gevangenis, de verdeling van de gedetineerden in de 

verschillende afdelingen, de arbeid, de bestemming van de 

opbrengst van de arbeid, het onderwijs, de godsdienstoefeningen, 

het tussentijds verlaten van de gevangenis en de disciplinaire 

straffen. 
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2. Huishoudelijke reglementen voor de gevangenis worden 
vastgesteld bij beschikking van de minister, belast met justitie. 

Artikel CLV 

Titel III van de Dienstplichtverordening (AB 1994 no. GT 9) wordt 
gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste honderdvijftig florin" 
vervangen door: van de tweede categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste zeshonderd florin" 
vervangen door: van de tweede categorie; 

B. in artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "van ten hoogste driehonderd florin" 
vervangen door: van de tweede categorie; 

2°. in het tweede lid wordt de zinsnede "van ten hoogste drieduizend florin" 
vervangen door: van de tweede categorie. 

Artikel CLVI 

Het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) wordt gewijzigd als 

volgt: 

A. in de artikelen 1:31, tweede lid, en 1:166, vierde lid, wordt de zinsnede 

aanvangende met het woord "kan" en eindigend met het woord "gesteld" 
telkens vervangen door: kan voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld; 

B. de laatste volzin van artikel 1:32, derde lid, komt te luiden: 

Aan een bijzonder voorwaarde kan elektronisch toezicht of een 

zekerheidstelling worden verbonden. 

C. artikel 1:40, tweede lid, komt te luiden: 

2. De artikelen 1:27, derde tot en met vijfde lid, 1:28 en 
1:29 zijn van overeenkomstige toepassing. De minister, belast 
met justitie, of zijn vertegenwoordiger wordt opgeroepen. 
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D. in artikel 1:188, vierde lid, worden de woorden "of krachtens landsverordening" 

vervangen door: landsbesluit, houdende algemene maatregelen; 

E. in artikel 2:289 wordt de punt na onderdeel d vervangen door een puntkomma 
en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 

e. diefstal ten opzichte van een toerist, die voor recreatieve 

doeleinden in het Land aanwezig is. 

F. in artikel 2:343 wordt "de artikelen 2:334, 2:336, 2:338 en 2:340" vervangen 

door: de artikelen 2:334, 2:336, 2:338, 2:340 en 2:342; 

G. in artikel 3:10, 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. 

H. na artikel 2:111 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 2:111a 

1. Hij die opzettelijk gevaar veroorzaakt voor het verkeer met 

spoorvoertuigen over een spoorweg, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de 

vijfde categorie. 

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de 

schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 

ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Artike12:111b 

1. Hij aan wiens schuld to wijten is dat gevaar ontstaat voor het 

verkeer met spoorvoertuigen over een spoorweg, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde 

categorie. 

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de 

schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
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geldboete van de vierde categorie. 

Artikel CLVII 

Ingetrokken worden: 

a. het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50); 

b. de Verordening houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten 

opzichte van jeugdige personen. 

Artikel CLVIII 

1. Het Reclasseringsbesluit (AB 1991 no. GT 2) blijft van kracht als 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1:18 van het 

Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24). 

2. Het Landsbesluit opkopersregister (AB 1995 no. GT 12) blijft van kracht als 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3:27, 

onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24). 

3. Het Landsbesluit gevangeniswezen (AB 2000 no. GT 2) blijft van kracht als 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 23 a, eerste 

lid, van de Beginselenverordening gevangeniswezen (AB 2000 no. GT 1). 

Artikel CLIX 

1. Op het moment van de inwerkingtreding van artikel CLIII, onderdeel B, van 

deze landsverordening verkrijgt de Geweldinstructie personeel gevangeneninrichting 

van 26 november 2012, zoals gewijzigd, kracht van Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, en berust het op artikel 7a, derde lid, van de Beginselenverordening 

gevangeniswezen. 

2. Op het moment van de inwerkingtreding van artikel CLIII, onderdeel E, van 

deze landsverordening verkrijgt de Instructie tijdelijk verlaten van het gesticht van 16 

november 2012, zoals gewijzigd, kracht van Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, en berust het op artikel 23a, eerste lid, van de Beginselenverordening 

gevangeniswezen. 
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Artikel CLX 

Deze landsverordening en de Landsverordening van 27 april 2012 houdende de 

vaststelling van een nieuwe Wetboek van Strafrecht (AB 2012 no. 24) treden in 
werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen 

verschillend kan worden vastgesteld. 

Gegeven te Oranjestad, 

De minister van Algemene Zaken, 

De minister van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie, 

De minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu, 

De minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, 

De minister van Volksgezondheid en Sport, 

De minister van Toerisme, Transport en Arbeid, 

De minister van Justitie en Onderwijs, 
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LANDSVERORDENING houdende bepalingen in 
verband met de invoering van een nieuw Wetboek 
van Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing 
van diverse landsverordeningen met het oog op de 
modernisering, het aanbrengen van correcties en 
het herstel van omissies (invoering Wetboek van 
Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) en reparatie 
bijzondere wetgeving) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
4A.0 Z 

Algemene toelichting 

§1. Inleiding 

Recentelijk is de ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuw 
Wetboek van Strafrecht van Aruba door de Staten goedgekeurd. Het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht van Aruba (verder aangeduid als het nieuwe Wetboek van Strafrecht) is 

gepubliceerd in het Afkondigingsblad van de jaargang 2012 no. 24. 

Het nieuwe Wetboek van Strafrecht vloeit voort uit de noodzaak om het bestaande en 

sterk verouderde Wetboek van Strafrecht van Aruba to herzien. Dit geldt ook voor de 

aanverwante landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen. 
Met het nieuwe Wetboek van Strafrecht worden de modaliteiten van de straffen 
aangepast en de geldende straffen op de diverse strafbepalingen herijkt. Daarbij 

hebben ook de onderlinge verhoudingen tussen die strafbepalingen een rol gespeeld. 
Bovendien is het aanbrengen van aanpassingen in verband met de implementatie van 
de vele verdragsverplichtingen noodzakelijk geweest. 

Een belangrijk onderdeel van de voomoemde herziening betreft het sanctiestelsel, 
waarbij de straffen aangepast en gemoderniseerd zijn. Daarbij kan gedacht worden 
aan de mime mogelijkheid van cumulatie van hoofdstraffen, het dichten van het 
zogenoemde strafgat tussen 20 jaren en levenslang door de optrekking van de 

tijdelijke gevangenisstraf van 20 jaren naar 30 jaren en de invoering van 
geldboetecategorieen. 

De vorenvermelde herziening van het Wetboek van Strafrecht van Aruba brengt dus 
met zich mee dat de bestaande wettelijke regelingen aan deze nieuwe wet aangepast 
zullen moeten worden. De indeling van alle strafbare feiten in een geldboetecategorie 
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in alle bijzondere wetgeving is een ingrijpend wetgevingsproject. De regering hoopt 

evenwel met het onderhavige ontwerp het merendeel van de bestaande wetgeving 

mee te kunnen nemen. 

De diverse ontwerpen die reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn 

dan wel reeds bij de Staten aanhangig zijn, dienen te zijner tijd, door middel van 

nota's van wijziging te worden aangepast. 

Ook zal van deze gelegenheid gebruik worden gemaakt om in een beperkt aantal 

landsverordeningen een aantal strafbepalingen te moderniseren door middel van 

aanpassing van de formulering en om correcties aan te brengen en omissies te 

herstellen. Gedacht kan hierbij worden aan onder meer verkeerde verwijzingen en 

een enkele definitie die niet (meer) aansluit bij de geldende wetgeving. 

Naast de met de herziening van het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

verbandhoudende veranderingen, heeft de regering het opportuun geacht om in een 

aantal landsverordeningen de bedreigde vrijheidsstraffen aan te passen, waarbij de 

uitgangspunten van het nieuwe Wetboek van Strafrecht betreffende de 

strafbedreiging en de evenredigheid van de straffen en het beschermde rechtsgoed als 

leidraad wordt genomen. 

Ook is het in een aantal gevallen nodig gebleken dat er van de indeling van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht afwijkende straffen zullen worden voorgesteld. Deze 

uitzonderingen zijn naar de mening van de regering nodig en in principe zal zowel in 

de algemene als de artikelsgewijze toelichting op deze uitzonderingen worden 

ingegaan. 

Wel meent de regering dat het in de toekomst wenselijk zal zijn om per rechtsgebied 

te beoordelen of de bedreigde straffen, zowel de bedreigde vrijheidsstraf als de 

geldboete, nog actueel zijn. Daarbij zal dus ook moeten worden gekeken naar het 

beschermde belang - waarbij gedacht kan worden aan de veiligheid van de Staat, de 

veiligheid en gezondheid van personen - en de verplichtingen voortvloeiende uit 

internationale verdragen, zoals milieu- en mensenrechtenverdragen. De regering is 

zich er van bewust dat ook in deze gevallen van de indeling van het nieuwe Wetboek 

van Strafrecht afwijkende straffen kunnen worden voorgesteld. Deze zullen in ieder 

geval uitdrukkelijk toegelicht moeten worden ten einde de motivering voor de 

afwijking daarvan duidelijk te maken. 

Van belang is ook dat in de nabije toekomst bijzondere aandacht zal worden besteed 

aan de verhouding tussen de geldboetemaxima en de bestuurlijke boetes. Momenteel 

wordt in verschillende landsverordeningen bestuurlijke handhaving ingevoerd, met 
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daarbij hoge bestuurlijke boetebedragen. Daarbij speelt een rol dat in het merendeel 
van deze landsverordeningen besloten wordt de strafrechtelijke handhaving te 
behouden dan wel, bij recentelijk tot stand gekomen landsverordeningen, toe te 
voegen. Momenteel bevindt zich in vergevorderd stadium van voorbereiding een 
ontwerp-Landsverordening houdende de algemene regels van bestuursrecht, alsmede 
een ontwerp-aanpassingsverordening. De bedoeling van die aanpassingsverordening 
is mede dat er een beoordeling zal plaatsvinden per landsverordening welke 

handhavingmethode het meest efficient en effectief is voor de desbetreffende 
landsverordening. Daarbij zal het beschermde rechtsgoed doorslaggevend zijn. Wat 

betreft de handhavingmethode betekent dit, dat er drie mogelijkheden zijn, namelijk 
uitsluitend bestuurlijke handhaving, zowel bestuurlijke als strafrechtelijke 
handhaving of uitsluitend strafrechtelijke handhaving. Daarnaast zal ook aan de 

discrepantie tussen de stafrechtelijke boetes en de bestuurlijke boetes de nodige 
aandacht worden besteed. 

Ten slotte is nog vermeldenswaard dat besloten is om het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht dezelfde citeertitel te geven als het huidige Wetboek, namelijk Wetboek 

van Strafrecht van Aruba. De regering verwacht niet dat dit tot verwarring zal Leiden, 

daar in de praktijk zeer waarschijnlijk van het `oude Wetboek van Strafrecht' en het 
`nieuwe Wetboek van Strafrecht' gesproken zal worden. Ook vanwege de bijzondere 
artikelnummering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht zal een duidelijk 
onderscheid tussen de wetboeken te bemerken zijn. Dit is ook gebeurd bij het 
invoeren van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba. 

In deze toelichting zullen deze wetboeken worden onderscheiden in het coude 

Wetboek van Strafrecht' en het `nieuwe Wetboek van Strafrecht'. 

Opzet van de toelichting 

De volgorde van deze toelichting is als volgt. In paragraaf 2 wordt ingegaan op het 

uitgangspunt met betrekking tot de strafbedreiging, terwijl in paragraaf 3 op de 

evenredigheid van de straffen bij de bescherming van rechtsgoederen zal worden 
ingegaan. 

In paragraaf 4 wordt de verruiming van de mogelijkheden van cumulatie van 

hoofdstraffen besproken, terwijl in paragraaf 5 de hoofdlijnen van het ontwerp 
worden geschetst. 

In paragraaf 6 wordt de indeling van de geldboetecategorie uiteengezet; in 

subparagraaf 6.1 worden de gevolgen van de toepassing van de indeling van de 

geldboetecategorie in de bijzondere wettelijke regelingen belicht, terwijl in 

subparagraaf 6.2 de afwijkingen van de indeling van de geldboetecategorie worden 
genoemd. 

3 

Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 3 van 101 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

In paragraaf 7 worden de uitgangspunten bij verhoging van de vrijheidsstraffen en bij 

uitzonderingen bij de toepassing van de systematiek van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht uiteengezet. 

In paragraaf 8 tot en met paragraaf 12 wordt ingegaan op een aantal 
landsverordeningen ten aanzien waarvan afwijkingen van de systematiek van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht dan wel verhoging van de vrijheidsstraffen worden 
voorgesteld. 

Paragraaf 8 heeft betrekking op de belasting- en invoerrechten- en 
accijnzenverordeningen, terwijl in subparagrafen 8.1 en 8.2 op twee daarvan in het 
bijzonder zal worden ingegaan, nl. de Algemene landsverordening belastingen (AB 
2004 no. 10) en de Landverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10). 

In paragraaf 9 worden de voorgestelde wijzigingen van twee landsverordeningen op 
arbeidsgebied belicht, namelijk de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) en 
de Stuwadoorsverordening (AB 1991 no. GT 49). 

In paragraaf 10 wordt aandacht besteed aan de Landsverordening internationale 
misdrijven (AB 2012 no. 40). 

Paragraaf 11 behandelt de zogenaamde sectorale toezichtverordeningen. 
In paragraaf 12 wordt op de voorgestelde wijziging van een zestiental 
landsverordeningen waarin een strafbaarstelling van de schending van de 

geheimhoudingsplicht is opgenomen, ingegaan. 
Paragraaf 13 bevat de opzet van het ontwerp, terwijl in paragraaf 14 aandacht wordt 
besteed aan de financiele consequenties van dit ontwerp. 

Ten slotte wordt in paragraaf 15 aandacht besteed aan de invoering en het 
overgangsrecht. 

In de toelichting op de verschillende artikelen zal uitdrukkelijk worden vermeld of de 
geldboetecategorie al dan niet is voorgesteld overeenkomstig de systematiek van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht, zoals hierna zal worden uiteengezet. Ook zal - voor 
zover noodzakelijk - nader worden ingegaan op de overige voorgestelde wijzigingen. 

§2. Achtergrond van de strafbedreiRing 

In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is, evenals in Nederland in 20061 is geschied, 
een verhoging van de tijdelijke gevangenisstraf als alternatief voor de levenslange 
gevangenisstraf doorgevoerd. Die tijdelijke gevangenisstraf in Nederland was, 
evenals hier, 20 jaren. De aanleiding voor deze verhoging is het bestaan van het in de 
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literatuur omschreven zogenaamde "strafgat"2 tussen levenslange gevangenisstraf en 

tijdelijke van 20 jaren. In de praktijk betekent een opgelegde tijdelijke 

gevangenisstraf van 20 jaren een uit te zitten straf van 13 jaren en 4 maanden, 

aangezien de meeste veroordeelden na tweederde van de opgelegde straf te hebben 

ondergaan, voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht stelt geen wijziging van dit uitgangspunt van voorwaardelijke 

invrijheidstelling voor. 

Het dichten van het strafgat is in Nederland wenselijk geacht, aangezien de laatste 

jaren een ware aardverschuiving in aantallen opgelegde levenslange 

gevangenisstraffen valt te constateren, hetgeen de reden was om het strafniaximum 

van de tijdelijke gevangenisstraf - als alternatief voor levenslang - van 20 jaren op te 

trekken naar 30 jaren. Inclusief de voorwaardelijke invrijheidsstelling komt de 

effectieve straf dan voor de meeste veroordeelden tot een gevangenisstraf van 30 

jaren uit op 20 jaren. Dit moet rechters uitnodigen om niet levenslang, maar een 

langdurige tijdelijke gevangenisstraf op te leggen. Aan het opleggen van levenslange 

gevangenisstraf kleeft namelijk een hele reeks problemen van uiteenlopende aard; 

onder meer psycho-medische problemen voor de veroordeelden en executie- en 

humanitaire problemen voor het gevangeniswezen.3 

Ook in onze contreien wordt levenslange gevangenisstraf opgelegd.4 Met het oog 

hierop heeft de regering bij de voorstellen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht zich 

bij deze gedachte in Nederland aangesloten.5 De betekenis van het voorstel om het 

alternatief aan de levenslange gevangenis gekoppelde tijdelijke gevangenisstraf van 

20 jaren te verhogen naar 30 jaren, is dat levenslange gevangenisstraf effectief meer 

dan 20 jaren moet duren. Bij een straf van 30 jaren wordt effectief 20 jaren 

uitgezeten. De rechter zal derhalve levenslang opleggen als hij vindt dat niet volstaan 

kan worden met het opleggen van een straf van 30 jaren. 

Ook in de bijzondere wetgeving wordt door de regering in bepaalde gevallen een 

tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaren voorgesteld. Een voorbeeld hiervan is de 

Landsverordening internationale misdrijven (AB 2012 no. 40), waarin de misdrijven 

tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven strafbaar worden gesteld en een 

2 De theorie van het "strafgat" is dat rechters in toenemende mate levenslange gevangenisstraf opleggen omdat zij een 
effectieve opsluiting van 13 jaren en 4 maanden voor de ernstigste delicten te weinig vinden. Rechters straffen namelijk 
"netto": zij rekenen uit hoe lang naar hun oordeel een verdachte bij de uitspraak van zijn vrijheid beroofd moet worden of 
blijven. Ook de duur van eventueel ondergaan voorarrest wordt in die berekening meegenomen. 

3 Zie voor de problematiek van ouderen in de gevangenis het artikel van de docent penologie aan de Universiteit van Aruba, 
professor J.S. Fiselier: Oud (worden) in de gevangenis. In: Pet at: Liber amicorum D.H. de Jong. Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers, s.t. (2007). 

4 In 2007 nog in de zaak met nr HAR 42/07 (3 mei), waarin de verdachte voor de derde keer een levensberoving had gepleegd. 
5 Prof. Mr D. H. de Jong schrijft in zijn artikel De hoogte van de maximale tijdelijke gevangenisstraf, dat Aruba op dit punt 

niet kan achterblijven. In: TAR Justitia 2007, nr 1, p. 19. 
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tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 30 jaren wordt voorgesteld. Op deze 

landsverordening zal in § 10 nader worden ingegaan. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld dat het maximum van de "gewone" tijdelijke 

gevangenisstraf thans 15 jaren is en dit is in het nieuwe Wetboek van Strafrecht ook 

op dat niveau gehandhaafd. Al leen in bijzondere omstandigheden bereikt "gewone" 

tijdelijke gevangenisstraf 20 jaren (bij samenloop, ambtelijke hoedanigheid, 

recidive). "Gewoon" dus als tegenhanger van de tijdelijke gevangenisstraf die als 

alternatief voor levenslang geldt. 

§3. Evenredigheid bij de bescherming van rechtsgoederen 

Bij de voorbereiding van dit ontwerp speelt ook het aspect van het (vergelijkende) 

gewicht van de verschillende in het oude Wetboek van Strafrecht en de daarbuiten 

aan te treffen misdrijven een rol. Bevat het oude Wetboek van Strafrecht niet veel 

delicten die met levenslange gevangenisstraf kunnen worden bestraft, het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht6 bevat er meer. Grootste gemene deler van deze delicten is 

vrijwel steeds het verlies van een of meer mensenlevens en - in veel mindere mate - 
andere zware delicten gepleegd met terroristisch oogmerk. 

Bij het strafbaar stellen van bepaalde gedragingen geldt als uitgangspunt de 

noodzaak van het beschermen van een bepaald belang: het beschermde rechtsgoed. 

Hoe groter de vertegenwoordigde waarde van het rechtsgoed, des te zwaarder de 

strafbedreiging. Het oude Wetboek van Strafrecht groepeert de verschillende 

gedragingen in titels die een bepaald rechtsgoed beschermen. Ter illustratie kan 

warden gewezen op de bestaande Titel XIV (in het nieuwe Wetboek van Strafrecht: 

Titel XIII) waarin de misdrijven tegen de seksuele integriteit worden geclusterd en 

titel XIX (in her nieuwe Wetboek van Strafrecht: titel XVIII) betreffende de 

misdrijven tegen het leven gericht. Het rechtsgoed van de seksuele integriteit wordt 

door de wetgever niet als evenwaardig aan het rechtsgoed van (menselijk) leven 

Met levenslange gevangenisstraf wordt bedreigd bij het begaan van de volgendc delicten: misdrijven tegen de vcilighcid 
van hot Koninkrijk of het Land; de moordaanslag op de troonopvolger, zijn echtgenote of die van de Koning; de 
moordaanslag op het hoofd van een bevriende staat of een andere intemationaal beschermde persoon; het uiteenjagen van 
een vergadering van do Staten; Iciding geven aan een terroristische organisatie; fatale brandstichting of besmetting met 
radioacticve straling; fatale vernieling van scheep- of luchtvaarttekens en het met dodelijke gevolgen doen verongelukken 
van voer-, vaar- en luchtvaartuigen, of doen instorten van gebouwen; verkoop van schadelijke waren met fatale gevolgen 
(en de lichtcr strafbare varianten van doze delicten voor zover begaan met terroristisch oogmerk); zedendelicten met 
dodelijke gevolgen; vrijheidsberoving met fatale afloop of met terroristisch oogmerk; gekwaliticeerde doodslag, of 
doodslag met terroristisch oogmerk, en moord; zware mishandeling met dodelijk gevolg en tcrroristisch oogmerk; en 
zwaar lichamclijk letscl of de dood vcroorzaken bij enkele luchtvaartdelicten met terroristisch oogmerk begaan. 
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gezien, behalve indien de schending van de seksuele integriteit gepaard gaat met 

schending van het rechtsgoed van het leven. 

Het rechtsgoed van de voedselveiligheid leidt in artikel 180 van het oude Wetboek 

van Strafrecht (vide artikel 2:123 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht) tot een 

strafbedreiging van 15 jaren indien iemand voor de gezondheid schadelijke waren 

verkoopt en het schadelijke karakter welbewust verzwijgt, en tot levenslang indien 

de verkoop (uiteindelijk) iemands dood ten gevolge heeft. 

Het nieuwe Wetboek van Strafrecht beperkt de delicten die met levenslange 

gevangenisstraf kunnen worden gestraft tot delicten tegen de veiligheid van de staat 

en aanverwante politieke delicten, tot delicten met een fatale afloop en tot delicten 

met een terroristisch oogmerk. Dit zijn zonder meer de ernstigste delicten die onze 

staat en onze democratic ondermijnen, dan wel de staat en de democratie zelf of haar 

onderdanen en leden onder ontoelaatbare spanning brengen en de delicten die 

mensenlevens kosten. Vele andere delicten waardoor mensen schade wordt 

toegebracht, waaraan lichamelijk, psychisch, financieel of sociaal iced is verbonden, 

worden minder zwaar met straf bedreigd. Het evenredigheidsbeginsel brengt dit ook 

met zich mee. De strafbedreiging dient toegespitst te zijn op een vergelijking van de 

waarde die de verschillende rechtsgoederen ten opzichte van elkaar 

vertegenwoordigen. Het rechtsgoed van het mensenleven is het belangrijkste en 

meest beschermde rechtsgoed. De regering is van oordeel dat de andere misdrijven 

daarvan afgeleid moeten worden. Deze uitgangspunten dienen in de toekomst zoveel 

mogelijk in de bijzondere wetgeving te worden doorgevoerd. De thans bestaande 

onevenwichtigheid tussen het beschermde belang en de strafbedreiging en tussen de 

hoogte van de bedreigde vrijheidsstraf en de bedreigde geldboete zullen dan ook 

zoveel mogelijk worden geharmoniseerd. Het streven van de regering is - alwaar dit 

nodig zal zijn - om per rechtsgebied de evenredigheid in de straftoemeting te 

verwezenlijken. De regering verwacht dat deze evaluatie binnen een niet ver in de 

toekomst in het wetgevingstraject te brengen ontwerp-aanpassingsverordening met 

betrekking tot de invoering van algemene regels van bestuursrecht zal kunnen 

plaatsvinden. Overigens zij verwezen naar de inleiding, waar op deze ontwerp- 

aanpassingsverordening is ingegaan. 
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§4. De cumulatie van hoofdstraffen 

Het oude Wetboek van Strafrecht bepaalt in artikel 9, tweede lid,7 dat de rechter bij 

de oplegging van gevangenisstraf of hechtenis, tevens geldboete kan opleggen in de 

gevallen waarin de wet oplegging van geldboete toestaat. 

Hierdoor zijn er in de loop der jaren in verschillende bijzondere wetgeving in de 

strafbepaling uitdrukkelijk opgenomen dat hetzij de vrijheidsstraf, hetzij de 

geldboete hetzij beide straffen, opgelegd konden worden. 

In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is in artikel 1:11, derde lid, het navolgende 

opgenomen: 

3. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf, tot hechtenis, vervangende 

hechtenis daaronder niet begrepen, of tot taakstraf kan de rechter tevens een geldboete 

opleggen. 

Hierdoor zal de rechter terzake van elk strafbaar feit, waarop zowel vrijheidsstraf als 

geldboete is gesteld, de in de desbetreffende strafbepaling opgenomen hoofdstraffen 

naast elkaar kunnen opleggen. Hierdoor is de mogelijkheid voor het cumuleren van 

hoofdstraffen verruimd. Dit biedt de rechter meer vrijheid bij de straftoemeting. Een 

ruime rechterlijke straftoemetingsvrijheid stelt de rechter in staat om een op de 

persoon van de dader toegesneden straf op te leggen. 

Met de verruiming van de mogelijkheid in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van 

cumulatie van hoofdstraffen, kunnen de artikelen waarin uitdrukkelijk de 

mogelijkheid tot cumulatie is opgenomen, aangepast worden. Voorgesteld zal dus 

worden om deze bijzondere cumulatiebepalingen telkens te laten vervallen.8 

§5. Iloofdlijnen van het ontwerp 

Met het onderhavige ontwerp wordt, zoals reeds in de inleiding is vermeld, allereerst 

beoogd de bijzondere wetgeving in overeenstemming te brengen met de voorstellen 

in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dit zal worden bewerkstelligd door onder 

meer: 

a. de invoering van de geldboetecategorie; 

7 Ilet tweede lid van artikel 9 luidt: 
2. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf, met uitzondering van gevangenisstraf die is opgelegd op 

grond van artikel 41f, of hechtenis, vervangende hechtenis daarondcr niet begrepen, kan de rechter tevens een 
geldboete opleggen in de gcvallen waarin de wet de oplegging van geldboete toelaat. 

8 In Nederland is het cumula i werbod vervallen bij Wet van 21 december 1994, Stb. 1995, 32. Deze wet is op 27 januari 
1995 in werking gctrcden. 
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b. de aanpassing van de - niet meer in het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

voorkomende - bijkomende straf van openbaarmaking van vonnissen; 

c. de aanpassing van de uitdrukkelijke cumulatie van hoofdstraffen; 

d. de aanpassing van de verwijzing naar artikelnummers in het oude Wetboek van 

Strafrecht, en 

e. de verwijdering van de vindplaatsvermelding van het oude Wetboek van 

Strafrecht. 

Daarnaast zal worden voorgesteld om in een aantal landsverordeningen de bedreigde 

vrijheidsstraffen aan te passen. Daarbij zal het behoud van de doelstelling en de 

systematiek die met die wet wordt beoogd, moeten voorkomen dat afbreuk wordt 

gedaan aan de bedoeling van de wetgever dan wel het beschermde belang. 

Ten slotte zullen voorstellen worden gedaan om verbeteringen aan te brengen en 

omissies te herstellen in de bijzondere wetgeving. 

§6. De geldboetecategorie 

In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is in artikel 1:54 de nieuwe regeling met 

betrekking tot de geldboete opgenomen. Dit artikel luidt: 

1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld betaalt het bij de rechterlijke 

uitspraak vastgestelde bedrag aan het Land binnen de termijn te stellen door het 

openbaar ministerie dat met de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest is belast. 

2. Het bedrag van de geldboete is ten minste Afl. 5,-. 

3. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, 

is gelijk aan het bedrag van de categorie die voor dat feit is bepaald. 

4. Er zijn zes categorieen: 

de eerste categorie, Afl.500,-; 

de tweede categorie, Afl.5.000, -; 

de derde categorie, Afl.10.000,-; 

de vierde categorie, Afl.25.000,-; 

de vijfde categorie, Afl.100.000,-; 

de zesde categorie, Af1.1.000.000,-. 

5. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop geen 

geldboete is gesteld, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het 

bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde categorie. 

6. Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdrijf, waarop een geldboete 

is gesteld, maar waarvoor geen boetecategorie is bepaald, kan de rechter een 

geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de categorie die voorziet in het 
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naast hogere geldbedrag indien dit bedrag hoger is dan het bedrag van de op het 

betrokken strafbare feit gestelde geldboete. 

7. Bij veroordeling van een rechtspersoon kan, indien de voor het feit bepaalde 

boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot 

ten hoogste het bedrag van de naasthogere categoric. 

8. Het zevende lid is van overeenkomstige toepassing bij veroordeling van een 

vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maatschap, rederij of doelvermogen. 

9. Bij veroordeling wegens een schuldmisdrijf kan, indien de voor het felt 

bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden 

opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naasthogere categoric. 

In de bijzondere wetgeving zal de geldboetecategorie aan de hand van de in het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht gehanteerde indeling worden ingevoerd. De indeling 

ziet er als volgt uit: 

Voor misdrijven: 

Voor de misdrijven wordt geen boete van de eerste categoric vastgesteld. Indien op 

een feit een gevangenisstraf is gesteld, wordt daarop geldboete van de tweede, derde, 

vierde of vijfde categoric gesteld conform de onderstaande indeling: 

de geldboete van de tweede categoric wordt gekoppeld aan een gedraging 

waarop een gevangenisstraf tot en met vijf maanden is gesteld; 

de geldboete van de derde categoric wordt gekoppeld aan een gedraging waarop 

een maximale gevangenisstraf van zes maanden tot en met een jaar is gesteld; 

de geldboete van de vierde categoric wordt gekoppeld aan een gedraging waarop 

een maximale gevangenisstraf van meer dan een jaar tot en met vijf jaren is 

gesteld; 

de geldboete van de vijfde categoric wordt gekoppeld aan een gedraging waarop 

een maximale gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld. 

Overigens zij ten aanzien van de geldboete van de zesde categoric vermeld dat deze 

niet aan een bepaald misdrijf is gekoppeld, maar gereserveerd wordt voor de gevallen 

dat de rechter daartoe gegronde redenen heeft (bv. de hoedanigheid van een 

rechtspersoon bezitten) om toch tot de oplegging van deze geldboete over to gaan. 
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Voor overtredingen: 

De categorie met een boetemaximum van Afl. 500,- zal slechts voor overtredingen 
gelden, omdat daarmee het verschil in strafwaardigheid tussen misdrijven en 

overtredingen wordt benadrukt. De indeling die gehanteerd wordt, is als volgt: 

de geldboete van de eerste categorie wordt gereserveerd voor een aantal 

eenvoudige overtredingen; 

de geldboete van de tweede categorie wordt gekoppeld aan een gedraging 
waarop een hechtenisstraf van ten hoogste twee maanden is gesteld; 

de geldboete van de derde categoric wordt gekoppeld aan een gedraging waarop 
een hechtenisstraf van drie maanden of meer is gesteld. 

6.1 Gevolgen van de indeling van de geldboetecategorie van het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht voor de bijzondere wetgeving 

Het oude Wetboek van Strafrecht bevat geen uitgangspunten voor een indeling van 

geldboetemaxima. Immers, de geldboete werd bij de totstandkoming van dat 

Wetboek van een andere orde beschouwd en subsidiair aan de vrijheidsstraf. Ook in 

een groot deel van de (al verouderde) bijzondere wetgeving wordt deze gedachte 

gereflecteerd, in de bijzonder lage geldboetebedragen. 

In later tot stand gekomen regelingen werd deze gedachte wel verlaten en de 

geldboete werd als een zelfstandige waardige sanctie gezien, doch er ontbrak een 

systematiek voor de toepassing ervan. Hierdoor is voomamelijk in de laatste jaren de 

geldboete voor bepaalde misdrijven en ook voor bepaalde overtredingen aanzienlijk 
verhoogd, welke verhoging geen enkele verhouding vertoont met de daarbij 

bedreigde vrijheidsstraf. Aangezien de meest uiteenlopende boetemaxima in de 

bijzondere wetgeving zijn gesteld, zonder dat deze een relatie hebben met 

bijvoorbeeld de ernst of de frequentie van de feiten, zal het toepassen van de in het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht ontwikkelde indeling in bepaalde gevallen tot 

onevenredige verlagingen of verhogingen van de bedreigde geldboetes leiden. 

De regering verwacht echter dat de toepassing van de in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht ontwikkelde geldboetesystematiek in alle bestaande wetgeving tot een 

evenwichtiger strafbedeling zal leiden. Ook zal hierdoor de thans bestaande situatie 

dat er in een aantal landsverordeningen, geldboetebedragen zijn opgenomen die 

zodanig verouderd zijn dat het lonend is om een overtreding van die 

landsverordening to begaan daar het verkregen voordeel het boetebedrag aanzienlijk 
overstijgt, worden rechtgetrokken. 
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In dit kader wil de regering nog opmerken dat de strekking van het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht met zich brengt dat, indien een voor een feit bepaalde 
geldboetecategorie geen passende bestraffing toelaat bij een schuldmisdrijf, een 

geldboete kan worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de naasthogere 
categorie (artikel 1:54, negende lid). 

6.2 Afwijking van de indeling van de geldboetecategorie 

De regering is zich ervan bewust dat niet alle strafbepalingen ingepast kunnen 
worden in de indeling voor de toevoeging van een geldboetecategorie. Dit betekent 
dus dat voor een aantal gevallen andere criteria aan de invoering van een 

geldboetecategorie ten grondslag zullen moeten liggen. Hierna zullen deze gevallen 
worden opgesomd en zullen er een aantal algemene uitgangspunten worden 
aangegeven, dat voor die gevallen toegepast zullen worden: 

1. Als de strafbepaling geen vrijheidsstraf bevat 

In een aantal landsverordeningen zijn strafbepalingen opgenomen, die geen 
vrijheidsstraffen bevatten. Dit betekent dat er geen koppeling aan een vrijheidsstraf 
conform het geldboetestelsel kan plaatsvinden. 

Allereerst zal - voor zover mogelijk - de hoogte van het bedreigde geldboetebedrag 
als norm worden genomen. Dit houdt in een koppeling aan de categorie waarbij het 
daarbij behorende bedrag zoveel mogelijk overeenkomt met het huidige 
geldboetebedrag. 

Ook zal het beschermde belang of de ernst van het feit leidraad kunnen zijn voor het 

voorstellen van een geldboetecategorie. 

Daarnaast zal ook - wederom zoveel mogelijk - rekening worden gehouden met de 

kennelijke bedoeling van de wetgever. Er zal dus getracht worden to voorkomen dat 
aan de kennelijke bedoeling van de wetgever afbreuk wordt gedaan. Dit betekent dan 

ook dat in bepaalde gevallen het geldboetebedrag verhoogd zal worden, doordat een 

geldboetecategorie aan de strafbepaling zal worden verbonden, dat een hoger bedrag 
vertegenwoordigt. 

2. In recidivebepalingen 

Het systeem van de geldboetecategorie geeft aan wat de boete betreft, dat er geen 

plaats is voor een overdreven differentiatie van maximumstraffen. Verschillende in 

dit ontwerp meegenomen landsverordeningen bevatten een recidivebepaling. Een 
recidivebepaling wordt gekenmerkt door hogere straffen bij herhaling van de 

overtreding binnen een daarin aangegeven periode. Uitgangspunt bij de invoering 

12 

Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 12 van 101 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

van de geldboetecategorie voor deze soort bepaling zal zijn dat daar waar de 
koppeling van de vrijheidsstraf ruimte biedt voor een naasthogere 
geldboetecategorie, deze toegepast zal worden. 

In andere gevallen zal in principe, daar waar koppeling overeenkomstig de 
systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht niet mogelijk is, de recidive 
slechts in de hoogte van de vrijheidsstraf worden weerspiegeld en niet in de 
geldboetecategorie. 

In de gevallen waarin er slechts een geldboete is vastgesteld, zal als uitgangspunt 
worden gehanteerd een verhoging naar de naasthogere categoric, indien de 
systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht dit toelaat. Aangezien de 
desbetreffende feiten in de meeste gevallen overtredingen betreffen, zal de maximale 
toegelaten geldboetecategorie de derde zijn. De regering kan zich evenwel 
voorstellen dat er gevallen zullen zijn, waarbij van dit uitgangpunt afgeweken zou 
kunnen worden. Daarop zal verderop in deze toelichting of in de artikelsgewijze 
toelichting nader worden ingegaan. 

§7. Uitgangspunten bij verhoging van de vrijheidsstratfen en bij 
uitzonderingen bij de toepassing van de systematiek van her nieuwe 
Wetboek van Strafrecht 

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, stelt de regering voor om in een aantal 
landsverordeningen de vrijheidsstraffen aan te passen, alsmede om ten aanzien van 
de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht uitzonderingen te maken. 

Voor de aanpassing van de vrijheidsstraffen zullen de hiernavolgende vier 
uitgangspunten warden gehanteerd, nl.: 

1. handhaving van het doel van het sanctiestelsel van een landsverordening; indien 
de onverkorte toepassing van de systematiek van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht afbreuk zou doen aan de bedoeling van de wetgever met de opzet van 
de straffen, zal met een verhoging van de vrijheidsstraf worden bewerkstelligd 
dat de systematiek van de bijzondere wetgeving in stand kan worden gehouden; 

2. de uniformering van vrijheidstraffen in landsverordeningen die hetzelfde belang 
beschermen, maar waarvan momenteel de straffen uiteenlopen; 

3. de zeer verouderde straffen; indien de bedreigde straffen zodanig zijn verouderd 
dat er geen enkel dreiging ervan uit gaat; 

4. het beschermde belang; indien de ernst van het feit naar de mening van de 
regering een hogere strafbedreiging rechtvaardigt. 
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In een aantal gevallen is het wenselijk gebleken om van de indeling van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht af te wijken ten aanzien van de op te leggen 

geldboetecategorie. Deze afwijkingen hebben betrekking op: 

1, het geldboetecategoriestelsel bij overtredingen: in geval dat de maximale 

geldboetecategorie bij overtredingen (derde categorie) niet afdoende blijkt, zal 

de naasthogere geldboetecategorie worden voorgesteld; 

2. het voorstellen van geldboete van de zesde categorie in bepaalde gevallen: 

aanleiding hiervoor is het beschermende belang of internationaalrechtelijke 

verplichtingen waaraan Aruba zich heeft verbonden. 

In de hiernavolgende paragrafen 8 tot en met 12 wordt een aantal specifieke 

landsverordeningen behandeld, waarin afwijkingen van de indeling van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht dan wel verhoging van de vrijheidsstraffen zullen worden 

voorgesteld. 

Ten aanzien van de verhoging van de vrijheidsstraf zij nog vermeld dat ook in de 

Landsverordening maatschappelijk zorg een verhoging van de vrijheidsstraf wordt 

voorgesteld, doch daarop zal in de toelichting op artikel CXIX worden ingegaan. Ten 

aanzien van de verhoging van de vrijheidsstraf in de Landsverordening meldplicht 

in- en uitvoer contant geld zal in § 11 alsook in de toelichting op artikel CLI worden 

ingegaan. 

§8. De belasting- en de invoerrechten- en accijnzenverordeningen 

Ten aanzien van de verschillende landsverordeningen met betrekking tot de 

belastingen en de invoerrechten en accijnzen, waarvoor in dit ontwerp wijzigingen 

worden voorgesteld, kan worden vermeld dat de meeste recente daarvan uit de 

zeventig jaren dateren. Dit betekent dan ook dat die strafbepalingen grotendeels 

dienen te worden geherformuleerd, mede met het oog op de invoering van de 

geldboetecategorie. Ook komen in verschillende van deze landsverordeningen boetes 

voor die tussen een minimum- en maximumbedrag liggen. 

De desbetreffende landsverordeningen zijn: 

1. de Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek (AB 1988 no. GT 20), 

2. de Verkopingsverordening (AB 1988 no. GT 42), 

3. de Zegelverordening (AB 1998 no. GT 1), 

4. de Registratieverordening (AB 1989 no. GT 38), 

5. de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4), 

6. de Landsverordening overdrachtbelasting (AB 1989 no. GT 73), 

7. de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1989 no. GT 23), 

14 

Scan nummer 3 van 5- Scanpagina 14 van 101 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

8. de Landsverordening accijns minerale olien (AB 1989 no. GT 56), 

9. de Landsverordening accijns op gedistilleerd (AB 1991 no. GT 27), 

10. de Landsverordening accijns op bier (AB 1993 no. GT 20), en 

11. de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31). 

De regering heeft als leidraad voor de modernisering van de bepalingen in 

voornoemde landsverordeningen de hoogte van de bedreigde straffen in de 

Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10; hierna de ALB te 

noemen) genomen, namelijk hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren (in dit kader zie onderstaande paragraaf). 
Naast vorenvermelde straffen is in de ALB ook de mogelijkheid opgenomen om, 

indien de te weinig geheven belasting hoger is dan het maximaal op te leggen 
geldboetebedrag, een straf op te leggen gelijk aan tweemaal het bedrag van de te 

weinig geheven belasting. 

De in bovenvermelde landsverordeningen voorkomende boetes zullen worden 
ingedeeld in een geldboetecategorie, conform de indeling, zoals voorgesteld in § 6. 

Hierdoor zal de vermelding van bedragen van maximum- of minimumstraffen 
verdwijnen. 

Tevens zal de voorgestelde geldboetecategorie, indien de strafbepaling reeds in een 

soortgelijke strafbaarstelling voorziet, gecombineerd worden met een straf gelijk aan 

een- of tweemaal het bedrag van de te weinig geheven invoerrechten of accijnzen. 

Bovendien wordt ten aanzien van de transanctiemogelijkheid die momenteel in een 

tweetal landsverordeningen betreffende de invoerrechten en accijnzen zijn 

opgenomen, voorgesteld om deze mogelijkheid in de andere drie landsverordeningen 
betreffende de invoerrechten en accijnzen in te voeren. Daarbij zullen de 

formuleringen worden getiniformeerd. Momenteel is deze bevoegdheid niet 

opgenomen in de Landsverordening in-, uit- en doorvoer, de Landsverordening 
accijns op gedistilleerd en de Landverordening accijns op bier, maar wel in de 

Landsverordening accijns minerale olien en de Landsverordening accijns op 

sigaretten. 

De regering acht het niet wenselijk deze discrepantie te behouden, vooral omdat in 

de ALB wel in deze mogelijkheid wordt voorzien ten aanzien van de daarin 

opgenoemde belastingverordeningen. Naar de mening van de regering is er geen 

reden om in twee landsverordeningen deze mogelijkheid wel te hebben en niet in de 

andere drie. Ten einde de uniformiteit in de landsverordeningen betreffende de 

invoerrechten en accijnzen te bewerkstelligen zal een dergelijk artikel in de drie 

landsverordeningen worden voorgesteld, terwijl de formulering in de andere twee 
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wordt aangepast. De regering heeft voor de formulering aansluiting gezocht bij de in 

de ALB opgenomen transactiebevoegdheid van de Directeur. 

Daarbij is ook rekening gehouden met de instelling per 1 januari 2013 van een nieuw 

Departement der Invoerrechten en Accijnzen. Daardoor zal worden voorgesteld dat 

de processen-verbaal door de Algemeen Directeur van dat Departement aan het 

Openbaar Ministerie worden toegezonden. Het Openbaar Ministerie besluit of de 

zaak strafrechtelijk zal worden afgedaan al dan niet door middel van een schikking 

door het Openbaar Ministerie aangeboden of door de Algemeen Directeur van het 

Departement der Invoerrechten en Accijnzen met toepassing van de regels, vermeld 

in artikel 75 van de ALB. Artikel 75 van de ALB bevat de voorwaarden die gesteld 

kunnen worden ter voorkoming van strafvervolging. Indien de gestelde voorwaarden 

van het schikkingsvoorstel wordt nagekomen, vervalt de strafvervolging. Indien de 

voorwaarden niet worden nagekomen, dan herleeft de strafvervolging en wordt de 

zaak in handen van het Openbaar Ministerie gesteld op grond van artikel 75, vierde 

lid, van de ALB. Met de verwijzing naar artikel 75 wil de regering bewerkstelligen 

dat ten aanzien van de afhandeling van de transactie de grondslagen zoveel mogelijk 

uniform zijn, met het oog op de bevordering van de rechtszekerheid. 

8.1 Algemene landsverordening belastingen 

In de ALB zullen een tweetal voorstellen worden gedaan. Ten eerste zal een hogere 

vrijheidsstraf voor de opzettelijke gedraging (gekwalificeerd als misdrijf) worden 

voorgesteld, waarmee de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht wordt 

gehandhaafd. Echter zal voor de overtredingen een van de systematiek van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht afwijkende toepassing worden voorgesteld. Hiervoor 

is gekozen, omdat anders het doel dat met de onderhavige landsverordening met de 

bedreigde straffen wordt beoogd, zal worden ondergraven. 

Uit de memorie van toelichting van de ALB (algemeen deel) blijkt dat bewust is 

gekozen voor de hoge geldboetes: "Het ontwerp sluit to dezer zake zoveel mogelijk aan 

op het algemene strafrecht. De afwijkingen daarvan beperken zich tot die welke door de 

eigen behoeften van het belastingrecht worden gevorderd. Wat dit laatste betreft, zij op 

gewezen, dat bij belastingheffing grote gemeenschapsbelangen zijn betrokken, die een 

krachtige bescherming door het strafrecht behoeven. Enkele van de voornoetnde afwijkingen 

liggen op het gehied van het materiele strafrecht, zoals daar zijn de mogelijkheid van een 

tweede onvoorwaardelijke hoofdstraf (vrijheidsstraf plus geldboete) voor de in artikel 68 

gestelde delicten, de voorkoming van strafvervolging door het alsnog, vrijwillig doen van 

een (verbeterde) aangifte en de uitbreiding van de Arubaanse strafwet tot buiten Aruba 

begone belastingmisdrijven (artikel 72, tweede lid) opgenomen. 
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Alle fiscale delicten hebben betrekking op het niet meewerken aan of tegenwerken van de 

fOrmalisering van de rnateriele belastingschuld. Uitgangspunt is dat aan verplichtingen ten 

dienste van de belastingheffing behoorlijk moet worden voldaan. Voor de bestraffing van 

fiscale delicten verdient in het algemeen geldboete de voorkeur boven vrijheidstruf. De 

geldboete treft hen die zich, door geldzucht gedreven, aan ernstig.fiscale vergrijpen hebben 
schuldig gemaakt in hurt geldelijke belangen, die zij door het plegen van het strafbaar felt op 

onrechtmatige wijze hebben gediend. Dit is echter alleen rnogelijk, indien de maxima hoog 
genoeg zijn om personen op wie verhaal mogelijk is, van het plegen van bedoelde strafbare 
feiten of to houden en, zo zij deze hebben bedreven, daarvoor te straffen. In alle 
strafbepalingen is daarom de geldboete als straf opgenomen. 

De onverkorte toepassing van de geldboetesystematiek van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht zou betekenen dat de fiscale boetes lager uit zullen komen dan nu het 

geval is, waardoor de verhouding met de administratieve verzuimboete van 100% 

zoek zou kunnen raken. De fiscale boetes zijn momenteel zodanig vastgesteld, omdat 

de administratieve verzuimboete 100% bedraagt. Het spreekt voor zich dat 

voorkomen zal moeten worden dat bij de toepassing van de ALB, voor een 

belastingplichtige voordeliger zou worden om in plaats van een administratieve boete 
te belopen de strafrechtelijke weg te volgen. 

Met het oog daarop wordt voorgesteld om bij de overtredingen, in tegenstelling tot 

de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, aan te sluiten bij de 

geldboetebedragen en niet bij de bedreigde vrijheidsstraf (artikel IX, onderdeel B, ten 
1°). 

Bij de overige strafbepalingen wordt, afwijkend van de systematiek, de 

geldboetecategorie voorgesteld, waarvan het geldbedrag het dichtst daarbij ligt dan 

wel gelijk is aan het huidige geldboetebedrag. 

8.2 Landsverordening in-, uit- en doorvoer 

Bij de belasting- en invoerrechten en accijnzenverordeningen verdient bijzondere 
aandacht de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10). De tekst 

van deze landsverordening - verder aan te duiden als LIUD - stamt grotendeels nog 

van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze landsverordening werd per 1 januari 1986 

van de Nederlandse Antillen overgenomen, alwaar de geldende tekst van deze 

landsverordening in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, jaargang 1949 

no. 64, werd opgenomen. Het merendeel van de strafbepalingen in deze 

landsverordening9 zijn verouderd en lenen zich niet voor de onverkorte toepassing 

van het stelsel van de geldboetecategorie. Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan een 

9 De `n euw ingevoegde artikelen 233a tot en met 233d dateren van 1952 (PB 1952 no. 152). 
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volledige herziening van deze landsverordening, dock de verwachting is dat het 

project niet op korte termijn gereed zal zijn. Deze ontwerp-landsverordening zal de 

in-, uit- en doorvoerprocedures, de omstandigheden waaronder heffingen 

verschuldigd zijn, ambtelijke bevoegdheden en strafrechtelijke aspecten bevatten. 

De regering stelt dan ook voor om vooruitlopend hierop de strafbepalingen zoveel 

mogelijk te modemiseren, hetgeen inhoudt dat in bepaa]de gevallen de formulering 

van de tekst zal worden aangepast dan wel dat de zinsnede die betrekking heeft op de 

formulering van de straf zal worden aangepast. 

In de LIUD is momenteel in een aantal artikelen een vrijheidsstraf opgenomen. Het 

merendeel van de artikelen bevat de mogelijkheid om boetes op te leggen, waarvan 

de bedragen bijzonder laag zijn of een variant bevatten van de mogelijkheid om een 

boete op te leggen gelijk aan x-maal het bedrag van de te weinig geheven 

invoerrechten en accijnzen. Vanwege het specifieke karakter van het douanerecht, 

kunnen deze bepalingen niet volledig worden gelijkgesteld aan bijvoorbeeld de 

materiele strafbepalingen in de ALB, en dienen dus zelfstandig te worden 

beoordeeld. Dit zal echter geschieden met inachtneming van de hoogte van de 

bedreigde straffen in de ALB (zie § 8.1). 

De in de LIUD strafbaar gestelde feiten zijn primair gericht op de bestrijding van de 

frauduleuze invoer of kortweg smokkel van goederen en van de gevallen waarin het 

oogmerk bestaat om de verschuldigde invoerrechten en accijnzen te ontduiken dan 

wel de ontduiking van deze rechten te bevorderen. De feiten die het meest laakbaar 

zijn, worden momenteel gestraft hetzij met een vrijheidsstraf (al dan niet 

gecombineerd met een geldboete) hetzij met boetes, waarvan de hoogte drie-, vijf- en 

zelfs tienmaal de hoogte van de te weinig geheven invoerrechten en accijnzen 

bedragen. 

De regering stelt voor om naast het invoeren van de geldboetecategorie, de 

mogelijkheid om een x-maal het bedrag van de te weinig geheven invoerrechten of 

accijnzen op te leggen, indien het bedrag van de te weinig geheven invoerrechten en 

accijnzen hoger is dan het maximaal toegelaten boetebedrag. Vanwege het feit dat de 

bedragen van de geldboetecategorieen in vergelijking met de huidige bedreigde 

boetes, relatief hoog zijn, wordt in navolging van de ALB voorgesteld om een- of 

tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten op te leggen. Voor de 

artikelen waarvoor al een vrijheidsstraf is opgelegd (nl. de artikelen 233, 233a, 

233b), zal de geldboetecategorie conform de geldboetesystematiek worden 

toegevoegd. 

18 

Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 18 van 101 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

Een aantal artikelen (nl. de artikelen 234, 236, 243, 245, 246, 247 en 257) zullen 
worden geherformuleerd en een strafverhoging wordt voorgesteld voor het in artikel 
244 opgenomen strafbaar feit. 

Ook zal een nieuw artikel met de kwalificaties van de strafbaarstellingen en een 
nieuw artikel bevattende de mogelijkheid van transactie door de Algemeen Directeur 
van het Departement der Invoerrechten en Accijnzen worden toegevoegd. In de 
overige artikelen worden geldboetes van de tweede en derde categoric voorgesteld, al 
dan niet gepaard met een straf gelijk aan een- of tweemaal het bedrag van de te 
weinig geheven invoerrechten en accijnzen. 

§9. De Veiligheidsverordening en de Stuwadoorsverordening 

Een ontwerp-landsverordening tot wijziging van de V eiligheidsverordening, de 
Arbeidsverordening, de Stuwadoorsverordening en de Landsverordening 
minimumlonenl° welke ten doel heeft de uniformering van de straffen op het gebied 
van de arbeidswetgeving is in het wetgevingstraject. Met de inwerkingtreding van de 
Arbeidsverordening 2013 is het in voornoemd ontwerp gedane voorstel ten aanzien 
van de oude Arbeidsverordening overbodig geworden. 
De regering stelt evenwel voor om de in dit ontwerp gedane voorstellen voor 
uniformering van de straffen in de Veiligheidsverordening en de 
Stuwadoorsverordening mee te nemen in het onderhavige ontwerp. De aanleiding en 
de grondslagen voor de voorbereiding van dat ontwerp spelen thans nog steeds een 
rot, doordat bepaalde groepen werknemers in maatschappelijk opzicht veelal in een 
zwakke positie verkeren. De regering wil met de bedreigde straffen een signaal 
geven dat de niet-naleving van deze voorschriften niet acceptabel is. De 
mogelijkheden voor strafrechtelijke handhaving die de desbetreffende 
landsverordeningen bieden, zijn echter beperkt daar de hoogte van de in deze 
landsverordeningen voor werkgevers voorziene straffen zodanig is, dat betwijfeld 
moet worden, of daar nog enige reele dreiging vanuit gaat. Voorts bestaan er tussen 
enkele in de betrokken landsverordeningen opgenomen gelijksoortige 
strafbepalingen moeilijk te rechtvaardigen verschillen ten aanzien van de bedreigde 
vrijheidsstraffen. Daardoor werd indertijd voorgesteld om de bedreigde straffen te 
unifonneren. Die voorgestelde uniformering van de bedreigde vrijheidsstraffen was 
geschied aan de hand van de straffen in de Landsverordening minimumlonen (AB 
1989 no. GT 26), in die zin dat de strafbare feiten die in de betrokken 

Landsverordening tot wijziging van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31), de Arbeidsverordening (AB 1990 
no. GT 57), de Stuwadoorsverordening (AB 1991 no. GT 49) en de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 
26) (uniformering straffen arbeidswetgeving) Zittingsjaar 1992-1993-172. 
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landsverordeningen als misdrijven zijn aangemerkt, zullen worden bestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en die welke als overtredingen zijn 

aangemerkt, met hechtenis van ten hoogste een jaar. De geldboetecategorie die 

ingevolge de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht aan deze 

vrijheidsstraffen zullen worden gekoppeld zijn geldboete van de vierde 

respectievelijk de derde categorie. 

In verband met de opneming van deze bepalingen in het onderhavige ontwerp, is het 

de bedoeling om het bovenvermeld bij de Staten liggend ontwerp met dezelfde 

strekking in te trekken. 

In dit kader dient nog voor de goede orde te worden vermeld dat de bedreigde 
straffen in de Arbeidsverordening 2013 aanzienlijk zijn verhoogd. De 

Arbeidsverordening 2013 is met ingang van 1 april 2013 in werking getredenil en 

voorziet reeds in de aanpassing aan het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

§10. De Landsverordening internationale misdrijven 

De Landsverordening internationale misdrijven (AB 2012 no 40) is op 7 november 
2012 van kracht geworden. Daarin worden de emstige schendingen van de 

mensenrechten strafbaar gesteld, zoals foltering, genocide, onmenselijke behandeling 
en oorlogsmisdrijven. In deze landsverordening is vooruitlopend op de ophoging van 
de tijdelijke gevangenisstraf tot maximaal 30 jaren in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht van Strafrecht, de tijdelijke gevangenisstraf reeds tot 30 jaren 
opgeschroefd. Dit achtte de regering ook onvermijdelijk, gezien de aard van de in de 

Landsverordening internationale misdrijven strafbaar gestelde feiten. 

Tot het van kracht worden van deze landsverordening was de straf op grond van de 

Landsverordening uitvoering folteringsverdrag (AB 1999 no. 8) voor foltering, 

indien het feit de dood ten gevolge heeft, gesteld op levenslange gevangenisstraf of 
tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. 

Degene die met het oogmerk een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel 

een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te 

vemietigen, opzettelijk leden van de groep doodt of, leden van de groep zwaar 

lichamelijk of geestelijk letsel toebrengt, dan wel aan de groep levensvoorwaarden 
oplegt, die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vemietiging zijn gericht, of 

I I De Arbeidsverordening (AB 1990 no. GT 57) is dientengevolge ingetrokken. 
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maatregelen neemt, die tot doel hebben geboorten binnen de groep te voorkomen of 
kinderen van de groep gewelddadig overbrengt naar een andere groep, werd als 

schuldig aan genocide gestraft op grond van de Landsverordening uitvoering 

genocideverdrag (AB 1992 no. GT 22) met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke 

van ten hoogste twintig jaren. 

De op grond van de voornoemde landsverordeningen strafbaar gestelde feiten 

werden zodanig ernstig beschouwd dat deze niet met het maximum van de "gewone" 

tijdelijke gevangenisstraf van 15 jaren werden bedreigd, maar met een tijdelijke 

gevangenisstraf van 20 jaren, welke straf als altematief voor levenslang geldt. 

Met de totstandkoming van de Landsverordening internationale misdrijven geldt het 

aan de levenslange gevangenis gekoppelde alternatief van tijdelijke gevangenisstraf 

van 30 jaren. Hierdoor zal de rechter dus levenslang kunnen opleggen, als hij vindt 

dat het opleggen van een straf van 30 jaren niet voldoende is. 

De Landsverordening uitvoering folteringsverdrag en de Landsverordening 

uitvoering genocideverdrag, die dienden ter implementatie van het in New York tot 

stand gekomen Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende 

behandeling of bestraffing van 10 december 1984 (Trb. 1985-69, 1989-20, 1990-5, 

1993-42, 1995-91) respectievelijk het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing 

van genocide van 9 december 1948 (Trb. 1960, 32, gew. Trb. 1966, 179) zijn bij het 

van kracht worden van de Landsverordening internationale misdrijven ingetrokken. 

Overigens zal de momenteel in de Landsverordening internationale misdrijven 

opgenomen boetebedrag van Afl. 1 miljoen voor een aantal specifieke misdrijven 

gehandhaafd worden. Gezien de aard van deze misdrijven acht de regering het 

kunnen opleggen van de hoogste toelaatbare geldboetecategorie, nl. geldboete van de 

zesde categorie, gerechtvaardigd. Deze toepassing is niet in overeenstemming met de 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, omdat de zesde 

geldboetecategorie gereserveerd is voor de gevallen waarin de rechter gegronde 

redenen heeft om toch tot oplegging van deze geldboetecategorie over te gaan en dus 

niet gekoppeld is aan een strafbaar feit. 

§11. De sectorale toezichtverordeningen 

Recentelijk zijn de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 2013 no. 1)12, de 

Landsverordening toezicht verzekeringsbedrij f (AB 2013 no. 2) 13 , de 

12 Op grond van artikel IX van de Landsverordening van 7 december 2012 (AB 2012 no. 55) is deze 

Landsverordening opnieuw in het Afkondigingblad van Aruba geplaatst. 
3 idem 
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Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2013 no. 3) 14 en de 

Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2013 no. 4)15 bij Landsverordening van 

7 december 2012 (AB 2012 no. 55)16 gewijzigd. 

De wijziging van deze zogenaamde sectorale toezichtverordeningen was in verband 

met de invoering van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en 

terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) nodig met het oog op de verbetering van het 

Arubaanse systeem voor de voorkoming en bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering. 

De Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en 

terrorismefinanciering is tot stand gekomen om de tekortkomingen in het Arubaanse 

systeem ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering die 

tijdens de evaluatie in 2008/2009 door de Financial Action Task Force (hiema te 

noemen FATF) in het Mutual Evaluation Report (MER) waren geconstateerd, weg te 

nemen. 

Een adequate aanpak van de in het MER geconstateerde tekortkomingen ter 

waarborging van een adequaat systeem ter voorkoming en bestrijding van witwassen 

en terrorismefinanciering vereiste ook dat de sectorale toezichtverordeningen 

ingrijpend gewijzigd zouden worden. Op grond van deze sectorale 

toezichtverordeningen vallen achtereenvolgens kredietinstellingen, verzekeraars, 

geldtransactiebedrijven en trustkantoren onder het toezicht van de Centrale Bank van 

Aruba door middel van een vergunningstelsel c.q. registratiestelsel. Vanwege hun 

activiteiten vervullen deze ondernemingen en instellingen - met uitzondering van 

schadeverzekeraars, allen tevens dienstverleners in de zin van de Landsverordening 

voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - een cruciale rol bij 

de voorkoming en bestrij ding van witwassen en terrorismefinanciering. 

Ter waarborging van daadwerkelijke voorkoming en bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering, dient er zorg te worden gedragen dat er onder meer een 

"proportionate", "effective" and "dissuasive" strafbedreiging wordt vastgelegd. De 

regering heeft in de sectorale toezichtverordeningen en de Landsverordening 

voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering de voormelde 

begrippen uitgelegd als zijnde een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een 

geldboete van ten hoogste Afl. 1.000.000,-. 

14 idem 
I 5 idem 
16 Landsverordening van 7 december 2012 houdende de wijziging van een aantal landsverordeningen in 

verband met de invoering van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en 
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en ter verbetering in dit kader van het Arubaanse systeem voor de 
voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (herziening sectorale toezichtwetgeving) 
(AB 2012 no. 55) 
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Met onder meer deze aanpassingen, is de regering van oordeel dat Aruba aan zijn 

internationaalrechtelijke verplichtingen zal kunnen voldoen. 

De regering is zich echter ervan bewust dat de invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafrecht, bij een onverkorte toepassing van de indelingscriteria van de 

geldboetecategorie, met zich brengt dat de straffen aanzienlijk verlaagd zouden 

moeten worden en dat er weer twijfels zullen ontstaan over de effectiviteit en het 

afschrikeffect van de strafbaarstelling daarvan. Dit acht de regering, gezien de 

enorme inspanningen die gestopt zijn en nog worden gestopt om weer "in 

compliance" met de FATF-normen te zijn, onwenselijk. 

Voorgesteld wordt derhalve om het hierover door de wetgever gedane uitspraak over 

de ernst van het stratbaar feit en de daaraan te koppelen straf op te volgen ten 

aanzien van de opzettelijke begane strafbare feiten. Dit betekent dat de hoogste 

geldboetecategorie zal worden gekoppeld aan de bedreigde vrijheidsstraf. Deze 

toepassing is niet helemaal in overeenstemming met de systematiek van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht, daar ingevolge § 6 de geldboete van de zesde categoric niet 

aan een bepaald misdrijf wordt gekoppeld, maar gereserveerd wordt voor de gevallen 

dat de rechter daartoe gegronde redenen heeft (b.v. de hoedanigheid van een 

rechtspersoon bezitten) om toch tot de oplegging van deze geldboete over te gaan. 

Doch de regering acht de in die sectorale toezichtverordeningen strafbaar gestelde 

feiten zodanig ernstig dat zij de koppeling van geldboete van de zesde categorie 

daarbij gerechtvaardigd acht. Overigens is de regering van oordeel dat met deze 

koppeling de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht niet wordt 

ondergraven. 

Ten aanzien van de overtredingen in de sectorale toezichtverordeningen acht de 

regering, het behouden van de strafmaten een te grote afwijking van de systematiek 

van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Hierdoor heeft zij besloten om ten aanzien 

van de niet-opzettelijk begane feiten, de systematiek zoals verwoord in § 6 zo dicht 

mogelijk op te volgen. Hierbij wordt dus voorgesteld, gelet op het feit dat deze 

bepalingen dienen ter voldoening aan internationaalrechtelijke verplichtingen, om in 

plaats van de maximale geldboetecategorie (derde categoric) de naasthogere 

geldboetecategorie vast te leggen. Reden hiervoor is dat overtredingen in de regel 

minder zwaar gestraft worden dan misdrijven en dit geldt niet alleen ten aanzien van 

de vrijheidsstraf, maar ook ten aanzien van de geldboete. De regering acht het 

onwenselijk om disproportioneel hoge geldboetecategorieen te koppelen aan 

strafbare feiten - achteraf bezien - die door de wetgever als minder ernstig worden 

aangemerkt. 
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In dit kader zij nog vermeld dat ook ten aanzien van de Landsverordening meldplicht 

in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27), dat evenals de toezichtverordeningen, 

dient ter uitvoering van de aanbevelingen van de FATF, ter voorkoming van 

witwassen en terrorismefinanciering, wenselijk is om een uitzondering te maken ten 

aanzien van de toepassing van de systematiek van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. In de artikelsgewijze toelichting zal op de in deze landsverordening 

voorgestelde wijzigingen ingegaan. 

§12. Geheimhoudingsbepaling in bijzondere wetgeving 

Verder beoogt de regering de straffen voor het strafbaar feit "schending van de 

geheimhoudingsplicht" in een zestiental landsverordeningen recht te trekken. Deze 

landsverordeningen zijn: 

1 Registratieverordening (Artikel XVI, onderdelen A en I); 

2. Landsverordening accijns op bier (Artikel XX, onderdeel C); 

3. Landsverordening accijns op sigaretten (Artikel XXI, onderdeel B); 

4. Hinderverordening (Artikel XLIII, onderdeel D); 

5. Landsverordening volkstellingen (Artikel LXXXII, onderdeel B); 

6. Landsverordening uitvoerrecht op delfstoffen (Artikel LXXXVII, onderdeel C); 

7. Landsverordening afbetalingsovereenkomsten (Artikel XCI, onderdeel B); 

8. Prijzenverordening (Artikel CI, onderdeel B); 

9. Arbeidsgeschillenverordening (Artikel CLIII, onderdeel B); 

10. Landsverordening minimumlonen (Artikel CXII, onderdeel B); 

11. Veiligheidsverordening (Artikel CXV, onderdeel B); 

12. Landsverordening maatschappelijke zorg (Artikel CXIX, onderdeel A, ten 3°); 

13. Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (Artikel CXXI); 

14. Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (Artikel CXXV, onderdeel D); 

15. Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (Artikel CXXVI, 

onderdeel D); 

16. Landsverordening op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het 

gedrag (Artikel CLIII, onderdeel E). 

De regering heeft geconstateerd dat per landsverordening de bepalingen inhoudende 

de strafbaarstelling van de schending van de geheimhoudingsplicht aanzienlijk van 

elkaar verschillen. Deze verschillen hebben betrekking op de kwalificatie van het 

delict als misdrijf of overtreding en op de hoogte van de bedreigde straffen. Het laten 

voortbestaan van deze verschillen acht de regering niet wenselijk. Daardoor stelt zij 

voor om deze bepalingen qua kwalificatie consequent te laten zijn en om de 

strafmaat te uniformeren. Het beschermde rechtsgoed is in casu hetzelfde, namelijk 

de integriteit van de overheid en diens personeel. Deze aanpassingen dienen 
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bovendien, in het verlengde van het door de regering uitgesproken wens om partij te 

zijn bij verschillende anticorruptieverdragen (waaronder het VN- 

anticorruptieverdrag), te worden bezien. Het schenden van de geheimhoudingsplicht 

heeft gevolgen voor het overheidsapparaat en het vertrouwen dat de burger in het 

functioneren daarvan stelt. Met het oog hierop wordt voorgesteld om in deze zestien 

landsverordeningen een uniforme regeling op te nemen. Hierbij heeft de regering 

ervoor gekozen om ten aanzien van het opzettelijk begane delict, de algemene 

strafbaarstelling opgenomen in artikel 2:232 van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht 17 van toepassing te laten zijn. I8 Gezien het verloop van tijd is de 

stratbaarstelling van artikel 2:232 meer van deze tijd en de hoogte van de straf 

voldoet aan het door de regering met deze bepaling beoogde doel, als voormeld. De 

uniformering van de strafbaarstelling van het schenden van geheimen zal dus 

omvatten: 

1. het laten vervallen van alle opzettelijke gedragingen in de afzonderlijke 

landsverordening19, en 

2. de handhaving van de schuldvariant, indien deze is opgenomen, maar met 

herformuleren van de strafbepalingen.2° 

Voor het culpoos schenden van de geheimhoudingsplicht zal in de verschillende 

landsverordeningen gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van 

de derde categorie worden voorgesteld. 

Daarnaast zal in de landsverordeningen, waarin de klachtbepaling ontbreekt, deze 

worden bijgevoegd. Ook zal de kwalificatie, telkens waar nodig, gelijk worden 

gemaakt. 

De regering overweegt echter in de toekomst de hruikbaarheid van dit soort 

strafbepalingen te doen doorlichten, mede met het oog op de in de jurisprudentie 
ontwikkelde leerstuk van de voorwaardelijke opzet. 

17 De bedreigde straffen in artikel 2:232 van het nieuwe Wetboek zijn: gevangenisstraf van ten hoogste een 

jaar of geldboete van de derde categoric. 
18 

De strafbaarstelling van schending van geheimen is in artikel 285 van het oude Wetboek van Strafrecht 

neergelegd. De daarvoor bedreigde straffen zijn: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete 

van ten hoogste Ail 600,-. Deze algemene strafbaarstelling geldt momenteel voor de schending van 

geheimen in het kader van de ALB. 
19 De bedreigde straffen voor het opzettelijk schenden van de geheimhoudingsplicht ligt tussen zes maanden 

en een jaar en de geldboete tussen Afl. 1000,- en Atl. 10.000,-. 
20 

De bedreigde straffen voor het culpoos schenden van de geheimhoudingsplicht ligt tussen zes weken en 

drie maanden en de geldboete tussen Afl. 25,- en Afl. 600,-. 
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Tot slot zij nog vermeld dat ook in de Landsverordening sociale vorming (AB 2011 
no. 63) een strafbaarstelling van de geheimhoudingsplicht is opgenomen, doch deze 
is niet in de voormelde groep meegenomen, omdat de delictsomschrijving niet 
vergelijkbaar is (zie artikel CXX); er is een niet-opzettelijke gedraging strafbaar 
gesteld, welke gedraging is gekwalificeerd als een overtreding. Ten aanzien van het 
opzettelijk schenden van de geheimhoudingsplicht kan worden vermeld dat, evenals 
voor de vorenbedoelde zestien landsverordeningen, de strafbaarstelling in die 
landsverordening zal komen to vervallen, waardoor de algemene strafbaarstelling in 
artikel 2:232 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van toepassing zal zijn. 

§13. Opzet van het ontwerp 

Voor de volgorde van de in dit ontwerp opgenomen regelingen zij gemeld dat 
hiervoor de door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken aangehouden Index op 
de Wetgeving van Aruba is gebruikt. De volgorde ziet er zo uit: 
Hoofdstuk I Inrichting van het Land 

(artikel I) 

II Openbaar Bestuur 
(artikelen II tot en met VIII) 

IV Openbare Geldmiddelen 
(artikelen IX tot en met XXII) 

V Openbare Orde 
(artikelen XXIII tot en met XXXVIII) 

VI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubescherming 
(artikelen XXXIX tot en met XLVIII) 

VII Openbare Gezondheid 
(artikelen XLIX tot en met LXIII) 
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VIII Openbare Veiligheid 

(artikelen LXIV tot en met LXVIII) 

IX Verkeer, Vervoer en Telecommunicatie 

(artikelen LXIX tot en met LXXX) 

X Economische aangelegenheden 

(artikelen LXXXI tot en met CVI) 

XI Arbeid 

(artikelen CVII tot en met CXVIII) 

XII Sociale Zorg en Verzekeringswezen 

(artikelen CXIX tot en met CXXVII) 

XIII Onderwijs en Cultuur 
(artikelen CXXVIII tot en met CXXXIV) 

XIV Rechtspleging 

(artikelen CXXXV tot en met CXXXVIII) 

XV Privaatrecht 
(artikelen CXXXIX tot en met CXLVI) 

XVI Strafrecht 
(artikelen CXLVII tot en met CLIV) 

XVII Dienstplicht 

(artikel CLV) 

De bestaande wettelijke regelingen die strafbepalingen, verwijzingen naar het oude 

Wetboek van Strafrecht met vindplaatsaanduiding of artikelen uit dat Wetboek 

bevatten zijn dan ook geinventariseerd. Door middel van het onderhavige ontwerp 

zullen deze regelingen in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht. 

De regering is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat er vanwege het 

tegelijkertijd in het wetgevingstraject zijn van nieuwe ontwerpen of 
wijzigingsontwerpen dat er abusievelijk aanpassingen aan het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht achterwege kunnen blijven. Doet een dergelijk geval zich voor, dan zal de 

regering bezien, op welke wijze en binnen welk termijn deze aanpassingen kunnen 

worden voorbereid. 

§14. Financiele paragraaf 

Met betrekking tot de financiele gevolgen van het onderhavige ontwerp zij vermeld 

dat de regering niet verwacht dat de in dit ontwerp aangebrachte wijzigingen tot extra 

kosten voor de uitvoerende diensten zullen leiden, daar het niet de bedoeling van dit 
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ontwerp is om nieuwe strafbepalingen in te voeren, maar om de bestaande aan te 

passen. 

Ten aanzien van de invoering van de geldboetecategorie kan worden vermeld dat de 

doorvoering ervan in de verschillende landsverordeningen in sommige gevallen zal 

leiden tot een verhoging van de maximaal op te leggen geldboete, maar in andere 

gevallen tot een verlaging. De uit de geldboetes te verkrijgen inkomsten zijn 

afhankelijk van factoren, zoals de opsporing, de vervolging en de berechting van de 

strafbaar gestelde feiten en kunnen op dit moment moeilijk gekwantificeerd worden. 

§15. Invoering en overgangsrecht 

Het onderhavige ontwerp zal samen met het nieuwe Wetboek van Strafrecht worden 

ingevoerd. Daarbij verdient vermelding dat de invoering van zowel dit ontwerp als 

van het nieuwe Wetboek van Strafrecht op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip zal 

geschieden. Ook is vastgelegd dat het tijdstip van invoering voor de verschillende 

artikelen anders zal worden bepaald. De regering heeft voor deze formulering 

gekozen, aangezien zij ervan bewust is dat bepaalde onderdelen (artikelen) van 

zowel het nieuwe Wetboek van Strafrecht als dit ontwerp niet onmiddellijk in 

werking kunnen treden, omdat er daarvoor voorzieningen zullen moeten worden 

getroffen (bijvoorbeeld de tbs) dan wel noodzakelijke uitvoeringsregelingen tot stand 

zullen moeten worden gebracht. Bij andere onderdelen van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht wordt de onmiddellijke inwerkingtreding wenselijk geacht. 

Het onderhavige ontwerp voorziet voorts in de intrekking van het huidige Wetboek 

van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) (vide artikel CLVII, onderdeel a). 

De regering heeft verder geen specifieke overgangsregeling met betrekking tot de 

inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht opgenomen, aangezien zij 

van oordeel is dat naar de in dat Wetboek en in intemationale verdragen 

voorgeschreven legaliteitsbeginsel gehandeld zal moeten worden. 

Wel zullen ten aanzien van een aantal bestaande uitvoeringsregelingen 

overgangsbepalingen worden voorgesteld. Een wettelijke grondslag zal worden 

gecreeerd in artikel CLVIII voor drie landsbesluiten, houdende algemene 

maatregelen, ter uitvoering van bepalingen van het oude Wetboek van Strafrecht. 

Ten eerste zal het Reclasseringsbesluit blijven voortbestaan ter uitvoering van artikel 

1:18 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, doch de verwachting is dat het binnen 

korte termijn aangepast of vervangen zal worden, met het oog op de extra taken die 

de Reclassering met de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht zal krijgen. 
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Voorts zal het Landsbesluit opkopersregister blijven voortbestaan ter uitvoering van 

artikel 3:27, onderdeel b, van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

En ten slotte zal ook het Landsbesluit gevangeniswezen, blijven voortbestaan ter 
uitvoering van het nieuwe voorgestelde artikel 23a van de Beginselenverordening 
gevangeniswezen (zie artikel CLIV, onderdeel E). Dit landsbesluit vindt momenteel 
zijn grondslag in artikel 26, tweede lid, van het oude Wetboek van Strafrecht. 

Aangezien dit landsbesluit vooralsnog na de inwerkingtreding van het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht bestaansrecht zal hebben, wordt voorgesteld in de 

Beginselenverordening gevangeniswezen een wettelijke grondslag te creeren voor 
het Landsbesluit gevangeniswezen. Dit landsbesluit zal op het moment dat de 

Beginselenverordening gevangeniswezen wordt ingetrokken (nl. als de 

Landsverordening penitentiaire beginselen van kracht wordt) komen te vervallen. 

Bovendien zij vermeld dat op het moment van inwerkingtreding van het 

jeugdstrafrecht van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, het Landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 41i j° artikelen 41g en 41h 
(AB 1997 no. GT 15) van het Wetboek van Strafrecht van rechtswege - vanwege het 

vervallen van zijn grondslag - zal komen te vervallen. 

Tenslotte wil de regering nog opmerken dat er momenteel landsverordeningen zijn 
die nog niet in werking zijn getreden, onderscheidenlijk ontwerpen die in 

voorbereiding dan wel aanhangig zijn, die een aantal van de in dit ontwerp 
opgenomen landsverordeningen zullen vervangen dan wel wijzigen. Dit zou het 

opnemen van deze landsverordeningen in dit ontwerp in principe overbodig maken. 
De kans bestaat evenwel dat deze landsverordeningen of deze ontwerpen niet eerder 
dan het onderhavige ontwerp in werking zullen treden respectievelijk zullen worden 
goedgekeurd. Ten einde te voorkomen dat dit ontwerp (telkens) aangevuld zal 

moeten worden, heeft de regering besloten in beginsel alle landsverordeningen die 

daarvoor in aanmerking komen op te nemen in het onderhavige ontwerp. 
Blijkt later een zodanige vermelding overbodig, omdat een ontwerp tot 
landsverordening is verheven, dan zal zolang dit ontwerp nog aanhangig is, de 

nodige aanpassing daarin worden aangebracht. 
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Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I (Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba) 

Deze wijziging strekt om de verwijzing naar een artikel in het oude Wetboek van 

Strafrecht aan te passen aan het corresponderende artikel in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

Artikel II (Landsverordening vlag, wapen en volkslied) 

In onderdeel A wordt de geldboetecategorie ingevoerd in de strafbepaling neergelegd 

in artikel 8 van deze landsverordening. Voor het strafbare feit van artikel 8, eerste 

lid, kan hechtenis van ten hoogste twee maanden worden opgelegd. Het betreft in 

casu een overtreding welke overeenkomstig de systematiek van de koppeling van de 

geldboetecategorie aan de hoogte van de opgelegde vrijheidsstraf, met geldboete van 

de tweede categorie zal worden bedreigd (ten 1°). 

Ten aanzien van de overtreding van artikel 8, tweede lid, zij vermeld dat hiervoor 

hechtenis van ten hoogste zes maanden kan worden opgelegd, welke conform de 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, gekoppeld wordt aan geldboete 

van de derde categoric (ten 2°). 

In onderdeel B wordt een verkeerde verwijzing verbeterd. 

Artikel III (Landsverordening bevordering staatsveiligheid) 

In onderdeel A wordt in het eerste lid van artikel 9 de geldboetecategorie ingevoerd. 

Het op grond van die bepaling strafbaar gestelde feit betreft het betreden van de bij 

landsbesluit aangewezen verboden plaatsen. De voorgestelde geldboete van de derde 

categorie komt overeen met een gevangenisstraf van ten hoogste een j aar. 

In onderdeel B wordt in het tweede lid van artikel 9 een tweetal wijzigingen 

voorgesteld. Onder ten 1° wordt met het laten vervallen van deze zinsnede beoogd 

om de algemene strafbaarstelling opgenomen in artikel 2:137, eerste lid, van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht van toepassing te laten zijn op de weigering van 

verlening van medewerking aan een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van 

zijn bediening. Dit betreft een misdrijf en is, naar de mening van de regering, 

abusievelijk opgenomen in het tweede lid van artikel 9, welk lid beoogt 
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overtredingen strafbaar te stellen. Wel heeft de regering overwogen om artikel 8, 

derde lid, in het eerste lid van artikel 9 op te nemen, maar zij is van oordeel dat in het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht daarin afdoende wordt voorzien en zij acht het dus 

niet nodig om deze gedraging in deze landsverordening apart strafbaar te stellen. 

Derhalve zal de strafbaarstelling van het tweede lid van artikel 9 alleen de 

overtreding van de artikelen 6 en 7 van de Landsverordening bevordering 

staatsveiligheid omvatten. 

Ten aanzien van de onder ten 2° voorgestelde geldboete van de derde categorie kan 

worden vermeld dat deze correspondeert met de bedreigde vrijheidsstraf, namelijk 

een hechtenis van ten hoogste drie maanden. 

Ook de uitdrukkelijke vermelding van de cumulatie van hoofdstraffen in beide 

artikelen kan komen te vervallen. 

Artikel IV (Landsverordening Veiligheidsdienst) 

Dit artikel beoogt een verwijzing naar artikel 285, tweede lid, van het oude Wetboek 

van Strafrecht, in overeenstemming te brengen met het corresponderende 

artikelnummer van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel V (Kiesverordening) 

In de onderdelen A en D worden verwijzingen naar artikelen van het oude Wetboek 

van Strafrecht aangepast aan de corresponderende artikelen van het nieuwe Wetboek 

van Strafrecht. 

In de onderdelen B, C, E tot en met H wordt telkens de geldboetecategorie conform 

de systematiek van het geldboetestelsel ingevoerd. 

Artikel VI (Landsverordening persoonsregistraties) 

Met dit artikel wordt een geldboetecategorie ingevoegd in de Landsverordening 

persoonsregistraties. Voorgesteld wordt om de boete op de derde categorie vast te 

stellen. De reden hiervoor is dat de regering de overtreding van de strafbaar gestelde 

feiten in deze landsverordening zodanig ernstig vindt, dat de hoogte van de straf dit 

moet weerspiegelen. 

Artikel VII (Sanctieverordening 2006) 
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De Sanctieverordening 2006 heeft ten doel de regering toe te rusten met een zodanig 

wettelijk instrumentarium, dat een volledige uitvoering van internationale 

sanctieregimes, gericht op de bestrij ding van terrorisme, mogelijk is. De bedreigde 
straf in het eerste lid van artikel 17 voor de schending van een sanctiemaatregel is 

thans vastgesteld op een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete 

van ten hoogste Afl. 250.000,-. Aangezien het bedreigde boetebedrag niet voorkomt 

in het in het nieuwe Wetboek van Strafrecht ingevoerde geldboetestelsel, zal dit 

daaraan worden aangepast; de strafbepaling wordt dus ingedeeld in een 

geldboetecategorie, namelijk bij een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, hoort 

een geldboete van de vijfde categorie (onderdeel A). In dit kader kan nog worden 

opgemerkt dat in het geval dat het strafbare feit gepleegd wordt door een 

rechtspersoon, artikel 1:54 toepassing kan vinden. 

Met onderdeel B wordt in afwijking van de systematiek van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht in het tweede lid van artikel 17 geldboete van de vierde categorie 
voorgesteld, om geen afbreuk te doen aan de bedoeling van de wetgever, die beoogd 
heeft een onderscheid tussen de strafbaarstelling in het tweede en derde lid te 

bewerkstelligen, door middel van de hoogte van de vrijheidsstraf en van het 

geldboetebedrag. De in het tweede lid strafbaar gestelde feit wordt kennelijk als een 

ernstiger overtreding beschouwd. 

In onderdeel C wordt de geldboetecategorie in het derde lid van artikel 17 ingevoerd 

conform de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht; bij hechtenis van 6 

maanden (derde lid) behoort een geldboete van de derde categorie. 

Artikel VIII andverordening uitvoering Chemisch Wapenverdrag) 

Wat betreft onderdeel A zij opgemerkt dat de bedreigde vrijheidsstraf in artikel 5, 

eerste lid, gelijk is gebleven, maar de hoogte van het geldboetebedrag is verlaagd in 

verband met de inpassing aan het geldboetestelsel. 

In onderdeel B wordt in het derde en het vierde lid van artikel 5 de 

geldboetecategorie conform de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

ingevoerd, namelijk bij hechtenis van ten hoogste drie maanden behoort geldboete 
van de derde categorie. 
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Artikel IX (Algernene landsverordening belastingen) 

In onderdeel A wordt een verwijzing naar artikel 76 van het oude Wetboek van 
Strafrecht vervangen door het corresponderende artikel in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

Zoals reeds in subparagraaf 8.1 is vermeld, wordt ten aanzien van de ALB 

voorgesteld om de systematiek van de ALB te volgen, hetgeen niet in 

overeenstemming is met de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dit 

is dan ook in de onderdelen B, ten 1°, C en D geschied. 

In onderdeel B, ten 1°, wordt, in afwijking van het geldboetestelsel, geldboete van de 

vierde categorie voorgesteld, bij hechtenis van ten hoogste zes maanden. Voor een 

toelichting hieromtrent, kan worden verwezen naar § 8.1 van het algemene deel van 
de toelichting. 

Met de wijzigingen die in artikel 68, tweede lid, worden voorgesteld wordt beoogd 

zowel de systematiek van de ALB te handhaven alsook aan de systematiek van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht aan te sluiten. 

Dit zal worden bewerkstelligd door uit te gaan van het geldende geldboetebedrag. In 

casu zal dus de geldboetecategorie die met het thans vastgestelde geldboetebedrag 

overeenkomt, namelijk geldboetecategorie van de vijfde categorie, worden 

opgenomen. Volgens de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht wordt 

geldboete van de vijfde categorie gekoppeld aan een misdrijf waarop gevangenisstraf 
van zes jaren of meer is vastgesteld. Gelet op het vorenvermelde wordt voorgesteld 

om de bedreigde vrijheidsstraf in artikel 68, tweede lid, te verhogen van vier naar zes 

jaren (onderdeel B, ten 2°). 

In de onderdelen C en D worden de geldboetecategorieen voorgesteld die 

overeenkomen met de thans bedreigde geldboetebedragen. Er zijn geen 

vrijheidsstraffen opgenomen in de artikelen 70 en 71 van de ALB. 

Artikel X (Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, 

bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschnften, alsmede van de 

rechtspleging intake van belastingen, bijdragen en vergoedingen) 

In dit artikel wordt een verwijzing naar artikel 76 van het oude Wetboek van 

Strafrecht in artikel 15 van deze landsverordening aan het overeenkomende artikel 

1:149 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht aangepast. 
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Artikel XI (Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek) 

De voorgestelde wijziging in onderdeel A ziet op de verbetering van de definitie van 

`belastingplichtige' opgenomen in artikel 1 van deze regeling. Met de aanpassing van 

de definitie van belastingplichtige wordt een betere aansluiting bij de bestaande 

wetgeving beoogd en worden bovendien misverstanden ten aanzien van de reikwijdte 

van deze landsverordening voorkomen. 

In onderdeel B worden de geldboetecategorieen in overeenstemming met de 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht ingevoerd. Dit betekent evenwel 

dat voor het misdrijf in het eerste lid, nl. het opzettelijk vertrekken zonder 

belastingzaken of te ronden, waarvoor thans de bedreigde vrijheidsstraf op 

gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren is gesteld, gekoppeld zal worden aan een 

geldboete van de vierde categorie. Dit vertegenwoordigt een lager bedrag clan het 

thans bedreigde boetebedrag (ten 1°). 

Artikel XII (Landsverordening motorrijtuig- en motorbootbelasting) 

Onderdeel A voorziet in de invoering van de geldboetecategorie; op overtredingen 

van deze landsverordening zal telkens geldboete van de eerste categorie kunnen 

worden opgelegd. Het betreft naar de mening van de regering eenvoudige 

overtredingen. 

In onderdeel B wordt een verwijzing naar "artikel 76" in het oude Wetboek van 

Strafrecht aangepast aan het corresponderende artikel in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht en tevens wordt voorgesteld om bij recidive geldboete van de naasthogere 

categoric op te kunnen leggen. 

Artikel XIII (Verkopingsverordening) 

In onderdeel A wordt voorgesteld om in artikel 4 een aantal woorden te laten 

vervallen, waardoor deze bepaling zijn discriminatoire inslag verliest. 

In de onderdelen B en C wordt in de artikelen 12 en 13 een geldboetecategorie 

voorgesteld die qua geldsbedrag het dichtst ligt bij het thans geldende 
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geldboetebedrag, teneinde zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bedoeling van de 
wetgever. 

In onderdeel D wordt in ten 1° artikel 14, eerste lid, geherformuleerd. Hiermee wordt 
niet beoogd om inhoudelijke aanpassingen aan te brengen, doch alleen om de 
formulering enigszins te moderniseren; ook wordt de geldboetecategorie toegevoegd. 
In ten 2° wordt een verwijzing naar een artikel in de Landsverordening op het 
notarisambt aangepast (zie in dit kader artikel CXXXV, onderdelen C en Q). 

Artikel XIV (Zegelverordening) 

In de Zegelverordening zijn de strafbepalingen verspreid over verschillende 
artikelen, welke de overzichtelijkheid van deze landsverordening niet bevordert. Met 
de voorgestelde wijziging wordt beoogd een groot aantal van deze strafbepalingen in 
een artikel te clusteren, namelijk in het voorgestelde nieuw artikel 87b (vide 
onderdeel R). Slechts een artikel heeft zijn strafbepaling behouden (onderdeel 0). 
De in deze landsverordening strafbaar gestelde gedragingen en handelingen zijn naar 
de mening van de regering eenvoudige overtredingen, waarvoor een geldboete van 
de eerste categorie wordt voorgesteld. Er is in het derde lid van het voorgestelde 
nieuw artikel 87b een recidivebepaling opgenomen. Daarbij is de mogelijkheid 
vastgelegd dat geldboete van de naasthogere categorie zal kunnen worden opgelegd. 
De regering is zich ervan bewust dat deze landsverordening verouderd is, waardoor 
de omzetting van de boetes in geldboetecategorie een aanzienlijke verhoging daarvan 
teweegbrengen. Maar te zijner tijd zal deze regeling moeten worden onderworpen 
aan een grondige revisie om deze landsverordening een eigentijdse inslag te kunnen 
geven. 

Artikel XV (Landsverordening overdrachtsbelasting) 

In onderdeel A wordt de strafbepaling geherformuleerd in die zin dat het minimum 
en maximum boetebedrag wordt vervangen door geldboete van de tweede categorie. 
De regering is van oordeel dat het overtreden van het strafbaar gestelde feit niet een 
eenvoudige overtreding betreft en de wetgever heeft dit indertijd ook willen 
uitdrukken in de hoogte van de straf. Ook het minimumvrijheidsstraf wordt 
vervangen door een maximumvrijheidsstraf. 
Bij recidive wordt geldboete van de naasthogere categorie voorgesteld. Dit is in 
afwijking van de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, daar bij 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden, geldboete van de tweede categorie 
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behoort. Doch het onverkort toepassen van de indeling van het nieuwe Wetboek zou 

afbreuk doen aan de strekking van de recidivebepaling, namelijk dat herhaling van 

het strafbaar feit binnen een aangegeven periode, met een hogere straf wordt 

bedreigd. 

De in de onderdelen B, C en D opgenomen wijzigingen betreffen het verschonen van 

de regeling, welke na een aantal wijzigingen niet meer doorloopt en de strafbepaling 
en de slotbepaling zijn ten slotte samengevoegd onder een kopje. 

Artikel XVI (Registratieverordening) 

Met de onderhavige wijzigingen worden beoogd om de in verschillende artikelen van 

de Registratieverordening verspreide strafbepalingen zoveel mogelijk samen te 

voegen in het nieuwe artikel 23, tweede lid. Dit zal de overzichtelijkheid van deze 

landsverordening naar de mening van de regering ten goede komen. 

In de onderdelen A, C tot en met H worden voorgesteld om de daarin voorkomende 

bepalingen die een bedreiging met een boete bevatten, te laten vervallen. Dit 

betekent dat het tweede lid van artikel 3 kan komen te vervallen (onderdeel A), 

artikel 11 (onderdeel C), in het eerste lid van artikel 15, een zinsnede (onderdeel D), 

het tweede lid van artikel 16 (onderdeel E), het tweede lid van artikel 18 kan 

vervallen en het vernummerde nieuwe tweede lid verliest ook de zinsnede 

inhoudende de strafbaarstelling (onderdeel F), en ook in artikel 20, eerste lid, en 21, 

eerste lid, kunnen de op de strafbaarstelling betrekkingen hebbende zinsneden 

vervallen (onderdelen G en H). 

In onderdeel B wordt een verwijzing naar de oude Arbeidsverordening gewijzigd. 

In onderdeel I wordt een nieuwe strafbepaling ingevoegd. In het eerste lid wordt de 

schending van de geheimhoudingsplicht (thans vastgelegd in artikel 3) strafbaar 

gesteld. Het betreft het culpose delict, waarvoor gevangenisstraf van ten hoogste zes 

maanden of geldboete van de derde categorie wordt voorgesteld (in casu zij 

verwezen naar hetgeen in § 12 van het algemene deel van de toelichting hieromtrent 
is opgemerkt). 

In het tweede lid zijn alle artikelen opgenoemd die overtreden kunnen worden. Het 

betreffen in casu lichte overtredingen waarvoor een geldboete van de eerste categorie 

wordt voorgesteld. De kwalificatie van de strafbaar gestelde feiten zijn in de 

desbetreffende leden zelf vastgelegd. 
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In het derde lid wordt opgenomen het klachtvereiste ten aanzien van het delict 

"schending van de geheimhoudingsplicht". 

Artikel XVII (Landsverordening in-, uit- en doorvoer) 

In dit artikel wordt voorgesteld een groot aantal strafbepalingen in de LIUD aan te 

passen, te weten de artikelen 233 tot en met 257 (met uitzondering van de artikelen 

233c, 248 en 254) en er wordt een nieuw artikel 257a voorgesteld. 

De geldboetecategorieen die worden voorgesteld betreffen, zoals reeds in § 8.2 is 

vermeld, de tweede en de derde geldboetecategorie. In de LIUD zal niet de geldboete 

van de eerste categorie worden voorgesteld, daar naar de mening van de regering de 

in deze landsverordening strafbaar gestelde feiten niet als eenvoudige overtredingen 

kunnen worden aangemerkt. 

In de onderdelen A tot en met C zijn de geldboetecategorieen ingevoegd in 

overeenstemming met de in § 6 van het algemene deel van de toelichting opgenomen 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel D is een verwijzing naar een artikel in het oude Wetboek van Strafrecht 

omtrent de ontzetting van rechten aangepast aan het artikelnummer van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel E wordt artikel 234 geherformuleerd. In dit artikel is er sprake van een 

strafbare gedraging ter zake van het maken van misbruik van regelingen ten behoeve 

van vissers om verboden goederen in te voeren of aan invoerrechten of accijnzen 

onderworpen goederen in te voeren. Het betreft in casu een emstige gedraging, die 

gericht is op de smokkel van goederen en de ontduiking van aan het Land 

toekomende rechten door misbruik te maken van ten behoeve van vissers 

ontwikkelde regels. De regering is van oordeel dat de huidige maximaal op te leggen 

straf behouden moet worden, namelijk een maximale gevangenisstraf van ten 

hoogste acht jaren. De daarbij behorende geldboetecategorie, namelijk geldboete van 

de vijfde categorie, wordt aan het artikel toegevoegd. 

In onderdeel F wordt de tekst van het eerste lid van artikel 235 geherformuleerd, 

maar het beoogt geen inhoudelijk wijziging aan te brengen. Voorgesteld wordt 

geldboete van de tweede categorie voor het in dit artikel opgenomen strafbaar feit. 
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In onderdeel G worden de huidige artikelen 236 en 237 samengevoegd in een artikel. 

Daardoor kan in onderdeel H het huidige artikel 237 komen te vervallen. Het 

voorgestelde nieuwe artikel 236 stelt strafbaar de invoer van niet aangegeven 

goederen. De stratbare gedraging is dat er een onjuiste aangifte is gedaan bij de akte 

van inklaring, waardoor de daarin aangegeven goederen niet kloppen met de 

ingevoerde goederen. De frauduleuze invoer dient naar de mening van de regering 

bestreden te worden en stelt daardoor geldboete van de derde categorie voor of, 

indien het bedrag van de te weinig geheven rechten hoger is dan de bedreigde 

geldboete, dan tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten. Indien de 

overtreder van het bepaalde in onderdeel a, van het eerste lid, voordat hij bekeurd 

wordt, alsnog aangifte heeft gedaan, dan worden de goederen niet verbeurdverklaard, 

maar dan wordt wel een geldboete van de tweede categoric opgelegd. 

In artikel 238 wordt strafbaar gesteld het feit dat er op de ingeklaarde schepen 

accijnsgoederen worden aangetroffen die niet voorkomen op de lijst van artikel 12721 

en die niet zijn aangegeven bij de akte van inklaring. De regering is van oordeel dat 

in de gevallen dat het oogmerk bestaat om de verschuldigde rechten te ontduiken, 

een hoge straf gerechtvaardigd is; in onderdeel I wordt voorgesteld vast te leggen 

geldboete van de derde categoric, of indien het bedrag van de te weinig geheven 

rechten hoger is, tweemaal dat bedrag. 

Artikel 239, eerste lid, omvat het geval dat voor de aanbieding ter visitatie of 

verificatie ander soort goederen dan bij de inklaring is op opgegeven wordt ontdekt 

in vaat, kist, baal of mand. Dit betreft derhalve het geval dat onjuiste gegevens zijn 

verstrekt. Dit strafbaar feit strookt met de in de artikelen 236 en 238 strafbaar 

gestelde gedraging. In casu wordt in onderdeel J derhalve geldboete van de tweede 

categorie voorgesteld. 

In onderdeel K wordt in artikel 240 de geldboetecategorie ingevoerd, zonder 

vrijheidsstraf. Ten 1°, betreft een wijziging van het eerste lid. In dat lid wordt 

strafbaar gesteld het geval dat de documenten van ingevoerde goederen, die gelost of 

overgezet worden, niet aanwezig zijn. In het tweede lid wordt strafbaar gesteld het 

feit dat de lossing op de daartoe verkregen documenten is geschied, maar daaruit niet 

blijkt dat de Arubaanse autoriteiten daarvan op de hoogte waren. In het tweede lid 

21 Op 9 mei 2008 is de Landsverordening taricf van invoerrechten inwerking getreden. In verband daarmee is een ontwerp- 
Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2000 no. GT 10), de 
Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102), de Landsverordening accijns op bier (AB 1993 no. GT 20) en de 
Landsverordening accijns op minerale ()lien (AB 1989 no. GT 56) in verband met de invoering van de Landsverordening 
tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (lnvoeringsverordening Landsverordening tarief van invoerrechten) 
voorbereid. Daarin is voorgesteld om de in artikel 238 opgenomen verwijzing naar artikel 127 (van de Landsverordening 
in-, uit- en doorvoer) te vervangen door de bijlage bij de Landsverordening tarief van invoerrechten. Deze ontwerp- 
landsverordening ligt momenteel bij de Staten van Aruba. 
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wordt bepaald dat de bedreigde straf van het eerste lid van toepassing is op het 

strafbaar feit in het tweede lid. 

Voor de in deze leden opgenomen strafbare feiten wordt geldboete van de derde 

categorie voorgesteld, daar de strekking van dit strafbare feit ook gericht is op de 

ontduiking van betaling van de aan het Land toekomende rechten. Ook bier zal, 

indien de te weinig geheven rechten hoger zijn, tweemaal het bedrag van de te 

weinig geheven rechten kunnen worden opgelegd. 

In het derde lid wordt de schipper, de voerlui, drager of drijver met straf bedreigd 

voor elk stuk dat op een document wordt vervoerd, waaruit niet blijkt, door een 

aantekening van een daartoe bevoegde ambtenaar, dat er vooraf visitatie is gedaan. 

De regering stelt voor deze overtreding geldboete van de tweede categorie voor (ten 

2°). 

In onderdeel L wordt voorgesteld om in artikel 241, tweede lid, geldboete van de 

derde categorie in te voeren, aangezien het daarin strafbaar gestelde gedraging 

vergelijkbaar is met het valselijk opmaken van documenten (ten 1°). 

De voorgestelde geldboete voor het strafbaar feit in het derde lid (ten 2°) acht de 

regering gerechtvaardigd, daar de verboden gedraging vergelijkbaar is met die in het 

tweede lid. Het derde lid heeft namelijk betrekking op de overtreding van het verbod 

om onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken, waarvan het gevolg zou kunnen 

zijn dat vrijstelling zou worden verleend, zonder dat daarop aanspraak bestaat; aan 

goederen een andere bestemming te geven of te doen geven, dan met het oog waarop 

de vrijstelling is verleend of andere goederen in de plaats te stellen of doen stellen 

van die op welke de vrijstelling betrekking heeft. 

In onderdeel M wordt artikel 243 geherformuleerd. In het eerste lid wordt strafbaar 

gesteld het feit dat op vordering van de ambtenaar hem of haar niet de vereiste 

documenten wordt getoond, terwijl bij controle is gebleken dat die documenten wel 

in orde zijn; voorgesteld wordt om de betrokkene die weigert zijn medewerking aan 

een ambtenaar in de uitoefening van zijn of haar functie te verlenen, te straffen met 

een geldboete van de tweede categoric. 

Het tweede lid betreft het geval dat de documenten achteraf gezien niet helemaal in 

orde zijn. In casu betreft dit feit ontduiking van de aan het Land toekomende rechten; 

voorgesteld wordt geldboete van de derde categorie en de mogelijkheid, indien de te 

weinig geheven rechten hoger zijn, om een bedrag gelijk aan tweemaal de te weinig 

geheven rechten op te kunnen leggen, vast te leggen. 

In onderdeel N wordt de strafbedreiging van artikel 244 aangepast. Dit artikel betreft 

het opzettelijk overleggen van valse of vervalste stukken ten einde de waarde van de 

aangegeven goederen te beInvloeden. In casu wordt valsheid in geschrift gepleegd 
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met het oogmerk om de betaling van aan het Land toekomende rechten te ontduiken. 

De regering is van mening dat dit een ernstig feit betreft die zwaarder gestraft zal 

moeten worden en stelt een straf voor van maximaal zes jaren of een geldboete van 

de vijfde categorie, welke overeen komt de in het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

voorgestelde straf voor valsheid in geschrift (vide artikel 2:184). 

In onderdelen 0 en P worden de artikelen 245 en 246 geherformuleerd, maar beogen 

geen inhoudelijke wijziging. Daarbij wordt geldboetecategorie ingevoerd; 

voorgesteld wordt geldboete van de derde categorie voor het strafbare feit, bedoeld in 

artikel 245 en geldboete van de tweede categorie voor het strafbare feit, bedoeld in 

artikel 246. 

In onderdeel Q wordt de formulering van artikel 247 aangepast, maar ook daarmee 

wordt geen inhoudelijke wijziging beoogd. De hoogte van de straf, namelijk 

geldboete van de derde categoric of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn, 

tweemaal het bedrag van deze rechten, is naar de mening van de regering 

gerechtvaardigd. Het betreft het strafbaar stellen van de eigenaar/bezitter van een 

terrein buiten Oranjestad waarop goederen zonder toestemming van de inspecteur 

worden gedeponeerd. 

Het tweede lid heeft betrekking op twee strafuitsluitingsgronden voor de 

eigenaar/bezitter die kan aantonen geen voorkennis van deze deponering te hebben 

gehad of in het geval hij de deponering meldt bij de ambtenaren, voordat het 

onderzoek is begonnen. 

In onderdeel R, ten 1°, wordt het eerste lid van artikel 249 gewijzigd. Dit lid stelt 

strafbaar het aantreffen op onvrije terreinen van gedistilleerd bij een winkelier of 
koopman (ondernemer) waarvoor geen documentatie kan worden aangetoond. Voor 

dit feit wordt geldboete van de derde categorie voorgesteld, dan wel tweemaal het 

bedrag van de te weinig geheven invoerrechten en accijnzen, indien deze rechten 

hoger zijn. 

Ten 2°, betreft de wijziging van het tweede lid van artikel 249. Daarbij wordt bij 

overtreding van artikel 111, tweede lid, namelijk het gebod dat bij een persoon niet 

meer dan 2 liter gedistilleerd mag worden aangetroffen, mits de bevoegde ambtenaar 

een behoorlijk document daarvoor heeft afgegeven, strafbaar gesteld. Voorgesteld 

wordt geldboete van de tweede categorie. 

In onderdeel S wordt ten aanzien van artikel 250 voorgesteld, indien de ten doorvoer 

aangegeven goederen meer bedragen dan datgene waarvoor aangifte is gedaan of bij 

gedistilleerd, indien het sterker is dan aangegeven, om geldboete van de derde 
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categorie dan wel tweemaal het bedrag van de te weinig geheven invoerrechten of 
accijnzen, als deze rechten hoger zijn, vast te leggen. 

In artikel 252 worden twee feiten strafbaar gesteld. In het eerste lid wordt het vertrek 

zonder uitklaren strafbaar gesteld en in het tweede lid wordt het vertrek zonder 

afgifte van de vertrekpas strafbaar gesteld. Voor beide strafbare feiten wordt 

geldboete van de tweede categorie voorgesteld (vide onderdeel T). 

In onderdeel U wordt artikel 253 aangepast. Onder ten 1° wordt het eerste lid 

geherformuleerd. Inhoudelijk komt het overeen met de huidige tekst, met dien 

verstande dat de formulering van de straf is aangepast aan de gebruikelijke 

formulering en geen minimumstraf meer bevat (gevangenisstraf van een maand tot 

een jaar). Voorgesteld wordt om geldboetecategorie van de tweede categorie vast te 

leggen en bij recidive zal geldboete van de naasthogere categorie kunnen worden 

opgelegd. 

In het tweede lid wordt de in het nieuwe Wetboek van Strafrecht toegepaste 

formulering "met ten hoogste dezelfde straf' ook hier ingevoerd (ten 2°). 

In onderdeel V wordt artikel 255 gewijzigd. Dit artikel stelt strafbaar het zonder 

voorafgaande toestemming of kennisgeving, indien dit vereist is, oprichten of gereed 

maken van een fabriek of trafiek, dan wel de verandering daarvan. De straf wordt 

voorgesteld op geldboete van de tweede categorie. 

In onderdeel W wordt de formulering van artikel 257 enigszins aangepast en wordt 

geldboete van de tweede categorie voorgesteld. 

Tot slot wordt in onderdeel X een nieuw artikel aan de LIUD toegevoegd, 

inhoudende de kwalificatie van de in de LIUD opgenomen strafbare feiten en in 

onderdeel Y wordt een nieuw artikel 258a toegevoegd, inhoudende de 

transactiemogelijkheid voor de Algemeen Directeur van het Departement der 

Invoerrechten en Accijnzen (zie § 8 van het algemene deel van de toelichting). 

Artikel XVIII (Landsverordening accijns minerale °lien) 

In de onderdelen A, B en D wordt de geldboetecategorie conform de 

geldboetesystematiek van koppeling van de geldboetecategorie aan de vrijheidsstraf 

voorgesteld. 
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In onderdeel C wordt artikel 9 bevattende de transactiemogelijkheid voor de 

Algemeen Directeur van het Departement der Invoerrechten en Accijnzen aangepast 

aan de formulering van artikel 74 van de Algemene landsverordening belastingen. 

Artikel XIX (Landsverordening accijns op gedistilleerd) 

Ook in deze landsverordening zijn een aantal bepalingen opgenomen waarin naast 

een geldboetebedrag, ook een boete gelijk aan een aantal maal de te weinig geheven 

rechten kan worden opgelegd. De regering wenst ook in deze landsverordening de 

toepassing van dergelijke boetes te handhaven. Voorgesteld zal dus worden om in 

een aantal bepalingen, naast de geldboetecategorie, een boete op te leggen dat gelijk 

is aan een- of tweemaal het bedrag van de te weinig geheven accijns. 

Ook in deze landsverordening liggen sommige straffen tussen een minimum- en een 

maximumstraf, en de regering zal, zoals reeds vermeld in het algemene deel van de 

toelichting, met uitzondering van een enkel strafbaar feit dat overduidelijk een 

eenvoudige overtreding betreft, geldboete van de tweede of derde categorie 

voorstellen. 

Artikel 65 betreft een eenvoudige overtreding, namelijk het verzuimen binnen de 

termijn van drie dagen na door de Inspecteur te zijn gewaarschuwd een opschrift te 

plaatsen, vermeldende dat het een bergplaats voor gedistilleerd betreft; hiervoor 

wordt geldboete van de eerste categorie voorgesteld (vide onderdeel A). 

In onderdeel B wordt artikel 66 aangepast. In artikel 66 wordt strafbaar gesteld het 

bestaan van een tekort op de voorraad van gedistilleerd die is opgenomen in de 

bergplaats van de aangever. Voorgesteld wordt een geldboete van de tweede 

categoric of, indien het bedrag van de te weinig geheven accijns hoger is, een boete 

gelijk aan tweemaal dat bedrag. 

Onderdeel C betreft de wijziging van artikel 67, dat de uitslag van gedistilleerd uit of 
het inslaan in een bergplaats zonder dat daarvoor een geldig document bestaat, 

strafbaar stelt. In dit artikel is de handelaar uit wiens bergplaats de uitslag geschied 

en degene die het inslaan bewerkstelligt strafbaar. De regering stelt voor, gezien de 

ernst van de strafbare gedraging, om geldboete van de derde categoric dan wel, 

indien het bedrag van de te weinig geheven accijns hoger is, een boete gelijk aan 

tweemaal dat bedrag vast te leggen. 

In de onderdelen D en F worden artikel 68 respectievelijk artikel 70 aangepast. 

Artikel 68 stelt strafbaar degene uit wiens gebouw de uitslag of inslag van 
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gedistilleerd waarvoor tot een hoeveelheid, die op grond van artikel 47, onderdelen b 

en c, een document nodig is, en niet door een geldig document wordt gedekt. 

De in artikel 70 opgenomen strafbaarstelling betreft de vervoerder die gedistilleerd 

dat niet gedekt wordt door een geldig document vervoerd. Voor de in de beide 

artikelen opgenomen strafbare feiten wordt geldboete van de tweede categorie 

voorgesteld of, als het bedrag van de te weinig geheven accijns hoger is, een boete 

gelijk aan eenmaal dat bedrag. 

Wat onderdelen E en G betreffen, zij vermeld dat ingevolge artikel 69 strafbaar is 

gesteld het bestaan van over- of ondermaat bij uitslag van gedistilleerd 

overeenkomstig artikel 55, terwij1 in artikel 71 strafbaar wordt gesteld het vervoer of 
het inslaan van gedistilleerd die niet volledig gedekt wordt door het daarbij 

aanwezige document, of indien bij vervoer op consent in de gevallen, bedoeld in 

artikel 58, onderdeel b, ondermaat bestaat. Voor de strafbaar gestelde feiten worden 

in de beide artikelen geldboete van de tweede categorie voorgesteld. Ook wordt 

voorgesteld om de mogelijkheid op te nemen dat, als het bedrag van de te weinig 

geheven accijns hoger is dan het geldboetebedrag behorende bij de voorgestelde 

categorie, een boete gelijk aan tweemaal respectievelijk eenmaal dat bedrag zal 

kunnen worden opgelegd. 

Onderdeel H omvat de wijziging van artikel 72 dat de strafbaarstelling van twee 

feiten omvat, namelijk het niet aanwezig zijn van het gedistilleerd op of in het 

aangewezen vaar- of voertuig en het niet ter verificatie vertonen van het gedistilleerd 

op aanvraag van een ambtenaar. In dit artikel kan momenteel voor die strafbare 

feiten een boete van tweemaal de accijns van het onwettig uit- of ingeslagen 

gedistilleerd, doch minstens Afl.100,- worden opgelegd. Voorgesteld wordt 

geldboete van de derde categorie of, een boete gelijk aan tweemaal het bedrag van de 

te weinig geheven accijns, als de te weinig geheven accijns hoger is. 

In artikel 73 wordt de overtreding van een aantal artikelen van deze landsverordening 

strafbaar gesteld. In onderdeel I wordt dit artikel geherformuleerd en een geldboete 

van de tweede categorie voorgesteld. Deze aanpassing beoogt geen inhoudelijke 

wijziging van deze bepaling. 

Onderdeel J voorziet in de aanpassing van artikel 75, inhoudende de strafbaarstelling 

van de ontduiking of belemmering van visitatie door het opzettelijk openen of 
beschadigen van o.a. flessen, kruiken of andere voorwerpen waarin gedistilleerd 

zitten, waardoor de juiste opneming van de hoeveelheid en de sterkte wordt 

verhinderd. Door deze gedraging wordt de vaststelling van aan het Land toekomende 

belasting verhinderd, waardoor het Land tekort wordt gedaan. De regering acht deze 
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gedraging niet acceptabel en stelt geldboete van de derde categorie voor. In geval 

van recidive wordt de maximale vrijheidsstraf dat reeds in dat artikel is opgenomen 

behouden, nl. gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, met koppeling van de 

mogelijkheid om geldboete van de naasthogere categorie op te leggen. 

Wat artikel 76 betreft zij opgemerkt dat dit artikel strafbaar stelt degene uit wiens 

pand de uitslag is geschied bij vervoer in strijd met artikel 48 van de 

landsverordening, waarvoor een boete gelijk aan tweemaal het bedrag van de accijns, 

met een minimum van Afl. 25,- kan worden opgelegd. In onderdeel K wordt 

geldboete van de tweede categorie voorgesteld of indien het een hoger bedrag 

vertegenwoordigd, eenmaal het bedrag van de te weinig geheven accijns. 

In onderdeel L wordt voor het strafbare feit opgenomen in artikel 77 geldboete van 

de tweede categorie voorgesteld. Thans is de boete een bedrag tussen Afl. 25,- en 

Afl. 300,-. Artikel 77 stelt strafbaar de overtreding van wettelijke voorschriften op 

grond van deze landsverordening uitgevaardigd. 

In onderdeel M wordt de in artikel 78 opgenomen overtreding van artikel 63 (het 

zonder vergunning een branderij of distilleerderij hebben) strafbaar gesteld. Hiervoor 

stelt de regering, gelet op de ernst van het feit, geldboete van de derde categorie 

voor. 

In onderdeel N worden twee nieuwe artikelen aan deze landsverordening 

toegevoegd. In artikel 78a wordt de transactiemogelijkheid van de Algemeen 

Directeur van het Departement der Invoerrechten en Accijnzen opgenomen. 

Artikel 78b bevat de kwalificaties van de in deze landsverordening strafbaar gestelde 

feiten. 

Artikel XX (Landsverordening accijns op bier) 

In onderdeel A wordt in een drietal artikelen de geldboetecategorie ingevoerd, die 

corresponderen met de in die artikelen (17, 18 en 19, tweede lid) opgenomen 

vrijheidsstraffen. 

In onderdeel B wordt in artikel 19, eerste lid, de geldboetecategorie ingevoerd, die 

overeenkomt met de in dat artikel opgenomen vrijheidsstraf. 

Onderdeel C betreft de wijziging van de in deze landsverordening opgenomen 

strafbaarstelling van de schending van de geheimhoudingsplicht. 
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Onder 1° vervalt de opzetvariant van dit delict, met vernummering van de tweede en 

derde lid. 

Onder 2° wordt de strafmaat en de kwalificatie van het delict getiniformeerd voor het 

culpoos delict, overeenkomstig het in § 12 van het algemene deel van de toelichting 

vermelde uitgangspunt; de voorgestelde straffen betreffen dus gevangenisstraf van 

ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 

Met onderdeel D wordt beoogd in artikel 21 de geldboetecategorie in te voeren. Voor 
de in dit artikel opgenomen strafbare feiten ligt momenteel de bedreigde geldboete 

tussen Afl. 100,- en Afl. 1000,-. Aangezien de in dit artikel strafbaar gestelde feiten 

geen eenvoudige overtredingen betreffen, wordt geldboete van de tweede categorie 

voorgesteld. 

Ten slotte wordt met onderdeel E een nieuw artikel 22 aan deze landsverordening 

toegevoegd, inhoudende de transactiemogelijkheid voor de Algemeen Directeur van 

het Departement der Invoerrechten en Accijnzen. De regering heeft, het zij herhaald, 
bij de formulering daarvan aansluiting gezocht bij de in de Algemene 

landsverordening belastingen opgenomen transactiebevoegdheid van de Directeur. 

Artikel XXI (Landsverordening accijns op sigaretten) 

In onderdeel A wordt in een drietal artikelen de geldboetecategorieen ingevoerd die 

corresponderen met de in de desbetreffende artikelen opgenomen vrijheidsstraffen. 

Onderdeel B betreft de wijziging van de in deze landsverordening opgenomen 

strafbaarstelling van de overtreding van de geheimhoudingsbepaling. Daarbij is 

conform de uitgangspunten in § 12 van het algemene deel van de toelichting de 

strafmaat en de kwalificatie voor het culpoos delict (nieuwe eerste lid) vastgelegd. 

Onderdeel C voorziet in de invoering van de geldboetecategorie in het eerste en 

tweede lid van artikel 19, waarvoor momenteel de bedreigde straf een boete van 

vijfmaal de accijns van het ontbrekende bedraagt (ten 1°). Voorgesteld wordt een 

geldboete van de derde categorie, of een boete gelijk aan tweemaal de te weinig 

geheven accijns, indien dat bedrag hoger is dan het bedrag dat de geldboetecategorie 

vertegenwoordigd. 

In ten 2° vervalt het derde lid, inhoudende de mogelijkheid van transactie van de 

directeur van de Directie der Belastingen, aangezien deze bepaling, in aangepaste 

vorm, in een algemeen artikel (voorgesteld artikel 23a) zal worden opgenomen (vide 

onderdeel E). 
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In artikel 21 van deze landverordening wordt de aanhef van het eerste lid aangepast. 

De vrijheidsstraf ligt thans tussen zes maanden en vijf jaren. Voorgesteld wordt de 

maximale op te leggen gevangenisstraf, namelijk vijf jaren, vast te leggen; daarbij 

hoort een geldboete van de vierde categorie (onderdeel D). 

In onderdeel E worden de artikelen 23 en 24 vervangen door drie artikelen, te weten 

23, 23a en 24. 

Het voorgestelde artikel 23 is een herformulering van het eerste lid van het huidige 

artikel 23. Inhoudelijk wordt geen wijziging beoogd. Het tweede lid wordt in het 

nieuwe artikel 23a opgenomen. 

Artikel 23a bevat de transactiebevoegdheid voor de Algemeen Directeur van het 

Departement der Invoerrechten en Accijnzen. Deze is momenteel in artikel 19, derde 

lid, en 23, tweede lid, opgenomen. 

In artikel 24 wordt de strafbepaling geherformuleerd en voorzien van een 

geldboetecategorie. 

In onderdeel F wordt tenslotte artikel 25 aangepast, vanwege de kwalificatie als 

misdrijf of overtreding van de verschillende artikelen. 

Artikel XXII (Retributieverordening) 

In onderdelen A en B worden in het eerste respectievelijk tweede lid van artikel 6 

een geldboetecategorie voorgesteld, overeenkomstig de indeling van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht, namelijk bij hechtenis van ten hoogste twee maanden 

respectievelijk twee weken, hoort geldboete van de tweede categorie. 

In het derde lid van voormeld artikel wordt de recidivebepaling aangepast in die zin 

dat de naasthogere geldboetecategorie kan worden opgelegd. Ook wordt een 

verwijzing naar een artikel van het oude Wetboek van Strafrecht aangepast aan de 

nieuwe nummering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht (vide onderdeel C). 

Artikel XXIII (Algemene politieverordening) 

In onderdelen A en B, ten 3° worden verwijzingen naar artikelen van het oude 

Wetboek van Strafrecht aangepast, alsook de recidivebepaling neergelegd in het 

vierde lid van artikel 175. 
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De in onderdelen B ten 1° en ten 2°, aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op 

de invoering van de geldboetecategorieen. De voorgestelde categorieen 

corresponderen met de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Onderdeel C betreft een wetstechnische verbetering en in onderdeel D worden enkele 

artikelen vernummerd, met het oog op de verschoning van de regeling. 

Artikel XXIV (Landsverordening vereniging en vergadering) 

In onderdeel A wordt de verwijzing naar enkele bepalingen van het oude Wetboek 

van Strafrecht, aangepast aan de nieuwe nummering van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht, met uitzondering van oud artikel 136c, dat niet meer voorkomt in het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht. De reden hiervoor is dat dit artikel niet te rijmen valt 

met de vrijheid van meningsuiting, zoals verwoord in de Staatsregeling van Aruba en 

in de internationale mensenrechtenverdragen waaraan Aruba partij is. 

In onderdeel B wordt de geldboetecategorie, conform het geldboetestelsel ingevoerd, 

namelijk aan hechtenis van ten hoogste twee maanden wordt geldboete van de 

tweede categorie gekoppeld. 

Artikel XXV (Vuurwapenverordening) 

In onderdeel A wordt in het eerste van artikel 11 de geldboetecategorie ingevoerd die 

overeenstemt met de bedreigde gevangenisstraf. In het eerste lid bedraagt de 

bedreigde gevangenisstraf 4 jaren (eerste volzin) en 6 jaren (tweede volzin). Met de 

invoering van de geldboetecategorie wordt het maximale geldboetebedrag in 

vergelijking met de huidige bedreigde geldboete verhoogd, aangezien vanwege de 

koppeling aan die bedreigde vrijheidsstraffen, een geldboete van de vierde (ten 1°) 

respectievelijk vijfde categorie (ten 2°) zal kunnen worden opgelegd. 

In onderdeel B wordt in het tweede lid van artikel 11 de geldboetecategorie 

ingevoerd die behoort bij de in dat artikellid opgenomen vrijheidsstraf, te weten 

geldboete van de tweede categorie bij hechtenis van ten hoogste twee maanden. 
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Artikel XXVI (Wapenverordening) 

In dit artikel wordt de geldboetecategorie conform het geldboetestelsel ingevoerd in 

deze regeling. Voor de goede orde zij vermeld dat de voorgestelde 

geldboetecategorieen een verhoging zal inhouden van het thans bedreigde maximale 

geldboetebedrag, doch de voorgestelde geldboetecategorieen sluiten aan bij de 

bedreigde vrijheidsstraf, overeenkomstig de indeling van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

Artikel XXVII (Landsverordening iodating, uitzetiing en verwijdering) 

In onderdeel A wordt een verwijzing naar het oude Wetboek van Strafrecht 

aangepast aan het corresponderende artikel van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel B wordt in artikel 34 de geldboetecategorie ingevoerd conform de 

geldboetesystematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dit heeft wel tot 

gevolg dat het maximale geldboetebedrag dat opgelegd zal kunnen worden voor de 

in artikel 34, eerste en tweede lid, strafbaar gestelde misdrijven verlaagd wordt, ten 

gevolge van de toepassing van de systematiek van het geldboetestelsel. 

De regering ziet ook geen aanleiding om de hoogte van de bedreigde 

vrijheidsstraffen, namelijk gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en van een 

jaar, die (bij landsverordening van 11 juli 2006 (AB 2006 no. 30) zijn vastgesteld to 

verhogen. De bij deze vrijheidsstraffen corresponderende geldboetecategorie zijn de 

vierde respectievelijk de derde categorie (ten 1° en ten 2°). 

De in het derde lid bedreigde hechtenis van ten hoogste zes maanden strookt met een 

geldboete van de derde categorie (ten 30). 

Artikel XXVIII (Landsverordening op het aanleggen en bijhouden van het 

bevolkingsregister) 

In artikel 2, eerste lid, van deze landsverordening wordt de geldboetecategorie 

ingevoerd. Het bedreigde geldboetebedrag zal aanzienlijk verhoogd worden, 

aangezien aan de vrijheidsstraf die opgelegd kan worden, nl. ten hoogste hechtenis 

van drie maanden, een geldboete van de derde categorie wordt gekoppeld. 
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Artikel XXIX (Identiteitskaartenverordening) 

In de artikelen 8 en 9 van deze landsverordening wordt de geldboetecategorie 

ingevoerd, die volgens de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht bij de in 

die artikelen opgenomen vrijheidsstraffen behoren. 

In artikel 8 wordt het gebruik maken van een vervalste identiteitskaart of het gebruik 

maken van een identiteitskaart van een ander en zich uitgeven voor die ander, 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden; daarbij wordt geldboete 

van de tweede categorie voorgesteld (onderdeel A). 

In artikel 9 wordt een drietal gedragingen strafbaar gesteld, nl. het niet-inleveren van 

een ongeldige identiteitskaart, het niet-mededelen van het verlies van zijn 

identiteitskaart en het niet-inleveren van een gevonden identiteitskaart van een ander 

dan wel van een door hemzelf als verloren aangegeven identiteitskaart, bij het 

terugvinden daarvan. Het overtreden van deze bepalingen wordt gestraft met 

hechtenis van ten hoogste een maand, en daarbij wordt een geldboete van de tweede 

categorie voorgesteld (onderdeel B). 

Artikel )00( (Landsverordening houdende regelen betreffende de bescherming van de 

titel register-accountant) 

Het voeren van bepaalde titels is uitsluitend toegestaan aan degenen die krachtens de 

daarop van toepassing zijnde wettelijke regelingen bevoegd zijn. De strekking van de 

bescherming van bepaalde titels is om misleiding (van het publiek) door het 

aanmeten van een bepaalde status to voorkomen. 

In deze landsverordening wordt de titel van registeraccountant beschermd. De 

strafbepaling in artikel 2, eerste lid, aanhef, bevat geen vrijheidsstraf, waardoor 
mogelijk een geldboete van de eerste categorie zou kunnen worden vastgelegd. Doch 

de regering is van oordeel dat de overtreding van deze landsverordening geen 

eenvoudige overtreding betreft en stelt dus geldboete van de tweede categorie voor. 

(zie onderdeel A) 

Ook in artikel 435 van de Nederlandse Wetboek van Strafrecht dat een aantal 

academische titels beschermd, is geldboete van de tweede categorie opgenomen. Dit 

versterkt de mening van de regering dat er in dit geval geen sprake is van een lichte 

overtreding. Voor de bescherming van deze en andere titel zal derhalve een 

equivalente strafbedreiging worden voorgesteld. 
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Onderdeel B heeft betrekking op de toevoeging in het derde lid van de mogelijkheid 

om geldboete van de naasthogere categorie op te leggen, indien er sprake is van 

recidive. 

In onderdeel C vervalt het vierde lid van artikel 2 dat de mogelijkheid bevat om het 

vonnis te publiceren, aangezien deze bijkomende straf (openbaarmaking van het 

vonnis) niet meer opgenomen is in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel XXXI (Landsverordening regelende het voeren van de titel ingenieur 
(ing)) 

Ook ten aanzien van de titelbescherming in deze regeling, wordt voor de overtreding 

daarvan een geldboete van de tweede categorie voorgesteld. 

Artikel 300(11 (Bioscoopverordening) 

Met betrekking tot de artikelen 19, 20 en 27, waarbij hechtenis van ten hoogste twee 

maanden, ten hoogste een maand respectievelijk ten hoogste twee maanden kan 

worden opgelegd, wordt de geldboetecategorie aan de hoogte van de bedreigde 

vrijheidsstraf gekoppeld, in overeenstemming met de systematiek van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht; dientengevolge wordt geldboete van de tweede categorie 

voorgesteld (zie onderdelen A, B en E). 

Ten aanzien van het voorgestelde geldboetecategorie in onderdeel C zij vermeld dat 

de in artikel 21, tweede lid, strafbaar gestelde feit, naar mening van de regering, een 

eenvoudige overtreding betreft, derhalve wordt geldboete van de eerste categorie 

voorgesteld. 

Onderdeel D bevat een recidivebepaling van de overtreding opgenomen in artikel 21, 

tweede lid. Voorgesteld wordt, evenals bij de andere recidivebepalingen, om de 

mogelijkheid vast te leggen om geldboete van de naasthogere categorie op te leggen. 

Artikel XXXIII (Landsverordening weerkorpsen) 

De geldboetecategorie wordt in artikel 3, eerste lid, van deze landsverordening 

ingevoerd conform de systematiek in het nieuwe Wetboek van Strafrecht, te weten 
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bij hechtenis van ten hoogste zes maanden, hoort een geldboete van de derde 

categoric. 

Artikel XXXIV (Loterijverordening) 

In de strafbepalingen in de artikelen 7 en 8 van deze landsverordening wordt de 

geldboetecategorie ingevoerd. In artikel 7 is de bedreigde gevangenisstraf ten 

hoogste zes maanden en in artikel 8 is deze ten hoogste een jaar. Conform de 

systematiek in het nieuwe Wetboek van Strafrecht hoort bij deze vrijheidsstraffen 

geldboete van de derde categorie. 

Artikel XXXV (Landsverordening speelautomaten Luchthaven) 

Momenteel verwij st de strafbepaling van de Landsverordening speelautomaten 

Luchthaven (AB 2006 no. 13) naar artikel 266 van het oude Wetboek van Strafrecht, 

waarin verwezen wordt naar artikel 1 van de Landsverordening hazardspelen. Al 

geruime tijd is in voorbereiding een ontwerp-landsverordening toezicht kanspelen, 

waarin zelf zal worden voorzien in diens handhaving. Dit zou mogelijk tot gevolg 

hebben dat de met voornoemd artikel 266 van het oude Wetboek van Strafrecht 

overeenkomende bepaling in het nieuwe Wetboek van Strafrecht diens bestaansrecht 

zou komen te ontvallen. Met het oog daarop acht de regering het wenselijk om voor 

deze landsverordening een zelfstandige strafbaarstelling voor te stellen, hetwelk door 

de herformulering van het artikel 7 is geschied. 

Artikel XXXVI (Hinderlijke geluidenverordening) 

Artikel 4, eerste lid, van deze landsverordening stelt strafbaar het overtreden van het 

verbod opgenomen in artikel 1, namelijk dat het verboden is door middel van 

grammofoons of andere toestellen, bestemd tot het weergeven van muziek of van de 

menselijke stem, dan wel door middel van geluidsversterkers, hetzij in de open lucht, 

hetzij vanuit een winkel, hetzij vanuit een woning of vanuit andere afgesloten 

plaatsen, op zodanige wijze geluid te maken, dat daardoor overlast voor de omgeving 

ontstaat. De regering is van oordeel dat deze overtreding een eenvoudige overtreding 

betreft, waarvoor een geldboete van de eerste categorie wordt voorgesteld (zie 

onderdeel A). 
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Onderdeel B wijzigt de recidivebepaling. De verwijzing naar artikel 76 van het oude 

Wetboek van Strafrecht, wordt vervangen door het gelijkwaardige artikel 1:149 van 

het nieuw Wetboek van Strafrecht (ten 1°). 

Ook bevat dit artikellid een hogere straf bij herhaling van de overtreding, namelijk 

hechtenis van ten hoogste veertien dagen. Daarbij wordt geldboete van de 

naasthogere categorie voorgesteld (ten 2°). 

Artikel XXXVII (Hondenverordening (oud)) en artikel XXXVIII (nieuwe 

Hondenverordening) 

Deze landsverordeningen hebben betrekking op hetzelfde onderwerp, namelijk de 

vastlegging van de regels met betrekking tot het houden van honden. De 

Hondenverordening (oud) dateert van de vijftiger jaren van de vorige eeuw en 

voldoet naar de mening van de wetgever niet meer aan de behoeften van deze tijd. 

Hierdoor is een nieuwe Hondenverordening voorbereid en recentelijk is deze nieuwe 

Hondenverordening door de wetgever vastgesteld. De nieuwe Hondenverordening 

treft naast de hierboven genoemde regels, ook voorzieningen ten aanzien van de 

zogenoemde gevaarlijke honden. Er is ervoor gekozen om dezelfde benaming aan te 

houden voor deze nieuwe landsverordening. 

Aangezien de nieuwe Hondenverordening nog niet in werking is getreden, is 

besloten om vooralsnog beide landsverordeningen mee te nemen in het onderhavige 

ontwerp. Op het moment dat de nieuwe Hondenverordening van kracht wordt, zal de 

Hondenverordening (oud) worden ingetrokken; in zodanig geval kan artikel XXXVII 

komen te vervallen. Dit zal indien het onderhavige ontwerp reeds bij de Staten ligt, 

bij nota van wijziging plaatsvinden. 

Artikel 8 van de Hondenverordening (oud) stelt drie gedragingen strafbaar, nl.: 

a) degene die nalaat om zorg te dragen dat zijn hond tussen tien uur 's avonds en 

zes uur 's morgens geen overlast of hinder in de omgeving veroorzaken door 

aanhoudend blaffen, huilen, janken of het maken van enig ander hinderlijk 

geluid; 

b) degene die een hond zonder toezicht laat lopen op de openbare weg, op een voor 

een ieder toegankelijk particulier terrein of op een daartoe door de 

rechthebbende voor de politie toegankelijk gesteld erf, en 

c) degene die niet zorg draagt dat op een door de minister, belast met 

volksgezondheid, als gevaarlijk aangewezen hond onder toezicht of aan een 

leiband vastgehouden, voorzien zijn van een muilkorf of muilband, op de 

openbare weg, op een voor een ieder toegankelijk particulier terrein of op een 

daartoe door de rechthebbende voor de politie toegankelijk gesteld erf. 
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Momenteel bedraagt de boete Afl. 25,-. Dit moet ingepast worden in de 

geldboetecategorie en de regering stelt in casu geldboete van de eerste categorie voor 

(artikel XXXVII). 

De nieuwe Hondenverordening stelt de navolgende gedragingen strafbaar: 

1. het niet verzorgen van een hond (artikel 2), 

2. het nalaten maatregelen te treffen om de vrije toegang van een hond tot de 

openbare weg dan wel tot de terrein van een derde te voorkomen, of het niet- 

nakomen van de zorgplicht, inhoudende dat een hond geen overlast voor 

omwonenden veroorzaakt (artikel 3); 

3. het niet-nakomen van de verplichting om een hond op een voor het publiek 

toegankelijk terrein aangelijnd te hebben of het aantreffen van een hond in delen 

van Aruba waar het verboden is (artikel 4); 

4. zonder een vergunning een gevaarlijke hond aanhouden (artikel 6). 

De bedreigde straf in deze landsverordening voor de overtreding van een van 

voornoemde bepalingen, is vastgesteld op een geldboete van ten hoogste Afl. 

10.000,-. Ten einde geen afbreuk te doen aan de bedoeling van de wetgever wordt de 

geldboetecategorie die het dichtst ligt bij het geldboetebedrag dat door de wetgever 

als straf voor de overtreding van de in deze landsverordening opgenomen 

voorschriften heeft vastgesteld, voorgesteld. Dit komt overeen met de maximale 

geldboetecategorie die voor overtredingen volgens de indeling van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht mogelijk is, nl. geldboete van de derde categorie. 

Artikel XXXIX (Bouw- en woningverordening) 

Het geldboetebedrag in de Bouw- en woningverordening is bij Landsverordening van 

1 november 2006 (AB 2006 no. 59) aangepast. Daarbij werd het geldboetebedrag 

van Afl. 300,- verhoogd naar Afl. 5000,-. 

De regering meent dat een boetebedrag van Afl. 5000,- de bedoeling van de wetgever 

om het bedrag te actualiseren heeft weergegeven en de hoogte daarvan is nog steeds 

in overeenstemming met de geest van deze tijd. 

Voor de keuze van de geldboetecategorie wordt voorgesteld de categorie die het 

meest in overeenstemming is met deze uiting van de wetgever, nl. geldboete van de 

tweede categoric (onderdeel A). 

In onderdeel B wordt de recidivebepaling aangepast en daarbij wordt voorgesteld om 

geldboete van de naasthogere categorie op kunnen te leggen bij herhaling van een 

overtreding. 
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Artikel XL (Huurcommissieverordening) 

Strafbaar is kort gezegd het verhuren van woningen tegen een hogere huurprijs, 

indien niet die hogere huurprijs door de huurcommissie is goedgekeurd of 
vastgesteld. Daarvoor kan momenteel een geldboete van ten hoogste Afl. 1000, - 

worden opgelegd. De regering acht dat voor deze overtreding een geldboetecategorie 

moet worden opgelegd, dat de ernst van het overtreden feit benadrukt en zij is van 

oordeel dat geldboete van de eerste categorie dat niet voldoende tot uitdrukking 

brengt. Daardoor wordt een geldboete van de tweede categorie voorgesteld. Dit 

betekent echter een feitelijke verhoging van het geldboetebedrag. 

Artikel XLI (Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling) 

Deze landsverordening bevat een combinatie van vrijheidsstraf en geldboete dat 

grotendeels overeenkomt met de systematiek van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

In onderdeel A wordt in het eerste lid van artikel 44 geldboete van de derde categorie 

voorgesteld, welke overeenkomt met de daarbij vastgelegde vrijheidsstraf, namelijk 

hechtenis van ten hoogste zes maanden. 

Op grond van het tweede lid van ditzelfde artikel kan voor de overtreding van 

bepalingen uit een voorbereidingsbesluit hechtenis van ten hoogste twee maanden 

worden opgelegd. Daarbij behoort volgens de systematiek van het nieuwe Wetboek 

van Strafrecht geldboete van de tweede categorie (welke overeenkomt met het thans 

geldende geldboetebedrag van vijfduizend florin). Dit wordt in onderdeel B 

voorgesteld. 

In het derde lid van artikel 44 wordt het overtreden van de voorwaarden, verbonden 

aan een aanlegvergunning, van de nadere eisen gesteld door de Minister, alsmede 

van de voorwaarden verbonden aan de goedkeuring van een verkavelingsplan, 

strafbaar gesteld. Deze overtreding wordt met hechtenis van ten hoogste een maand 

bedreigd. In onderdeel C wordt geldboete van de tweede categorie voorgesteld. Dit 

betreft een feitelijke verhoging van het boetebedrag. 

Artikel XLII (Landsverordening voorkoming verontreiniging door schepen) 
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De strafbepaling in deze landsverordening is geherformuleerd. Naar aanleiding van 

het advies van de Raad is deze bepaling opnieuw beoordeeld. Thans is er een enorme 

discrepantie tussen de bedreigde vrijheidsstraf en de bedreigde geldboete. De 

toepassing van het geldboetecategoriestelsel in deze landsverordening zal dus een 

aanzienlijke verlaging van het maximum geldboetebedrag betekenen. De regering 

heeft dientengevolge deze bepaling heroverwogen. 

Het beschermde belang is het voorkomen van milieuverontreiniging, neergelegd in 

een verbod van lozing van schadelijke stoffen in zee dan wel in de binnenwateren 

van Aruba. Dit wordt uitgedrukt in artikel 5 van deze landsverordening. Hierdoor 

wordt in het eerste lid van artikel 31 een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren 

voorgesteld. Overeenkomstig de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

behoort daarbij geldboete van de vijfde categoric te worden gekoppeld. 

De overige in het voorgestelde tweede lid van voormeld artikel strafbaar gestelde 

feiten (thans in het eerste lid neergelegd) betreffen naar de mening van de regering in 

principe voorschriften, die indirect het rechtsgoed beschermen. Hiervoor zal er nu 

geen verhoging van de vrijheidsstraf worden voorgesteld. De regering verwacht 

evenwel dat in de toekomst een eenduidige lijn in de hoogte van de vrijheidsstraffen 

in de verschillende landsverordeningen die eenzelfde rechtsgoed beschermen zal 

kunnen worden toegepast. De regering is van mening dat de waarde die aan dit 

rechtsgoed dient te worden gegeven, zoals reeds in de inleiding van deze toelichting 

is vermeld, beter per rechtsgebied kan geevalueerd. 

In het voorgestelde tweede en derde lid van artikel 31 zal de geldboetecategorie 

conform het systeem in het nieuwe Wetboek van Strafrecht worden ingevoerd, te 

weten bij een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren hoort een geldboete van de 

vierde categorie en bij hechtenis van ten hoogste een jaar, hoort een geldboete van de 

derde categorie. Deze keuze betekent echter een aanzienlijk verschil tussen de 

huidige geldboetebedragen en de geldbedragen behorende bij de voorgestelde 

geldboetecategorieen. De strafbaarstelling van het weigeren van medewerking aan 

een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening en de uitdrukkelijke 

cumulatie van hoofdstraffen kunnen komen te vervallen. 

In het voorgestelde vierde lid is de kwalificatie van deze strafbepaling opgenomen. 

Overigens biedt artikel 1:54, zevende lid, van het nieuwe Wetboek van Strafrecht de 

mogelijkheid aan de rechter, indien de overtreding door een rechtspersoon wordt 

begaan, om een geldboete van de naasthogere categorie op te leggen. 

Artikel XLIII (Hinderverordening) 

Allereerst wordt in onderdeel A de benaming van een niet meer bestaande 

overheidsdienst vervangen door de huidige benaming van deze overheidsdienst. 
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In onderdeel B wordt de geldboetecategorie ingevoerd in het eerste en tweede lid van 
artikel 16. Bij hechtenis van ten hoogste twee maanden respectievelijk ten hoogste 
een maand, hoort telkens een geldboete van de tweede categorie. 

In onderdeel C wordt artikel 18, bevattende de kwalificatie van de in deze 

landsverordening strafbaar gestelde feiten aangepast, omdat alleen het strafbaar feit, 

bedoeld in artikel 20, tweede lid, een misdrijf is. 

In artikel 20 wordt de schending van de geheimhoudingsplicht strafbaar gesteld. Dit 

artikel bevat zowel een opzet- als een schuldvariant. De opzetvariant vervalt conform 

de uitgangspunten vermeld in § 12 van het algemene deel van de toelichting (ten 1°). 

De bepaling omvattende de schuldvariant is aangepast aan vermelde uitgangspunten 

(ten 2°). 

Artikel XLIV (Landsverordening schadefonds olietankschepen) 

In onderdeel A wordt artikel 6 van deze landsverordening geherformuleerd. Artikel 6 

bevat de toezichtbepaling van deze landsverordening. Bij de totstandkoming van 
deze landsverordening is abusievelijk de daarin opgenomen toezichtbepaling niet 

aangepast aan de bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering van 
Aruba ingevoerde standaardbepaling. Met de onderhavige wijziging wordt daarin 

voorzien. 

In onderdeel B zal de aparte strafbaarstelling voor het weigeren van medewerking 

aan een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bevoegdheden komen to 

vervallen. Hierdoor zal de algemene strafbaarstelling opgenomen in artikel 2:137, 

eerste lid, van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn op een 

dergelijke overtreding. 

In onderdeel C wordt de strafbepaling opgenomen in artikel 10 geherformuleerd. 

Daarmee wordt geen inhoudelijke wijziging beoogd. De geldboetecategorie wordt 

ingevoerd conform de systematiek, zoals beschreven in § 6 van het algemene deel 

van de toelichting, namelijk bij hechtenis van ten hoogste zes maanden, hoort 

geldboete van de derde categorie. 
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Artikel XLV (Landverordening aansprakelijkheid olietankschepen) 

In onderdeel A wordt de toezichtbepaling opgenomen in artikel 29 van deze 

landsverordening aangepast aan de standaardtoezichtbepaling. Zie overigens de 

toelichting ten aanzien van onderdeel A, van artikel XLIV. 

Met onderdeel B wordt in artikel 30 de geldboetecategorie ingevoerd. In het eerste en 

tweede lid is de bedreigde straf geldboete van Afl. 100.000,- en in het derde lid van 

Afl. 10.000,-. Deze geldboetebedragen zijn ten aanzien van het eerste en tweede lid 

niet inpasbaar in het systeem van de geldboetecategorie, omdat deze strafbepalingen 

als overtredingen zijn aangemerkt. Aangezien er ook geen vrijheidsstraffen zijn 

opgenomen, vormt dit een afwijking van de systematiek van het nieuwe Wetboek 

van Strafrecht. In dit kader kan nog worden opgemerkt dat volgens de systematiek 

van het nieuwe Wetboek van Strafrecht (en dus in de bijzondere wetgeving te 

implementeren) een uitdrukkelijk onderscheid bestaat tussen overtreding en misdrijf. 

Voor een overtreding zal in de regel ten hoogste een geldboete van de derde 

categorie kunnen worden vastgesteld (behalve in uitzonderlijke gevallen en bij 

recidive), terwijl geldboete van de vijfde (die overeenkomt met het in het eerste en 

tweede lid opgenomen geldsbedrag) aan misdrijven waar gevangenisstraf van zes 

jaren of meer op staat, wordt gekoppeld. 

Hierdoor heeft de regering een keuze moeten maken tussen enerzijds het geldsbedrag 

om te zetten in de geldboetecategorie die daar het dichtst bij ligt, nl. geldboete van de 

vijfde categorie of anderzijds deze strafbare feiten, die als overtredingen zijn 

aangemerkt, in de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in te passen. 

Het toepassen van deze systematiek zou dus betekenen dat er een geldboete van de 

derde categorie zou dienen te worden vastgelegd in zowel het eerste als het tweede 

lid. 

Volgens de wetsgeschiedenis van deze landsverordening is de hoogte van de straf juist 

verhoogd. De toelichting voor de aanpassing van het geldboetebedrag voor de eerste en 

tweede lid luidt: 

"Onderdeel V, ten 1 ", heeft ten doel de - bij nadere inzien te lage - maximale boete 

voor overtreding van de in het onderhavige ontwerp neergelegde voorschren aan 

te passen aan de economische realiteiten. De met de verzekering van olietank- 

schepen gemoeide bedragen zijn nL zodanig groot, dat eigenaars/reders niet in de 

verleiding gebracht zouden mogen worden de voorschriften van het ontwerp te 

omzeilen, omdat de in Aruba op te leggen hoogste boete op overtreding van de 

verzekeringsverplichting slechts tienduizend florin bedraagt." 
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De regering acht het wenselijk om de wetgeschiedenis als leidraad te nemen en stelt 

derhalve voor om de geldboetecategorie waarvan het bedrag het dichtst bij de 

huidige bedragen ligt voor te stellen, namelijk voor het eerste en tweede lid wordt 

dus geldboete van de vijfde categorie (ten 1° en ten 2°) en voor het derde lid wordt 

geldboete van de derde categorie voorgesteld (ten 3°). 

Ook zal kwalificatie aangepast worden; het eerste en tweede lid zullen als misdrijven 

worden aangemerkt. 

In ten 4° vervalt het vierde lid, inhoudende een aparte strafbaarstelling voor het 

weigeren van het geven van medewerking aan een ambtenaar in de rechtmatige 

uitoefening van zijn bevoegdheden. Door het vervallen van dit lid zal de algemene 

strafbaarstelling, opgenomen in artikel 2:137, eerste lid, van het nieuwe Wetboek van 

Strafecht van toepassing zijn op een geval van weigering van medewerking. 

Bovendien wordt dit delict als een overtreding gekwalificeerd, terwijl zowel in het 

oude Wetboek van Strafrecht22 als in het nieuwe Wetboek van Strafrecht, het een 

misdrijf betreft. 

Onder 5° wordt de kwalificatie van de strafbare feiten geherformuleerd. 

Artikel XLVI (Natuurbeschermingsverordening) 

De invoering van de geldboetecategorie in artikel 19 van deze landsverordening 

correspondeert met het geldboetecategoriesysteem van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

Wel komen de uitdrukkelijke cumulatie van hoofdstraffen te vervallen, daar het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht de cumulatie van hoofdstraffen reeds toestaat, 

waardoor de rechter kan besluiten om deze twee hoofdstraffen gezamenlijk op te 

leggen. 

Artikel XLVII (Marien-milieuverordening) 

Deze uit de tachtiger jaren voortvloeiende landsverordening bevat bepalingen ten 

aanzien van de bescherming van het milieu. Momenteel is in voorbereiding een 

landsbesluit ter uitvoering van de Natuurbeschermingverordening. Op het moment 

dat deze in werking is getreden, dan kan deze landsverordening komen te vervallen. 

De regering heeft besloten om deze landsverordening toch mee te nemen voor de 

redenen als genoemd in § 15 van het algemene deel van de toelichting. 

22 Vide artikel 190, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (AB 1991 no. GT 50). 
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In onderdeel A wordt de strafbepaling herschreven, maar beoogd geen inhoudelijke 

aanpassing daarvan. Ten aanzien van de formulering van de recidivebepaling zij 

opgemerkt dat aangesloten is bij de in het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

gehanteerde bewoordingen. 

In onderdeel B wordt de kwalificatie van de strafbare feiten geherformuleerd ten 

einde duidelijk vast to leggen welk delict een misdrijf en welk een overtreding is. 

Artikel XLVIII (Landsverordening verbod op dierproeven) 

In onderdeel A wordt de geldboetecategorie ingevoerd in het eerste lid van artikel 4 

van deze landsverordening. Bij een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt 

een geldboete van de vierde categorie voorgesteld. 

In onderdeel B vervalt het tweede lid, bevattende een aparte strafbaarstelling voor het 

weigeren van medewerking aan een toezichthouder in de rechtmatige uitoefening van 

zijn functie. Derhalve zal de in het nieuwe Wetboek van Strafrecht in artikel 2:137, 

eerste lid, opgenomen strafbepaling van toepassing zijn op dit strafbaar feit. 

Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid. De kwalificatie van de strafbare 
feiten wordt in het nieuwe tweede lid vastgelegd. 

Overigens, het zij herhaald, is zowel in het oude Wetboek van Strafrecht als in het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht het niet verlenen van medewerking aan een 

toezichthouder een misdrijf en geen overtreding. 

Artikel XLIX (Landverordening op de geneesmiddelenvoorziening) 

In artikel 49 van deze landsverordening wordt de geldboetecategorie ingevoerd in 

overeenstemming met de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, zoals 

beschreven in § 6 van het algemene deel van deze toelichting. Bij een hechtenis van 

ten hoogste zes maanden, wordt dus een geldboete van de derde categorie 

voorgesteld. 

Artikel L (Krankzinnigenverordening) 

In onderdeel A wordt een verwijzing naar een artikel van het oude Wetboek van 

Strafrecht aangepast aan het overeenkomstige artikel in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 
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In onderdeel B wordt het woord "beklaagde" vervangen door verdachte. Sinds de 

herziening van het Wetboek van Strafvordering is verdachte de gangbare term. 

In onderdeel C wordt in artikel 35 een geldboetecategorie ingevoerd. Strafbaar is 

degene die zonder vergunning een inrichting vestigt dan wel degene van wie de 

vergunning is ingetrokken, personen in die inrichting blijft verplegen. De bedreigde 

straf is hechtenis van ten hoogste zes maanden en daarbij wordt geldboete van de 

derde categoric voorgesteld, conform de systematiek van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

In onderdeel D wordt artikel 36 aangepast. Onder ten 1° wordt het geldboetebedrag 

van Afl. 300,- vervangen door geldboete van de eerste categorie. De regering is van 

mening dat er hier sprake is van een lichte overtreding; het betreft in het merendeel 

de overtreding van administratieve bepalingen. 

Aangezien er geen differentiatie mogelijk is bij de op te leggen geldboetecategorieen, 

is de aparte strafbaarstelling in onderdeel e in ten 2° komen te vervallen. Daardoor 

wordt geldboete van de eerste categorie, zoals voorgesteld in de aanhef (ten 1°), de 

bedreigde geldboete. 

Onder ten 3° wordt een nieuw onderdeel f voorgesteld. In het nieuwe onderdeel f van 

artikel 36 wordt de strafbaarstelling van artikel 441 van het oude Wetboek van 

Strafrecht, dat gericht is tot de directeur van een psychiatrische inrichting, 

opgenomen. 

Artikel LI (Landsverordening besmettelijke ziekten) 

In onderdeel A vervalt in artikel 17n de vindplaatsaanduiding van het oude Wetboek 

van Strafrecht. 

In de onderdelen B tot en met F worden de geldboetecategorieen ingevoerd conform 

de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht: bij de in de desbetreffende 

artikelen opgenomen vrijheidsstraffen (hechtenis van tussen de 3 en 45 dagen), 

behoort geldboete van de tweede categoric. 

Ten aanzien van onderdeel C, ten 3°, kan worden vermeld dat voor de formulering 

van de recidivebepaling aansluiting is gezocht bij de in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht gehanteerde formulering. 
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Artikel LII (Quarantaineverordening) 

In artikel 23 wordt de daarin opgenomen minimumstraf verwijderd en wordt de 

geldboetecategorie, die bij een gevangenisstraf van een jaar hoort, namelijk 

geldboete van de derde categorie, ingevoegd. 

Artikel LIII (Landsverordening invoer kleine dieren) 

In onderdeel A wordt voorgesteld om artikel 8 to laten vervallen. 

Een soortgelijke bepaling wordt opgenomen in het nieuw geformuleerde artikel 9 

(vide onderdeel B). Met de herformulering van artikel 9 wordt geen inhoudelijke 

wijziging beoogd. De geldboete van de tweede categorie correspondeert met de 

vrijheidsstraf van ten hoogste een maand hechtenis. 

Artikel LIV (Begrafenisverordening) 

In artikel 41 van deze landsverordening wordt de geldboetecategorieen ingevoerd 

overeenkomstig de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel a van dat artikel wordt een geldboete van de eerste categorie 

voorgesteld (onderdeel A). 

In de onderdelen b en c van datzelfde artikel wordt de geldboetecategorie gekoppeld 

aan de bedreigde vrijheidstraf. Bij hechtenis van ten hoogste een maand wordt 

voorgesteld geldboete van de tweede categoric (onderdeel B) en bij hechtenis van ten 

hoogste een jaar wordt voorgesteld geldboete van de derde categorie (onderdeel C). 

De wetgever heeft indertijd de strafbare feiten naar ernst onderscheiden. 

Artikel LIVa (Crematieverordening) 

In de Landsverordening van 17 mei 2013 houdende regels tot het cremeren van lijken 

(AB 2013 no. 32) worden een tweetal verbeteringen aangebracht. In de strafbepaling 

wordt een verkeerde verwijzing aangepast (onderdeel A) en in onderdeel B wordt 

een citeertitel toegevoegd, daar deze landsverordening bij de burgers als zodanig 

bekend is. 
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Artikel LV (Landsverordening overlijdensverklaring) 

De formulering van de strafbepaling neergelegd in artikel 12 wordt enigszins 
aangepast en de geldboetecategorieen worden daarbij ingevoerd, conform de indeling 

van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Met deze herformulering van het eerste en 

tweede lid wordt geen inhoudelijke wijziging beoogd. 

Bij recidive is de mogelijkheid opgenomen om geldboete van de naasthogere 
categorie op te leggen. 

Artikel LVI (Landsverordening uitoefening tandheelkunde), artikel LVII 
(Verloskundigenverordening) en artikel LVIII (Landsverordening uitoefening 
geneeskunst) 

In deze landsverordeningen zijn geen vrijheidsstraffen opgenomen, en zou volgens 

de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht een geldboete van de eerste 

categorie moeten worden toegevoegd. Doch de hoogte van de in deze 

landsverordeningen neergelegde straf voor het onbevoegd uitoefenen van de 

tandheelkunde, de verloskunde respectievelijk de geneeskunde is naar de mening van 

de regering niet meer van deze tijd. De regering is voorts van mening dat deze 
strafbare feiten geen eenvoudige overtredingen zijn, daar de gevolgen voor het 

onbevoegd uitoefenen van deze beroepen voor een patient ernstig kunnen zijn. 

Voorgesteld wordt om de hoogst toelaatbare categorie voor overtredingen op te 

nemen, nl. geldboete van de derde categorie. 

Artikel LIX (Warenverordening) 

In artikel 14 van de Warenverordening is de geldboetecategorie gekoppeld aan de 

hoogte van de op de feiten gestelde vrijheidsstraffen, nl. bij hechtenis van ten 

hoogste een maand (eerste, tweede, derde en vijfde lid) en hechtenis van ten hoogste 

veertien dagen (vierde en zesde lid) wordt geldboete van de tweede categorie 

voorgesteld. 

Artikel LX (Slacht- en Keuringsverordening) 

In onderdeel A wordt voorgesteld de vindplaatsaanduiding van het oude Wetboek 

van Strafrecht in artikel 10 te laten vervallen. 
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In onderdeel B wordt de strafbepaling opgenomen in artikel 14 geherformuleerd. De 

in het eerste lid voorgestelde geldboete van de tweede categorie past naar de mening 

van de regering bij het door middel van deze landsverordening beschermd belang. De 

regering is oordeel dat de strafbare feiten in deze landsverordening niet als 

eenvoudige overtredingen kunnen worden beschouwd. 

Aangezien bij recidive in de praktijk behoefte kan bestaan aan een hogere straf, 

wordt bij herhaling van overtreding van deze landsverordening de mogelijkheid om 

de naasthogere categorie op te leggen voorgesteld. (vide het tweede lid) 

Artikel LXI (Landsverordening bestrijdingsmiddelen) 

De geldboetecategorie wordt in het eerste lid van artikel 9 conform de indeling van 

het nieuwe Wetboek van Strafrecht ingevoerd, namelijk bij een hechtenis van ten 

hoogste 14 dagen hood geldboete van de tweede categorie (onderdeel A). 

In onderdeel B wordt het tweede lid van artikel 9, dat een recidivebepaling is, 

geherformuleerd. Ten aanzien van de hoogte van de vrijheidsstraf zij vermeld dat 

daarin met de nieuwe formulering geen wijziging is aangebracht. Toegevoegd is dat 

geldboete van de naasthogere categorie zal kunnen worden opgelegd. 

Een verwijzing naar artikel 76 van het oude Wetboek van Strafrecht is ook 

aangepast. 

Artikel LXII (Landsverordening verdovende middelen (L VM) 

In onderdeel A worden de artikelen 11 tot en met 11c geherformuleerd en de 

geldboetecategorieen ingevoegd die bij de bedreigde vrijheidsstraffen behoren. De 

toepassing van de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht zal een 

aanzienlijke verlaging van de geldboetebedragen betekenen. Voornamelijk is de 

oorzaak hiervan, dat er thans geldboetebedragen opgenomen zijn die buiten de door 

het nieuwe Wetboek van Strafrecht gehanteerde systematiek en hoogte vallen. 

De Raad van Advies heeft ten aanzien van dit artikel opgemerkt of beoordeeld is of 
bij de invoeging van de geldboetecategorie een afwijkende toepassing wenselijk is. 

De regering acht de in deze landsverordening vereiste afwijking te vergaand en houdt 

een te grote en fundamentele inbreuk op de systematiek van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

Hierbij kan evenwel worden vermeld dat aangezien drugshandel voornamelijk uit 

financieel gewin plaats vindt, is de toepasselijkheid van een hoge boetecategorie 
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aangewezen. Op grond van artikel 1:54 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht is de 

naasthogere boetecategorie toepasselijk, indien de bedreigde boetecategorie geen 

passende bestraffing biedt. Het beginsel dat gevangenisstraf en boete cumulatief 

kunnen worden opgelegd geldt voor de gehele wetgeving. Overigens biedt het 

voornoemde wetboek ook de mogelijkheid om de daarin opgenomen maatregel van 

ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel toe te passen. 

Ten aanzien van het huidige artikel 11, eerste lid, onderdeel a, kan nog worden 

opgemerkt dat thans gesproken wordt over "plegen" van het feit. In het voorgestelde 

eerste lid van datzelfde artikel wordt dit woord vervangen door "begaan", aangezien 

plegen alleen ziet op degene die zelf alle delictsbestanddelen vervult, terwijl begaan 

ziet op zowel het plegen als de deelnemingsvormen medeplegen en uitlokken. De 

bedoeling van de LVM verandert hierdoor niet, aangezien zij altijd in deze geest is 

toegepast door de rechter. In dit kader zij nog opgemerkt dat de hoogte van de 

tijdelijke gevangenisstraf verhoogd is naar de in het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

ingevoerde tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaren. 

In onderdeel B wordt een artikel 14 inhoudende de mogelijkheid van ontzetting van 

rechten aan deze landsverordening toegevoegd. Hierdoor kan het Openbaar 

Ministerie, indien het daartoe aanleiding ziet, de ontzetting van een van de in dit 

artikel aangegeven rechten vorderen. Voor een toelichting op de mogelijkheid van 

ontzetting van rechten kan worden verwezen naar de toelichting op artikel 1:64 van 

het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel LXIII (Landsverordening op distilleerderijen) 

De in de artikelen 11 en 13 van deze landsverordening voorkomende 

strafbepalingen omvatten geldboetebedragen. Bij gebreke aan vrijheidsstraffen is de 

indeling van deze bepalingen in de geldboetecategorieen niet mogelijk conform de 

indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De daarvoor ontwikkelde criteria 

zijn niet afdoende. Voor dit soort gevallen dient dus naar een combinatie van andere 

criteria te worden gekeken, zoals het beschermde rechtsgoed en de oorspronkelijke 

bedoeling van de wetgever. Het overtreden van het eerste lid van artikel 11 en van 

het eerste lid van artikel 13 worden bedreigd met een geldboete van ten hoogste Afl. 

3000,-, terwijl het overtreden van artikel 11, tweede en derde lid, bedreigd worden 

met een geldboete van ten hoogste Afl. 100,-. Het verschil in de geldboetebedragen 

geeft aan dat de wetgever aan bepaalde overtredingen zwaarder tilt dan aan de 

andere. Voor de zwaardere overtredingen wordt geldboete van de tweede categoric 

voorgesteld, terwijl voor de lichtere overtredingen, geldboete van de eerste categorie 

wordt voorgesteld. 
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Artikel LXIV (Calamiteitenverordening) 

In artikel 19, eerste lid, wordt de geldboetecategorie ingevuld conform de 
indelingcriteria, zoals in § 6 van het algemene deel van de toelichting vermeld. Bij 
hechtenis van ten hoogste drie maanden, hoort een geldboete van de derde categorie. 

Artikel LXV (Landsverordening ontplofbare stoffen) 

In artikel 9, eerste lid, wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de 
indelingscriteria, namelijk bij hechtenis van ten hoogste twee maanden hoort een 
geldboete van de tweede categorie (onderdeel A). 

Onderdeel B heeft betrekking op de recidivebepaling en bevat hogere straffen. De 
voorgestelde aanpassing komt overeen met de systematiek en sluit aan bij de 
formulering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel LXVI (Landsverordening op de stoomketels) 

In onderdeel A, ten 1°, wordt de tekst van de aanhef van artikel 47 eerste lid, 
onderdeel a, herschreven en daarin wordt geldboete van de tweede categorie 
voorgesteld, welke correspondeert met de daarbij bedreigde gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden. 

In ten 2° wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de indelingscriteria, 
namelijk bij gevangenisstraf van ten hoogste een maand hoort een geldboete van de 
tweede categorie. 

In onderdeel B worden in de artikelen 48 en 49 de geldboetecategorie ingevoerd 
conform de indelingscriteria. 

Overigens is een expliciete cumulatie van hoofdstraffen nu overbodig, daar het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht reeds daarin voorziet. Daardoor wordt het woord 
"en" telkens vervangen door "of'. 

In onderdeel C vervalt in artikel 49 de vindplaatsaanduiding van het oude Wetboek 
van Strafrecht, waardoor de in dat artikel opgenomen verwijzing verder ongewijzigd 
kan blijven bestaan. 
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Artikel LXVII (Landsverordening brandweer) 

In deze landsverordening wordt ingevolge de indelingscriteria de geldboetecategorie 
gekoppeld aan de bedreigde vrijheidsstraf, te weten bij een hechtenis van ten hoogste 

een jaar, hoort een geldboete van de derde categorie. In casu betekent dit dat op het 
strafbaar feit de op te leggen geldboetebedrag aanzienlijk lager wordt dan het huidige 

geldboetebedrag. 

Ook ten aanzien van deze bepaling heeft de Raad van Advies een nadere overweging 

gevraagd. Hierbij wil de regering opmerken dat de wetgever indertijd de niet 

naleving van de voorschriften als een overtreding heeft aangemerkt. De aan die 

overtreding gekoppelde geldboetebedrag, komt in het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht overeen met geldboete van de vijfde categorie welk categorie aan de meest 
ernstige misdrijven wordt gekoppeld. Voor de inpassing in de systematiek van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht, zal een aanzienlijke verhoging van de vrijheidsstraf, 
alsmede een wijziging van de kwalificatie moeten plaatsvinden. De regering acht het 

momenteel niet wenselijk om deze wijzigingen te verrichten, mede vanwege het feit 

dat deze landsverordening bij uitstek een voorbeeld is van een landsverordening 
waarbij een andere handhavingmethode (bestuurlijk handhaven) zal moet worden 

overwogen. 

Artikel LXVIII (Landsverordening hulpverlening bij scheepvaartongevallen) 

In deze landsverordening worden een aantal aanpassingen aangebracht. Allereerst 

worden de minimumstraffen eruit gelicht en de thans opgenomen maximum 
bedreigde straffen komen daarvoor in de plaats. 

De geldboetecategorieen worden aan de voornoemde maximumstraffen gekoppeld. 
Ook is een expliciete cumulatie van hoofdstraffen niet meer nodig, want het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht voorziet reeds in die mogelijkheid. 

Artikel LXIX (Landsverordening wegverkeer) 

In onderdeel A worden in het eerste, tweede en derde lid van artikel 40 de 

terminologie aangepast. Ingevolge het zesde lid van artikel 40 zijn de in het eerste, 

tweede en derde lid opgenomen strafbare feiten misdrijven. De vrijheidsstraf die 

daarop dient te worden opgelegd is de gevangenisstrafi daardoor dient telkens de 

woorden "of hechtenis" te vervallen. 
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In onderdeel B worden de geldboetecategorieen ingevuld in het eerste lid van artikel 

40. Bij een ongeval waardoor een ander wordt gedood kan gevangenisstraf van ten 

hoogste twee jaren worden opgelegd, waarbij een geldboete van de vierde categorie 

wordt voorgesteld. Het boetebedrag behorende bij deze categorie is lager dan het 

thans bedreigde geldboetebedrag. 

Voor een ongeval waardoor een ander lichamelijk letsel oploopt, wordt geldboete 
van de derde categorie voorgesteld, hetgeen overeenkomt met de systematiek van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dit betekent echter dat het maximale 

geldboetebedrag verlaagd is. 

In onderdelen C, D en E wordt de geldboetecategorie voorgesteld, conform de 

indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dit heeft tot gevolg dat voor een 

aantal van de strafbaar gestelde feiten, het geldboetebedrag verlaagd is. De maximale 

geldboetebedragen voor de als overtreding aangemerkte strafbare feiten zijn evenwel 

verhoogd. 

Artikel LXX (Landsverordening personenvervoer) 

In onderdeel A wordt in artikel 33 een verwijzing naar artikel 76 van het oude 

Wetboek van Strafrecht aangepast aan het daarmee corresponderende artikel in het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht en vervalt de vindplaatsaanduiding van het oude 

Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel B wordt de geldboetecategorie ingevoerd in artikel 35, conform de 

indelingscriteria vermeld in § 6 van het algemene deel van de toelichting. In ten 1°, 

2° en 4° worden in het eerste, tweede en vierde lid van artikel 35 geldboete van de 

tweede categorie voorgesteld, daar de bedreigde vrijheidsstraffen op hechtenis van 

ten hoogste twee maanden respectievelijk 30 dagen zijn gesteld. 

Ten 3° heeft betrekking op de recidivebepaling vastgelegd in het derde lid. Ook in 

deze bepaling is de mogelijkheid opgenomen om geldboete van de naasthogere 
categoric op to leggen, bij herhaling van een overtreding binnen een jaar na een 

eerdere onherroepelijke veroordeling. 

Artikel LXXI (Vaartuigenverordening) 

In artikel 16 wordt geldboete van de tweede categoric voorgesteld; deze categoric 

correspondeert met de bedreigde vrijheidsstraf. 
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Artikel LXXII (Landsverordening openbare wateren en stranden) 

In onderdelen A en B wordt in artikel 3, eerste en tweede lid, geldboetecategorieen 

voorgesteld, die overeenkomen met de systematiek van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. 

In onderdeel C wordt de recidivebepaling, vastgelegd in het derde lid van voormeld 

artikel, herschreven en de mogelijkheid voor de oplegging van geldboete van de 

naasthogere categoric bijgevoegd. 

Artikel LXXIII (Zeeaanvaringsverordening) 

Voor deze landsverordening is het niet mogelijk om de systematiek van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht onverkort toe te passen, daar er geen vrijheidsstraffen 

worden geeist en geldboete van de eerste categorie afbreuk zou doen aan de 

bedoeling van de wetgever met de vastgestelde strafbedreiging. Met het oog daarop 

wordt de categorie die het dichts bij het bedreigde geldboetebedrag ligt voorgesteld, 
namelijk van de derde categorie. 

Artikel LXXIV (Landsverordening veiligheidsvoorschriften voor kleine schepen) 

In artikel 7 wordt een verwijzing naar artikel 49, eerste lid, onderdeel b, van het oude 

Wetboek van Strafrecht geactualiseerd conform het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

en de geldboetecategorie conform de indelingscriteria voorgesteld. 

Artikel LXXV (Landsverordening internationale meetbrieven) 

Ook voor deze landsverordening is het niet mogelijk om de systematiek van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht onverkort toe te passen, daar er geen 

vrijheidsstraffen worden geeist en ook bier zou een geldboete van de eerste categorie 

afbreuk doen aan de bedoeling van de wetgever met de gekozen strafbedreiging. 

De regering stelt derhalve voor om de geldboetecategorieen toe te passen die zoveel 

mogelijk overeenkomen met de thans bedreigde geldboetebedragen. De voorgestelde 

geldboetecategorieen sluiten naar de mening van de regering aan bij de ernst van het 

geschonden belang. 
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Artikel LXXVI (Havenverordening) en Artikel LXXVII (Haven- en 

redeverordening) 

In artikel 35 van de Havenverordening wordt de geldboetecategorie ingevoerd 

conform de indelingcriteria, nl. bij hechtenis van ten hoogste dertig dagen, hoort 

geldboete van de tweede categorie. 

Hierbij zij opgemerkt dat op het moment dat de Haven- en redeverordening in 

werking treedt, de Havenverordening ingetrokken zal worden. Dit betekent dat 

artikel LXXVI op dat moment overbodig zal worden en kan komen te vervallen. 

Indien dit ontwerp reeds aan de Staten is aangeboden, zal dit door middel van een 

nota van wijziging plaatsvinden. 

In de onderdelen A en B van de Haven- en redeverordening worden in de artikelen 

53, derde lid, en 58, eerste lid, twee verwijzingen naar artikelen van het oude 

Wetboek van Strafrecht aangepast. 

In onderdeel C wordt de strafbepalingen neergelegd in artikel 62 gewijzigd, door een 

geldboetecategorie toe te voegen. De voorgestelde geldboetecategorieen zijn volgens 

de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dit betekent dat de 

geldboetebedragen aanzienlijk zijn gedaald. Ook de uitdrukkelijke mogelijkheid van 

cumulatie van hoofdstraffen is geschrapt. 

Artikel LXXVIII (L uchtvaartverordening) 

De voorgestelde geldboetecategorie in onderdeel A is conform de indelingcriteria 

van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In artikel 22b wordt een verwijzing naar een aantal artikelen van het oude Wetboek 

van Strafrecht aangepast aan de corresponderende artikelen in het nieuwe Wetboek 

van Strafrecht (onderdeel B). 

Artikel LXXIX (Telegraaf- en telefoonverordening) 

In de artikelen 8 en 8a wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de 

indelingcriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, nl. bij een gevangenisstraf 

van ten hoogste zes maanden onderscheidenlijk bij een hechtenis van ten hoogste 
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drie maanden, hoort geldboete van de derde categorie (zie onderdelen A en B, ten 
10). 

Onderdeel B, ten 2°, heeft betrekking op het tweede lid van artikel 8a bevattende de 

recidivebepaling. Daarbij wordt bij herhaling van de overtreding geldboete van de 
naasthogere categorie voorgesteld. 

In artikel 9 wordt een verwijzing naar een aantal artikelen van het oude Wetboek van 
Strafrecht aangepast aan de corresponderende artikelen in het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht (onderdeel C). 

Hierbij kan worden opgemerkt dat een aantal artikelen niet meer in het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht voorkomen, to weten de artikelen 387, 390 en 391. Voor een 
toelichting zij verwezen naar de toelichting op het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel LXXX (Televisieverordening) 

In artikel 15 wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de indelingcriteria van 
het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel LXXXI (Statistiekverordening) 

De voorgestelde geldboetecategorieen in deze landsverordening zijn conform de 

indelingcriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel LXXXII (Landsverordening volkstellingen) 

In artikel 9, vierde lid, wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, nl. bij hechtenis van ten hoogste 
twee weken, hoort geldboete van de tweede categorie (onderdeel A). 

Onderdeel B betreft de strafbaarstelling van de schending van de 

geheimhoudingsplicht. Momenteel kent artikel 10 van de landsverordening zowel 
een culpoos als een opzetbepaling. De voorgestelde aanpassing is conform de 

uitgangspunten neergelegd in § 12 van het algemene deel van de toelichting, waarbij 
de opzetbepaling wordt geschrapt. Overigens kan worden verwezen naar de 
voormelde toelichting. 
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Artikel LXXXIII (Ijkverordening) 

In de Ijkverordening zijn thans alleen vrijheidsstraffen opgenomen en er bestaat geen 

mogelijkheid voor het opleggen van een geldboete. Met het onderhavige artikel 

wordt daarin verandering aangebracht. De artikelen 29 tot en met 35 worden 

aangevuld met de geldboetecategorieen, waarvan de categorie conform de 

indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht wordt voorgesteld. 

Artikel LXXXIV (Verordening op het vissen met sleepnetten) en artikel LXXXV 

(Visserijverordening) 

De voorgestelde geldboetecategorieen zijn in de beide landsverordeningen ingevoegd 

overeenkomstig de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Vermeldenswaard is hierbij dat de in artikel 15 van de Visserijverordening 

opgenomen geldboetebedrag aanzienlijk verschilt met het door de voorgestelde 

geldboetecategorie vertegenwoordigde geldsbedrag. Ook de uitdrukkelijke cumulatie 

van hoofdstraffen is in dat laatste artikel geschrapt 

Ook ten aanzien van artikel LXXXV heeft de Raad een opmerking gemaakt over de 

aanzienlijke verlaging van het geldboetebedrag. Ook in artikel 15, eerste lid, van de 

Visserijverordening is een geldboetebedrag opgenomen die niet binnen de 

systematiek van de geldboetecategorie het nieuwe Wetboek van Strafrecht past. 

Daarnaast is het in strijd handelen met de artikelen 2, 3 en 4 door de wetgever als een 

overtreding aangemerkt, waarop een hechtenis van drie maanden is vastgesteld. De 

disproportionaliteit tussen de vrijheidsstraf en de geldboete is zodanig groot dat zelfs 

een aanzienlijke verhoging van de vrijheidsstraf en een wijziging van de kwalificatie 

niet toereikend zal zijn om het huidige geldboetebedrag in de systematiek van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht to kunnen inpassen. Ook hier acht de regering een 

beoordeling van de effectiviteit en de efficientie van de handhavingmethode aan de 

orde, doch deze zal op een later tijdstip moeten geschieden. 

Artikel LXXXVI (Zandverordening) en artikel LXXXVII (Landsverordening 

uitvoerrecht op delfstoffen) 

In beide artikelen wordt de geldboetecategorie ingevoerd in de desbetreffende 

landsverordeningen conform de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 
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In onderdeel C van artikel LXXXVII wordt de strafbepaling omtrent de schending 

van de geheimhoudingsplicht aangepast. Artikel 28 van deze landsverordening kent 

momenteel zowel het culpose als het opzetdelict. Voor een toelichting op de 

voorgestelde wijzigingen zij verwezen naar § 12 van het algemene deel van de 

toelichting. 

Artikel LXXXVIII (Petroleumverordening zeegebied Aruba) 

Ten aanzien van dit artikel merkt de Raad van Advies in zijn advies op, om te bezien 

of bij de toevoeging van de geldboetecategorie in de strafbepaling van deze 

landsverordening afwijking van de systematiek van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht wenselijk is. De regering heeft zich over deze opmerking van de Raad 

beraden en is tot de conclusie gekomen dat de strafbaarstelling van artikel 11, eerste 

lid, niet helemaal juist is. Artikel 11 stelt onder meer artikel 4 strafbaar, welk artikel 

een procedurele bepaling betreft, dat zeker niet geschikt is om strafrechtelijk te 

worden gehandhaafd. De regering stelt bij nader inzien voor om de verwijzing naar 

voormeld artikel te laten vervallen. In onderdeel A, ten 1°, is het eerste lid van artikel 

11 geherformuleerd en de geldboetecategorie ingevoegd, overeenkomstig de 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van de hoogte van 

de geldboete, dat een aanzienlijke verlaging kent, wil de regering wijzen op de 

mogelijkheid van de toepassing van artikel 1:54. In het zevende lid van dat artikel is 

de mogelijkheid opgenomen voor de rechter om geldboete van de naasthogere 

categorie op te leggen, indien hij de toepasbare straf niet afdoende acht. 

Ten aanzien van het tweede lid van artikel 11, acht de regering de toepassing van de 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht meer in overeenstemming met 

de bedoeling van de wetgever, namelijk dat het in dit lid strafbaar gestelde feit een 

overtreding is, dat lager wordt gestraft. Ten einde de hoogte van de thans 

vastgestelde geldboetebedragen te behouden, is een aanzienlijke verhoging van de 

vrijheidsstraf nodig, alsook een wijziging van de kwalificatie van overtreding tot 

misdrijf. In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is er een uitdrukkelijke scheiding 

tussen misdrijven en overtredingen gemaakt. Deze scheiding dient ook in de 

bijzondere wetgeving te worden gemaakt. De regering acht de voornoemde 

benodigde wijzigingen te drastisch en deze zullen in strijd met de bedoeling van de 

wetgever om die strafbare feiten als overtredingen te beschouwen. Dit betekent dat 

bij hechtenis van ten hoogste een jaar, geldboete van de derde categorie behoort 

(onderdeel A, ten 2°). 

De uitdrukkelijke cumulatie van straffen is geschrapt. 
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Wat artikel 12, eerste lid, betreft zij vermeld ook de in dit lid bedreigde geldboete 
niet in verhouding tot de bedreigde vrijheidsstraf staat. Het betreft in casu door de 

wetgever als overtreding gekwalificeerde strafbare feiten, welke feiten in de regel 
met lagere straffen worden bedreigd. Hetgeen opgemerkt is ten aanzien van het 

tweede lid van artikel 11 is eveneens op dit artikellid van toepassing. Ook hier zijn 

de benodigde wijzigingen om bij het geldboetebedrag aan te sluiten te drastisch en 

onwenselijk. De bedoeling van de wetgever is geweest om die strafbare feiten als 

overtredingen te beschouwen. De toepassing van de systematiek van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht, is derhalve meer in overeenstemming met deze bedoeling 

van de wetgever (onderdeel B). 

Artikel LXXXIX (Landsverordening publicatieplicht nutsbedrifven) 

Ook in deze landsverordening zijn de geldboetecategorieen voorgesteld conform de 

systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel B wordt artikel 5 aangevuld met een geldboetecategorie, aangezien dat 

artikel thans geen geldboete als straf kent. 

Artikel XC (Landsverordening elektriciteitsconcessie) 

Het in artikel 20, eerste lid, van deze landsverordening strafbaar gestelde feiten, nl. 

de overtreding van de verschillende voorschriften van deze landsverordening, zoals 

"het zonder vergunning in gebruik hebben van inrichtingen voor het opwekken van 

elektriciteit met het oog op de levering daarvan aan derden" is naar de mening van de 

regering geen eenvoudige overtreding, Daardoor stelt zij voor het geldboetebedrag 
van Afl. 500,- te vervangen door geldboete van de tweede categorie 

Artikel XCI (Landsverordening afbetalingsovereenkomsten) 

De in artikel 4 van deze landsverordening voorgestelde geldboetecategorieen komen 
overeen met de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. In dit artikel 

wordt ten aanzien van beide leden voorgesteld om de uitdrukkelijke cumulatie van 
hoofdstraffen te schrappen, omdat het nieuwe Wetboek van Strafrecht een ruime 

mogelijkheid van cumulatie van hoofdstraffen toestaat (onderdeel A). 
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Artikel 8 bevat de strafbaarstelling van de schending van de geheimhoudingsplicht. 

De voorgestelde aanpassing is conform de voorstellen opgenomen in § 12 van het 

algemene deel van de toelichting (onderdeel B). 

Artikel XCII (Auteursverordening) 

De bedreigde straffen in de Auteursverordening omvatten een minimum- en een 

maximumstraf. Deze zullen in overeenstemming met de overige strafbepalingen 

worden gebracht, namelijk door slechts de maximumstraf to handhaven. 

Thans lopen de geldboetebedragen tussen eenhonderd en vijfduizend florins 

(artikelen 31, 34, eerste lid en 37), van vijftig tot tweeduizend florins (artikel 32), 

van vier tot tweehonderd florins (artikel 35) en in artikel 37 wordt ook met 

gevangenisstraf van 8 dagen tot twee jaren bedreigd. 

Ten aanzien van de strafbepalingen waarin geen vrijheidsstraf is opgenomen, maar 

wel een geldboete, stelt de regering voor om de categorie die het dichtst bij het 

hoogste bedreigde geldboetebedrag ligt, vast to leggen. Dit betekent dat voor de 

artikelen 31, 32 en 34, eerste lid, geldboete van de tweede categorie wordt 

voorgesteld (onderdelen A en B). 

Ten aanzien van artikel 35 wordt geldboete van de eerste categorie vastgelegd 

(onderdeel C). 

In artikel 37 wordt de geldboetecategorie gekoppeld aan de vrijheidsstraf (onderdeel 

D). 

Artikel XCIII (Landsverordening vrije zones 2000) 

In artikel 19 van deze landsverordening worden de geldboetecategorieen voorgesteld 

conform de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De uitdrukkelijke 

cumulatie van hoofdstraffen wordt geschrapt. 

Artikel XCIV (Landsverordening toezicht kredietwezen), artikel XCV 

(Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijfi, artikel XCVI (Landsverordening 

toezicht geldtransactiebedrijven) en artikel XCVII (Landsverordening toezicht 

trustkantoren) 

In onderdeel A van alle vier de landsverordeningen wordt in artikel 1 de 

omschrijving van de begrippen "witwassen" en "terrorismefinanciering" aangepast. 
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In de omschrijving van "witwassen" dienen de in het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

corresponderende artikelen te worden opgenoemd. 

Aangezien een aparte strafbaarstelling van terrorismefinanciering ook in het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht is opgenomen, dient de omschrijving de verwijzing naar dat 

artikel te bevatten. 

De geldboetecategorieen worden voorgesteld overeenkomstig de uitgangspunten die 

in § 11, betrekking hebbende op de sectorale toezichtverordeningen, zijn neergelegd. 

Overigens zij volledigheidshalve ook verwezen naar § 6 van het algemene deel van 

de toelichting. 

Ten aanzien van artikel XCVI zij nog het volgende opgemerkt. In onderdeel B komt 

in artikel 5, derde lid, een zinsnede die kennelijk verkeerd is te vervallen. 

In onderdeel D, ten 1°, is de gevangenisstraf verhoogd van vier naar zes jaren. Dit is 

geschied om deze landsverordening in overeenstemming te brengen met de overige 

sectorale toezichtlandsverordeningen. Abusievelijk is bij Landsverordening van 7 

december 2012 houdende de wijziging van een aantal landsverordeningen in verband 

met de invoering van de Landsverordening voorkoming en bestrij ding witwassen en 

terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en ter verbetering in dit kader van het 

Arubaanse systeem voor de voorkoming en bestrij ding van witwassen en 

terrorismefinanciering (herziening sectorale toezichtwetgeving) (AB 2012 no. 55) 

deze aanpassing nagelaten. 

Artikel XCVIII (Landsverordening regeling geldstelsels), artikel XCIX 

(Landsverordening deviezenverkeer) en artikel C (Landsverordening 
deviezenprovisie) 

In alle drie deze landsverordeningen worden de voorgestelde geldboetecategorie 

ingevoerd conform de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CI (Prijzenverordening) 

In onderdeel A wordt in artikel 8 de geldboetecategorie ingevoerd, conform de 

indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel B wordt artikel 12, dat betrekking heeft op de strafbaarstelling van de 

schending van de geheimhoudingsplicht, aangepast. Dit artikel bevat zowel een 

schuld als een opzetvariant. Het tweede lid dat de opzetvariant bevat, komt in 
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verband met de uniformering van deze bepaling te vervallen. Het derde en vierde lid 

zijn geherformuleerd en omgewisseld. 

Het nieuwe tweede lid bevat thans de schuldvariant van de schending van de 

geheimhoudingsplicht en het nieuwe derde lid bevat de kwalificatie van de in deze 

bepaling opgenomen strafbare feiten. 

Artikel CII (Landsverordening in- en uitvoer) 

In artikel 15 van deze landsverordening wordt de geldboetecategorie ingevoerd 

conform de indelingscriteria het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De toepassing van 

deze indeling heeft tot gevolg dat de op de feiten gestelde geldboetebedragen 
aanzienlijk verlaagd worden in vergelijking met de thans bedreigde 

geldboetebedragen. 

Artikel CIII (Vestigingsverordening bedrijven) 

In artikel 10, eerste lid, wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de 

indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht (onderdeel A). 

Onderdeel B heeft betrekking op de recidivebepaling, vastgelegd in het tweede lid 

van voormeld artikel. Voorgesteld wordt om dat lid aan te vullen met de 

mogelijkheid om geldboete van de naasthogere categoric op te kunnen leggen. 

Onderdeel C betreft de in het derde lid van artikel 10 opgenomen strafbaarstelling 

van de verkeerde opgaaf van gegevens ter verkrijging van een vergunning. De 

bedreigde straf bedraagt zes maanden gevangenisstraf, waaraan geldboete van de 

derde categoric wordt gekoppeld. 

In onderdeel D wordt het vierde lid herschreven ter verbetering van de kwalificaties 
van de in dit artikel strafbaar gestelde feiten. 

Artikel CIV (Vergunningsverordening) 

In onderdeel A wordt artikel 28 op een tweetal punten gewijzigd. In ten 1°, wordt in 

onderdeel b als grond voor weigering van een vergunning genoemd het geval dat de 

aanvrager binnen de afgelopen vijf jaren voor de indiening van de aanvraag 

onherroepelijk is veroordeeld. Deze veroordeling kan betrekking hebben op een 

76 

Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 76 van 101 



IS Staten ZJ 2006-2013 - 180 

vrijheidsstraf van een maand of langer (in dit geval kan deze betrekking hebben op 

gevangenisstraf of hechtenis) of op een geldboete. Thans bedraagt het 

geldboetebedrag Afl. 250,-. De geldboetecategorie die de regering hierbij voorstelt, 
is de tweede. Redenen daarvoor is allereerst dat de eerste categorie voor eenvoudige 

overtredingen is bedoeld, waarvoor geen vrijheidsstraf is vastgesteld. Dit zou naar de 

mening van de regering een te lage grens zijn om een aanvraag voor een vergunning 

te weigeren. Voorts is in verband met de in het onderhavige ontwerp aangebrachte 
aanpassingen ten aanzien van de verschillende belastingverordeningen de tweede 

categorie als ondergrens voor de in die landsverordeningen strafbaar gestelde feiten 

voorgesteld. Voor een enkel overtreding wordt nog steeds de eerste categorie als straf 
voorgesteld. Bovendien wordt de tweede categorie voorgesteld bij zowel de ernstiger 

overtredingen waarop vrijheidsstraf kan worden opgelegd, als bij lichtere' 
misdrijven. 

In onderdeel A, ten 2°, en in onderdeel B, ten 2°, wordt een tweetal verwijzingen naar 

artikelen van het oude Wetboek van Strafrecht aangepast aan de artikelen van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel B, ten 1°, wordt de geldboetecategorie conform de indelingscriteria van 

het nieuwe Wetboek van Strafrecht ingevoerd. 

Onderdeel B, ten 2°, heeft betrekking op de recidivebepaling; daaraan wordt de 

mogelijkheid toegevoegd om een geldboete op te leggen van de naasthogere 
categorie. 

Met onderdeel B, ten 3°, wordt in artikel 57, derde lid, wordt het woord `hechtenis' 
vervangen door `gevangenisstrar, omdat het woord ' opzettelijk' in de 

delictsomschrijving voorkomt. Ook wordt de geldboetecategorie ingevoerd, 

overeenkomstig de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel C is artikel 61 aangevuld met de kwalificatie van het voorgestelde 

misdrijf in het derde lid van artikel 57. 

Artikel CV (Landsverordening winkelsluiting) 

In artikel 10 wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de indelingscriteria van 

het nieuw Wetboek: aan hechtenis van ten hoogste drie maanden wordt geldboete 

van de derde categorie ( in het eerste lid) en aan hechtenis van ten hoogste een 

maand wordt geldboete van de tweede categorie (in het tweede lid) gekoppeld. 
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Artikel CVI (Uitvoerverbodenverordening) 

In artikel 4, eerste lid, wordt de geldboetecategorie ingevoerd conform de 

indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CVII (Landsverordening beeindiging arbeidsovereenkomst) 

De voorgestelde geldboetecategorie is conform de indelingscriteria van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht in artikel 8 gevoegd. De vermelding van de mogelijkheid 

van cumulatie van hoofdstraffen wordt verwijderd. 

Artikel CVIII (Arbeidsgeschillenverordening) 

In onderdeel A wordt de geldboetecategorie in artikel 16 ingevoerd conform de 

indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 17, tweede lid, stelt het opzettelijk schenden van geheimen strafbaar. Deze 

bepaling kan komen te vervallen met het oog op uniformering daarvan, 

overeenkomstig de in het algemene deel van de toelichting in § 12 vermelde 

uitgangpunten (onderdeel B). Aangezien deze bepaling geen schuldvariant bevat, kan 

ook het derde lid, dat de klachtvereiste bevat komen te vervallen. De algemene 

strafbepaling opgenomen in artikel 2:232 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht is 

bij overtreding van de geheimhoudingsplicht in deze landsverordening van 

to epas sing. 

Artikel CIX (Landsverordening ondernerningspensioenfondsen) 

In onderdeel A wordt een verwijzing naar het oude Wetboek van Strafrecht 

aangepast. 

In onderdeel B wordt de strafbepaling aangepast. Artikel 27 is recentelijk aangepast 

bij Landsverordening van 30 december 2011 (Aanpassingsverordening algemeen 

pensioen (AB 2011 no. 86). De in dat artikel voorgestelde hoogte van de geldboete 

komt niet overeen met de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De 

regering heeft evenwel gekozen om ook in dit artikel deze systematiek te hanteren, 
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daar de voorgestelde geldboetebedragen in vergelijking met de vrijheidstraf 
buitensporig zijn en dus een enorm afbreuk zou doen aan het recentelijk 

goedgekeurde systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dit betekent wel 

dat de geldboetebedragen aanzienlijk zullen verminderen. 

Artikel CX (Landsverordening algemeen pensioen) 

De verwijzing naar een artikel van het oude Wetboek van Strafrecht wordt vervangen 

door het corresponderende artikel in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CXI (Cessantiaverordening) 

In artikel 14 wordt de geldboetecategorie voorgesteld conform de indeling van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht, nl. gevangenisstraf van ten hoogste een jaar wordt 

gekoppeld aan geldboete van de derde categorie in het eerste lid (onderdeel A) en 

hechtenis van ten hoogste een maand wordt gekoppeld aan geldboete van de tweede 

categorie in het tweede lid (onderdeel B). 

Artikel CXII (Landsverordening minimumlonen) 

Ook in deze landsverordening wordt in artikel 15 de geldboetecategorie voorgesteld 

conform de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Ook worden de 

bewoordingen die gericht zijn om de cumulatie van hoofdstraffen toe te staan 

aangepast (onderdeel A). 

Artikel 19 bevat de strafbaarstelling van de schending van de geheimhoudingsplicht. 

In onderdeel B wordt voorgesteld om de opzetvariant te schrappen en alleen de 

schuldvariant te handhaven. Voor een toelichting hierop zij verwezen naar § 12 van 

het algemene deel van de toelichting. 

Artikel CXIII (Vakantieverordening) 

In artikel 17, eerste lid, van deze landsverordening wordt de geldboetecategorie 

conform de indelingscriteria voorgesteld, nl. bij hechtenis van ten hoogste een 

maand, hoort geldboete van de tweede categorie. 
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Artikel CXIV (Stuwadoorsverordening) 

De hoogte van de bedreigde vrijheidsstraffen in deze landsverordening wordt, zoals 
al in § 9 van het algemene deel van de toelichting is vermeld, gewijzigd. Daarbij 

wordt voorgesteld de oplegging van gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of 
geldboete van de vierde categorie voor het hoofd of bestuurder van een 

stuwadooronderneming die, nadat een bevel tot gehele of gedeeltelijke staking van 

stuwadoorsarbeid is gegeven, in strijd daarmee arbeid doet of laat voortzetten of 
zonder de vereiste toestemming doet of laat voortzetten of hervatten (onderdeel A). 

Voor het overtreden van de wettelijke voorschriften, met uitzondering van artikel 2a, 

vijfde lid, wordt hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde 

categorie voorgesteld (onderdeel B). 

In onderdeel C wordt geldboete van de tweede categorie voorgesteld voor de 

havenarbeider die, met uitzondering van het bij of krachtens artikel 2a, vijfde lid, 

bepaalde, een bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschrift overtreedt, 
welk categorie correspondeert met de bedreigde vrijheidsstraf. 

Artikel CXV (Veiligheidsverordening) 

Ook in deze landsverordening wordt de hoogte van de bedreigde vrijheidsstraffen 

verhoogd, zoals in § 9 van het algemene deel van de toelichting is voorgesteld. De 

regering is van oordeel dat de door deze landsverordening beschermde belangen 
gewaarborgd moeten blijven. Aan de veiligheidsaspecten, vooral met het oog op de 

bescherming van de werknemers, wordt in de laatste jaren - ook op 

internationaalrechtelijk gebied - meer aandacht besteed. Overtreding daarvan kan 
grote gevolgen hebben voor de werknemer en kan zelfs levensbedreigend zijn. Een 

daarop toegesneden strafbedreiging getuigt van de serieuze aanpak van een 

dergelijke overtreding en dit kan naar de mening van de regering niet voldoende 

geschieden als de bedreigde straffen to laag zijn. 

De regering acht een voorgestelde gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en 

geldboete van de vierde categorie bij het opzettelijk niet voldoen aan de wettelijke 
voorschriften en hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde 

categorie voor de overtreding van de voorschriften dan ook op zijn plaats (onderdeel 

A). 
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Onderdeel B heeft betrekking op de wijziging van de geheimhoudingbepaling. Ook 

bier wordt voorgesteld de opzetvariant te laten vervallen. Voor een toelichting 

hieromtrent zij verwezen naar § 12 van het algemene deel van de toelichting. 

Artikel CXVI (Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving) 

Onderdelen A en C betreffen wetstechnische aanpassingen. 

In onderdeel B wordt een verwijzing naar de artikelen van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht aangepast. 

Artikel CXVII (Arbeidsbureauverordening) 

De strafbepaling in artikel 11 is geherformuleerd. Daarmee wordt geen inhoudelijk 

wijziging beoogd. De geldboetecategorie is toegevoegd, conform de indelingscriteria 
van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, te weten bij een hechtenis van ten hoogste 

een maand hoort geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXVIII (Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten) 

In artikel 10 worden twee aanpassingen aangebracht, namelijk er wordt een 

verkeerde verwijzing aangepast en de geldboetecategorie wordt ingevoerd conform 

de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CXIX (Landsverordening maatschappelijke zorg) 

In dit artikel zijn er aanpassingen die voortvloeien uit de invoering van een nieuw 

Wetboek, maar ook worden er enkele omissies hersteld. 

In onderdeel A worden er aanpassingen aangebracht in artikel 15. In ten 1° wordt het 

eerste lid herschreven, maar daar wordt geen inhoudelijke wijziging mee beoogd. 

In ten 2° is een tweetal wijzigingen aangebracht. Allereerst is, vanwege het feit dat 

het om een opzetdelict gaat, namelijk het opzettelijk verstrekken van onjuiste 

inlichtingen of verzwijgen van omstandigheden die op de beslissing over het te 

vertrekken maatschappelijk hulp van invloed kan zijn, is de vermelding van 

"hechtenis" vervangen door gevangenisstrar 

Daarnaast is de bedreigde straf verhoogd, aangezien met dit misdrijf de 

gemeenschap, die met belastinggelden bijdraagt voor de maatschappelijke hulp aan 

minderbedeelden, wordt benadeeld, terwijl de schuldige bevoordeeld wordt. Uit het 
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opzet blijkt het oogmerk van de schuldige om zich to bevoordelen. De regering acht 
een gevangenisstraf voor dit delict van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 

derde categorie gerechtvaardigd. 

Ten 3° heeft betrekking op het opzettelijk schenden van de geheimhoudingsplicht. 

Hierop is al in § 12 van het algemene deel van de memorie van toelichting ingegaan. 

De algemene strafbaarstelling vastgelegd in artikel 2:232 van het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht is hierbij van toepassing. 

In ten 4° wordt geldboete van de tweede categoric toegevoegd, welke overeenkomt 
met de bedreigde vrijheidsstraf, nl. hechtenis van ten hoogste veertien dagen. 

In onderdeel B wordt artikel 16 bevattende de kwalificaties van de strafbare feiten als 

overtreding of misdrijven aangepast. 

In onderdeel C wordt artikel 17 aangepast. Dit artikel, inhoudende dat 

opsporingsambtenaren aangewezen kunnen worden in het kader van deze 

landsverordening, werd abusievelijk niet meegenomen in de Invoeringsverordening 
van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1997 no. 34). Hiermee wordt 

deze omissie hersteld. 

Artikel CXX (Landsverordening sociale vorming) 

De voorgestelde geldboetecategorieen in deze landsverordening komen overeen met 
de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Ten aanzien van onderdeel A kan allereerst worden opgemerkt dat artikel 21, eerste 

en tweede lid, geherformuleerd is met het oog op het laten vervallen van de 

opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht. Bij het opzettelijk overtreden 
van de geheimhoudingsplicht zal de algemene strafbaarstelling in artikel 2:232 van 
het nieuwe Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn. 

Ten aanzien van de bewoordingen van het tweede lid zij opgemerkt dat hierbij sprake 
is van een niet-opzettelijk gedraging, die door de wetgever als overtreding is 

aangemerkt en met een minder zware straf wordt bestraft. Het zij dus ten overvloede 
opgemerkt dat de in § 12 bedoelde uitgangspunten ten aanzien van het schuldmisdrijf 
"schending van de geheimhoudingsplicht" in dit kader niet van toepassing zijn. 

Artikel COO (Landsverordening Sociale Verzekeringsbank) 

Artikel 29 heeft betrekking op het schenden van geheimen door schuld. Hierbij is 

overeenkomstig de uitgangpunten vermeld in § 12 met betrekking tot de schending 
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van de geheimhoudingsplicht in bijzondere wetgeving gehandeld. Het feit wordt als 

een misdrijf aangemerkt en daarvoor wordt gevangenisstraf van ten hoogste 6 

maanden of geldboete van de derde categorie voorgesteld. 

Artikel CXXII (Landsverordening ongevallenverzekering) en artikel CXXIV 
(Landsverordening ziekteverzekering) 

In deze twee artikelen worden artikel 15 van de Landsverordening 
ongevallenverzekering en artikel 15 van de Landsverordening ziekteverzekering 
aangepast. De artikelen van deze twee landsverordeningen lopen synchroon. De 

geldboetecategorieen zijn in beide landsverordening overeenkomstig de 

indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht ingevoerd. 

Het eerste lid van beide landsverordeningen stelt strafbaar het opzettelijk door giften, 
beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging of misleiding een werknemer 
bewegen om geen gebruik to maken van een hem ingevolge een van voornoemde 
landsverordening toekomend recht en de strafbedreiging is gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar; daarbij hoort geldboete van de derde categorie. 
De beide tweede leden betreft het opzettelijk afleggen van een valse verklaring, 
waarvoor een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar kan worden opgelegd; ook 
daarbij hoort geldboete van de derde categorie (onderdeel A). 

In onderdeel B wordt in het derde lid telkens geldboete van de tweede categorie 
voorgesteld, dat ingevolge de systematiek bij hechtenis van ten hoogste een maand 
hoort. 

Artikel CXXIII (Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (LAZV) 

In dit artikel worden een viertal artikelen van de LAZV gewijzigd. De 

geldboetecategorieen worden conform de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht ingevoerd. 

In artikel 46, eerste en tweede lid, en artikel 48, eerste lid, worden geldboete van de 

vierde categorie ingevoerd, bij gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren (onderdeel 
A en onderdeel D, ten 1°). 

In artikel 46, eerste lid, wordt een verwijzing naar artikel 230 van het oude Wetboek 
van Strafrecht, vervangen door het equivalente artikel in het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht (onderdeel B). 
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In artikel 47 en 49, eerste lid, wordt bij hechtenis van ten hoogste een maand, 
geldboete van de tweede categorie gekoppeld (onderdelen C en E). 

In artikel 48, tweede lid, wordt bij hechtenis van ten hoogste zes maanden, geldboete 
van de derde categorie ingevoerd (onderdeel E, ten 2°). 

De geldboetebedragen zijn met de invoering van de geldboetecategorieen verlaagd. 

Artikel CXXV (Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (LAOV) en 

artikel CXXVI (Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering 

(LAW9 

In deze artikelen worden de LOAV en de LAWW aangepast. Ook deze twee 
landsverordeningen lopen synchroon en bevatten soortgelijke strafbepalingen. De 

strafbepalingen van beide landsverordeningen zijn recentelijk bij Landsverordening 
van 30 december 2010 (AB 2010 no. 98) gewijzigd en de geldboetes zijn qua bedrag 
op dezelfde hoogte gebracht als de maximale bedragen van een geldboetecategorie. 
De toepassing van de indeling van de geldboetecategorie van het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht leidt dus niet tot verhoging of verlaging van de bedreigde 
geldboetebedragen. 

In de onderdelen A wordt ten aanzien van artikel 44 LAOV en 43 LAWW, de 

geldboete in het eerste en tweede lid ingevoerd; bij hechtenis van ten hoogste zes 
maanden hoort geldboete van de derde categorie. 

In het derde lid van voormelde artikelen is de bedreigde vrijheidsstraf 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, daarbij wordt geldboete van de vierde 
categorie gevoegd. 

In onderdeel B van beide artikelen worden in de artikelen 45 en 46 LAOV en de 

artikelen 44 en 45 LAWW de geldboetecategorie gevoegd, to weten bij 

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren hoort geldboete van de vierde categorie. 

In de artikelen 47 LAOV en 46 LAWW wordt de geldboete van de tweede categorie 
ingevoegd, hetwelk, conform de indeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, 
aan hechtenis van ten hoogste een maand wordt gekoppeld (onderdeel C). 

In de onderdelen D worden artikel 51 LAOV en artikel 50 LAWW bevattende de 

schending van de geheirnhoudingsplicht aangepast, overeenkomstig de 

uitgangspunten zoals in § 12 van het algemene deel van de toelichting verwoord. 
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In de onderdelen E worden de kwalificaties van de delicten in artikel 52 LAOV en 

artikel 51 LAWW gewijzigd. 

Artikel CXXVII (Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen) 

In de artikelen 22, 23 en 24 worden de geldboetecategorieen voorgesteld conform de 

indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De toevoeging van 

geldboetecategorieen leidt tot een aanzienlijke verhoging van de bedreigde 

geldboetebedragen. Vermeldenswaard is dat artikel 22 strafbaar stelt de bestuurder 

van of degene op wie met betrekking tot een motorrijtuig een verzekeringsplicht rust, 

voor het niet voldoen aan deze verzekeringsplicht. 

Ook bier wordt voorgesteld om de mogelijkheid van cumulatie van hoofdstraffen to 

laten vervallen. 

Artikelen CXXVIII (Landsverordening kleuteronderwijs), CXXIX 
(Landsverordening basisonderwijs) en CXXX (Landsverordening voortgezet 

onderwijs) 

De Landsverordening kleuteronderwijs (AB 1992 no. 88), de Landsverordening 

basisonderwijs (AB 1989 no. G 75) en de Landsverordening voortgezet onderwijs 

(AB 1989 no. GT 103) bevatten overeenkomstige bepalingen. Daardoor zullen in de 

desbetreffende bepalingen dezelfde aanpassingen worden aangebracht. 

In de onderdelen A worden de strafbepalingen opgenomen in de artikelen 17, 22 

respectievelijk 31 aangepast. Strafbaar is gesteld degene die onderwijs geeft of doet 

geven in een afgekeurd lokaal of die als hoofd van een school in een lokaal meer 
kleuters dan wel leerlingen toelaat dan het mag bevatten volgens de wettelijke 

voorschriften. De overtreding van een van deze gedragingen wordt momenteel 

gestraft met een geldboete van ten hoogste driehonderd florin. De voorgestelde boete 

is die van de eerste categorie (ten 1'). 

Het tweede lid van die artikelen bevat de recidivebepaling. Hierbij is er onderscheid 
gemaakt tussen een eerste herhaling van het strafbaar feit en een tweede of volgende 

herhaling van het strafbaar feit, welke verhogingen van de straffen tot gevolg hebben 

(onderdeel A, ten 2°, onderdelen a en b). 
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In de onderdelen B wordt een verwijzing naar artikel 257 van het oude Wetboek van 
Strafrecht in de artikelen 27, 33 en 40, vervangen door het equivalente artikel in het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CXXXI (Landsverordening Universiteit van Aruba) 

In artikel 46 van deze Landsverordening is strafbaar gesteld het zonder daartoe 
gerechtigd te zijn, bijwonen van onderwijs aan de universiteit. In onderdeel A wordt 
de geldboete van de eerste categoric voorgesteld voor het overtreden van dit feit. 

In artikel 47 van de landsverordening wordt strafbaar gesteld het zonder daartoe 

gerechtigd te zijn voeren van een van de in deze landsverordening vermelde titel. 

Voor deze overtreding wordt voorgesteld geldboete van de tweede categorie. 

Hetgeen in de toelichting op artikel XXX is vermeld ten aanzien van de 

titelbescherming is in casu van overeenkomstige toepassing. 

Artikel CXXXII (Leerplichtverordening) 

De voorgestelde geldboetecategorie is in overeenstemming met de systematiek van 
het nieuwe Wetboek van Strafrecht, nl. bij hechtenis van ten hoogste een maand, 

hoort geldboete van de tweede categorie. 

Artikel CXXXIII (Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's) 

Ook het belang dat deze landsverordening beoogt te beschermen met de strafbepaling 
heeft betrekking op de bescherming van titels of beroepsnamen. Ook hiervoor wordt 
een geldboete van de tweede categorie voorgesteld. 

Artikel CXXXIV (Monumentenverordening) 

In dit artikel wordt de geldboetecategorie conform de indelingscriteria van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht voorgesteld, nl. bij hechtenis van ten hoogste een 
jaar, hoort geldboete van de derde categoric. 
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Artikel CXXXV (Landsverordening op het notarisambt) 

In dit artikel worden in de Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 
69) verschillende aanpassingen voorgesteld die naar de mening van de regering de 
overzichtelijkheid van de regeling zullen dienen. Deze landsverordening heeft 
diverse strafbepalingen verspreid over de verschillende artikelen. Voorgesteld wordt 
om al deze aparte strafbepalingen samen te voegen in een of meer artikelen (vide het 
voorgestelde onderdeel Q (artikel 47a en 47b). Hierdoor kunnen al die aparte 
bepalingen komen te vervallen. 

Ten aanzien van de hoogte van de voorgestelde geldboete zij opgemerkt dat de 
bedragen voorkomend in deze landsverordening verouderd zijn. Bovendien kan de 
overtreding van de verschillende bepalingen tot grote schade leiden voor de 
betrokkenen. Van dit ambt wordt een groot verantwoordelijkheidsgevoel verwacht en 
het kan het vertrouwen dat in dat ambt moet bestaan schaden. Tegen overtreding van 
de voornoemde bepalingen zal derhalve gelet op de prijspeil geldboete van de derde 
categorie worden voorgesteld. Dit is de hoogste geldboete die voor een overtreding 
kan worden opgelegd volgens de systematiek van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht. 

Ten aanzien van onderdeel S zij opgemerkt dat in het voorgestelde artikel 47b de 
inhoud van artikel 51 wordt opgenomen, waardoor het artikel kan komen te 
vervallen. Wat betreft artikel 52 zij vermeld dat dit artikel een vorm van transactie 
bevat. De regering is evenwel van oordeel dat de mogelijkheid van transactie 
opgenomen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht afdoende is, waardoor dit artikel 
overbodig is en kan komen te vervallen. 

Artikel CXXXVI (Advocatenverordening) 

In de Advocatenverordening, waarvan nog geen geldende tekst tot stand is gebracht, 
is het begrip `beklaagde' - die in het oude Wetboek van Strafvordering gehanteerd 
werd - vervangen door het thans gehanteerde term verdachte. 

Artikel CXXXVII (Landsverordening ambtenarenrechtspraak) 

In deze landsverordening wordt een verwijzing naar de vindplaats van het oude 
Wetboek van Strafrecht verwijderd en wordt de mogelijk op te leggen geldboete 
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omgezet in een geldboetecategorie conform de indelingscriteria van het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CXXXVIII (Landsverordening medisch tuchtrecht) 

In artikel 7 worden maatregelen opgesomd, die opgelegd kunnen worden. Onderdeel 

c bevat de straf van geldboete. Voorgesteld wordt om hiervoor de geldboetecategorie 

die min of meer overeenkomt met de huidige hoogte van het bedrag van de geldboete 

over to nemen, nl. geldboete van de derde categorie (vide onderdeel A). 

In artikel 14, tweede lid en 18 van deze landsverordening komen een aantal 

verwijzingen naar het oude Wetboek van Strafrecht voor die aangepast moeten 

worden (vide onderdelen B en C). 

Artikel CXXXIX (Landsverordening bevattende de tekst van boek 1 voor een 

nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba) 

In dit artikel worden aanpassingen aangebracht in een drietal artikelen van de 

Landsverordening bevattende de tekst van boek 1 (AB 2001 no. 89) voor een nieuw 

Burgerlijk Wetboek van Aruba, waarin verwijzingen naar het oude Wetboek van 

Strafrecht voorkomen. 

Artikel CXL (Landsverordening bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor 

een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba) 

In onderdeel A wordt artikel 3:310, derde lid, BWA aangepast aan het nieuwe 

Wetboek van Strafrecht. 

Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat na twintig jaren (de 

maximale civiele verjaringstermijn van artikel 3:310 BWA voor het vorderen van 

schadevergoeding) het recht tot strafvordering nog niet verjaard is (zie artikel 1:145 

e.v.). De civiele verjaringstermijn wordt in zo'n geval van rechtswege verlengd in het 

voorgestelde nieuwe artikel 3:310, vierde lid, BWA. Hiermee wordt de positie van 

slachtoffers van strafbare feiten of hun nabestaanden verbeterd (onderdeel B). 

De strafrechtelijke verjaringsregeling kan de civiele verjaringstermijnen verlengen, 

maar nimmer verkorten; men denke hier aan het voorgestelde derde lid (bepaalde 

delicten begaan jegens kinderen). 
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Artikel CXLI (Landsverordening houdende enige bepalingen tot regeling van de 
onderwerpen, bedoeld in de artikelen 667, 673, tweede lid, 683, tweede lid, en 695 van 
het Burgerlijk Wetboek van Aruba) 

De voorgestelde geldbOetecategorie is conform de indelingscriteria van het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht en sluit aan bij de hoogte van de bedreigde vrijheidsstraf. 

Artikel CXLII (Landsverordening op cooperatieve verenigingen) 

Met dit artikel wordt de strafbepaling opgenomen in artikel 21, eerste lid, van de 

Landsverordening op cooperatieve verenigingen aangepast. Aangezien het een 
overtreding betreft, waarvoor er geen vrijheidsstraf is opgelegd, wordt een geldboete 
van de eerste categorie voorgesteld. 

Artikel CXLIII (Handelsregisterverordening) 

Dit artikel wijzigt de strafbepaling opgenomen in artikel 20 van de 

Handelsregisterverordening. Dit artikel is bij de Landsverordening van 23 december 
2011 (AB 2011 no. 84) aangepast en is per 1 februari 2012 in werking getreden en 
voor de bestaande naamloze vennootschappen, Aruba vrijgestelde vennootschappen 
en Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn bepaalde onderdelen per 1 

februari 2013 in werking getreden (een jaar na de inwerkingtredingsdatum). 

Ten aanzien van de strafbepalingen kan worden vermeld dat deze niet inpasbaar zijn 
in de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, daar er geen 
vrijheidsstraffen zijn opgenomen. Wel wordt het in het eerste lid strafbaar gestelde 
feit als een misdrijf aangemerkt en wordt de overtreding van dat strafbaar feit met 
een geldboete dat een waarde vertegenwoordigd van geldboete van de vierde 
categorie bedreigd. Alhoewel er geen vrijheidsstraf is vastgelegd, is de regering van 
oordeel dat deze straf behouden zal moeten worden. De overige strafbare feiten zijn 
als overtredingen gekwalificeerd en de op die feiten vastgestelde geldboetebedragen 
komen overeen met de bedragen die door geldboete van de tweede of de derde 
categorie zijn vertegenwoordigd. Voorgesteld wordt dus de geldboetecategorieen 
waarvan de vertegenwoordigde bedragen het dichtst bij de vastgelegde 
geldboetebedragen liggen neer to leggen. 
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Artikel CXLIV (Landsverordening zetelverplaatsing rechtspersonen) 

Dit artikel beoogt het geldboetebedrag om te zetten in een geldboetecategorie 
conform de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CXLV (Landsverordening hypotheekbewaring) 

In deze landsverordening zijn de strafbepalingen verspreid over verschillende 
artikelen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om een nieuwe strafbepaling te 
formuleren, met gebruikmaking van de geldboetecategorie. Dit is geschied in het in 
onderdeel H voorgestelde artikel 51a. 

Ook zijn de in de verschillende artikelen opgenomen strafbepaling waarvan de 
hoogte van de straf, gezien het tijdsverloop, niet meer van deze tijd zijn, komen te 
vervallen. Daarnaast was het ook noodzakelijk om een tweetal verboden te 
herformuleren (vide onderdelen B en C, ten 1°). Daarbij is weliswaar beoogd om de 

regeling overzichtelijker te maken, zonder aan de strekking daarvan of te doen. 

Met betrekking tot onderdeel I kan nog worden vermeld dat artikel 52 zodanig 
verouderd is, dat voorgesteld wordt om deze te laten vervallen. 

Artikel CXLVI (Kadasterverordening) 

In dit artikel wordt artikel 7 van de Kadasterverordening aangepast. Deze aanpassing 
is conform de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CXLVII (Landverordening internationale misdrijven) 

In onderdeel A wordt de vindplaatsaanduiding van het oude Wetboek van Strafrecht 
geschrapt. 

In onderdelen B, H, ten 2°, J en K, worden verwijzingen naar artikelen in het oude 
Wetboek van Strafrecht aangepast aan de corresponderende artikelen in het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht. 

In de onderdelen C, D, E ten 1°, F, ten 1° wordt de hoogste toelaatbare 
geldboetecategorie die het nieuwe Wetboek van Strafrecht toestaat ook voorgesteld. 
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De in deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn zodanig ernstig dat een 
minder hogere straf aan de ernst daarvan zou afdoen. 

De in de onderdelen E, ten 2°, F, ten 2°, H, ten 1° en I zijn conform de 
indelingcriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht voorgesteld. 
Overigens kan worden verwezen naar § 10 van het algemene deel van de toelichting. 

Artikel CXLVIII (Landsverordening houdende maatregelen ter beteugeling van 
het euvel van het gebruiken van eens anders vaartuig zonder daartoe gerechtigd te 
zijn) 

Dit artikel voorziet in aanpassing van artikel 3, dat de strafbepaling bevat. In 
onderdeel A is het eerste lid in overeenstemming gebracht met de systematiek van 
het nieuwe Wetboek van Strafrecht, namelijk dat de geldboetecategorie aan de 
hoogte van de vrijheidsstraf wordt gekoppeld. 

In onderdeel B is in het tweede lid, bevattende de recidivebepaling, een aantal 
aanpassingen aangebracht. Allereerst is er een vrijheidsstraf toegevoegd van ten 
hoogste een maand (bij een eerste overtreding bedraagt dit veertien dagen), welke 
ongeveer op iets meer dan het dubbele neerkomt. Daarnaast wordt, evenals bij de 
andere recidivebepalingen is geschied, geldboete van de naasthogere categorie 
voorgesteld. 

Artikel CXLIX (Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en 
terrorismefinanciering) 

In onderdeel A wordt de omschrijving van het begrip "witwassen" gewijzigd ten 
einde een verwijzing naar artikelnummers in het oude Wetboek van Strafrecht, aan te 
passen aan de artikelnummering in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 
Ten aanzien van het begrip "terrorismefinanciering" zij vermeld dat door de 
toevoeging in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van een apart strafbaarstelling, zal 
de omschrijving de verwijzing naar dit artikel dienen te bevatten. 

In onderdelen B, C en D worden twee verwijzingen naar artikelen van het oude 
Wetboek van Strafrecht vervangen door de equivalente artikelen in het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht. 
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Ook in deze landsverordening wordt de hoogste toelaatbare geldboetecategorie 
voorgesteld. Ten einde te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
de FATF-aanbevelingen en de verdragsverplichtingen acht de regering de hoogte van 
de straffen gerechtvaardigd, met name gelet op het beschermde belang, namelijk het 
voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering in ons Land. Hierbij kan 
worden verwezen naar § 11 van het algemene deel van de toelichting die in dit kader 
van overeenkomstige toepassing is. 

Een uitdrukkelijke cumulatie van hoofdstraffen is ook niet meer nodig en voorgesteld 
wordt om deze te laten vervallen (onderdeel E). 

Artikel CL (Invoeringsverordening Landverordening voorkoming en bestrijding 
witwassen en terrorismefinanciering) 

Ten aanzien van de aanpassing van de omschrijvingen van de begrippen "witwassen" 
en "terrorismefinanciering" kan worden verwezen naar de toelichting op onderdeel A 
van het voorgaande artikel. 

Artikel CLI (Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld) 

Ten aanzien van dit artikel heeft de Rand van Advies in zijn advies opgemerkt om de 
toepassing van de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht te 
heroverwegen, mede in verband met drastische verlaging van het geldboetebedrag. 
De regering heeft zich hierover beraden en tot de conclusie gekomen dat een 
heroverweging inderdaad op zijn plaats is. 

Ook deze landsverordening vloeit voort uit de aanbevelingen van de FATF, evenals 
de toezichtverordeningen. Met betrekking tot de toezichtverordening heeft de 
regering besloten uitzondering te maken op de toepassing van de systematiek van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht. Bij nader inzien zijn dezelfde argumenten die voor 
de uitzonderingen voor de toezichtverordeningen zijn toegepast, ook op deze 
landsverordening van toepassing. Ook hier is het beschermde belang het voorkomen 
van witwassen en terrorismefinanciering. Artikel 7 is dientengevolge aangepast als 
volgt: 

in onderdeel A, ten 1°, wordt het eerste lid aangepast. Ten einde deze zoveel 
mogelijk met de strafmaat van de toezichtverordeningen overeen te laten 
stemmen, wordt de vrijheidsstraf verhoogd van vier jaren naar zes jaren. De 
daarbij behorende geldboetecategorie is de vijfde, welk overeenkomt met het 
thans geldende geldboetebedrag. 
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het tweede lid van artikel 7 wordt geherformuleerd. Dit betreft een niet 
opzettelijke gedraging, welke als een overtreding dient te worden 
gekwalificeerd. Dit komt ook in overeenstemming met de systematiek van de 
toezichtverordeningen. Dit betekent dat de geldboetecategorie voorgesteld wordt 
in afwij king van de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, 
namelijk bij hechtenis van ten hoogste een jaar, wordt geldboete van de vierde 
categorie voorgesteld (onderdeel A, ten 2°). 

In artikel 8 wordt geldboete van de derde categoric voorgesteld, hetgeen 
overeenkomt met de bedreigde vrijheidsstraf, nl. gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar. 

Ten aanzien van dit artikel zij nog vermeld dat het ziet op de strafbaarstelling van de 
gedraging in artikel 6, dat een verbod inhoud van het "verder of anders gebruik (te) 
maken of daaraan verder of anders bekendheid (te) geven, van gegevens en 
inlichtingen die op grond van deze landsverordening zijn ontvangen, dan voor de 
uitoefening van zijn taak of door deze landsverordening is voorgeschreven". De 
normadressaat is "een ieder" die in het kader van de toepassing van de 
landsverordening enige taak vervult of heeft vervuld. In dit kader is het ook niet 
voorgeschreven dat de verkregen gegevens of inlichtingen "geheim" hoeven te zijn. 
Aangezien de delictomschrijving in artikel 6 een ruimere strekking heeft dan de 
geheimhoudingbepaling in het zestiental landsverordeningen genoemd in § 12, en 
ook het bestanddeel "geheim" 23 ontbreekt, is de regering van oordeel dat de 
onderhavige strafbepaling in artikel 8 gehandhaafd dient te blijven. 

In onderdeel C wordt, in verband met de herformulering van artikel 7, tweede lid 
(onderdeel A, ten 2°), de kwalificatie aangepast moet worden. Daartoe dient deze 
bepaling. 

In onderdeel D wordt de in artikel 10 opgenomen verwijzing naar artikel 76, tweede, 
derde en zesde lid, van het oude Wetboek van Strafrecht aangepast aan de 
equivalente bepaling in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Artikel CLII (Wetboek van Strafvordering van Aruba) 

Dit artikel omvat wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 
1996 no. 75). De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op de verwijzingen 
naar de artikelen van het oude Wetboek van Strafrecht. De onderdelen F, J, L, N, Q 

23 Waarop de strafbaarstelling in artikel 2:232 van het nieuwe Wetboek ziet. 
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en Y zijn geherformuleerd, maar met deze aanpassingen worden geen inhoudelijke 
wijzigingen beoogd. 

Ten aanzien van onderdeel F wil de regering voor de duidelijkheid nog melden dat 

artikel 100, onderdeel b, momenteel een zestiental artikelen van het oude Wetboek 
van Strafrecht bevat, waarvoor bij overtreding daarvan voorlopige hechtenis is 

toegelaten. Een aantal daarvan komen niet meer terug in voormeld onderdeel, daar de 

bedreigde vrijheidsstraf zodanig is verhoogd dat zij onder onderdeel a zullen vallen. 

Het betreffen: 

artikel 204, eerste en tweede lid komt overeen met artikel 2:156 van het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht; de bedreigde gevangenisstraf is ten hoogste 4 jaren; 
artikel 236 komt overeen met artikel 2:185 van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht; de bedreigde gevangenisstraf is ten hoogste 8 jaren; 

artikel 321a is vervallen, maar een artikel met dezelfde strekking is in de 

Landsverordening wegverkeer in artikel 40, tweede lid opgenomen; de 

bedreigde vrijheidsstraf is ten hoogste 4 jaren; 

artikelen 339 en 339a komen overeen met de artikelen 2:305 en 2:306 van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht; de bedreigde vrijheidsstraf in beide artikel is ten 
hoogste 4 jaren; 

artikel 431 komt overeen met artikel 2:397 van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht; de bedreigde vrijheidsstraf is ten hoogste 6 jaren. 

Ten aanzien van de verwijzing naar artikel 245, derde lid, kan worden vermeld dat 
noch dat artikel noch het corresponderende artikel 2:194 in het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht, een derde lid bevat. 

In onderdeel J wordt aan de opsomming in artikel 198, eerste lid, twee nieuwe 

misdrijven toegevoegd, waarvoor een aangifteplicht zal gelden, nl. desertie in tijd 
van oorlog en militair verraad. De regering acht deze toevoeging wenselijk daar de 

gevolgen voor het Koninkrijk van deze misdrijven in een oorlogsituatie ernstige 
kunnen zijn. De in dit artikellid opgesomde misdrijven worden als zodanig emstig 
beschouwd, dat daarvoor een aangifteplicht zal dienen te gelden. 

De grondslagen voor de aangifteplicht zijn voor het merendeel te vinden in de 

misdrijven tegen de staatsveiligheid, de misdrijven waardoor de algemene veiligheid 
van personen en goederen in gevaar worden gebracht en de misdrijven tegen het 
leven gericht. 
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Artikel CLIII (Landverordening op de justitiele documentatie en op de 

verklaringen omtrent het gedrag) 

In de Landverordening op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent 

het gedrag zullen in verband met de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht, zoals 

de jeugddetentie en de maatregelen van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen de 

nodige aanvullingen worden voorgesteld. 

In de onderdelen A en C worden de verwijzingen naar een drietal artikelen van het 

oude Wetboek van Strafrecht aangepast aan de nieuwe nummering van de 

corresponderende artikelen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

In onderdeel B worden de onderdelen e en f geherformuleerd in verband met de 

invoering in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van de mogelijkheid tot plaatsing in 

inrichtingen voor jeugdigen (pij-maatregel). 

In onderdeel D wordt artikel 7, dat betrekking heeft op de verlenging van de termijn 

waarop een strafblad uit het strafregister verwijderd kan worden, aangepast. Onder 

ten 1° wordt aan de in het eerste lid opgenomen duur van de vrijheidsstraf e.d. 

toegevoegd, de duur van de vrijheidsbenemende maatregel, zoals de 

terbeschikkingstelling en de strafrechterlijke opvang van verslaafden. 

Onder ten 2° wordt het tweede lid opnieuw geformuleerd in verband met de 

invoering van de mogelijkheid om jeugdigen in een inrichting to plaatsen. Ook de 

duur van deze maatregel geldt ter verlenging van de termijn waarop een strafblad in 

het strafregister moet blijven. 

In onderdeel E wordt artikel 31 aangepast. Artikel 31 betreft de strafbaarstelling van 
de schending van de geheimhoudingsplicht. Zoals reeds in § 12 van het algemene 
deel van de toelichting is vermeld, blijven in de bijzondere wetgeving slechts het 

schuldig zijn aan de schending van de geheimhoudingsplicht strafbaar in de 

bijzondere wetgeving en deze bepalingen zijn dienovereenkomstig aangepast. Voor 

het opzettelijk schenden van de geheimhoudingsplicht zal artikel 2:232 van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn. 

Artikel CLIV (Beginselenverordening gevangeniswezen) 

Momenteel zijn de invoering van de Landsverordening penitentiaire beginselen en de 

uitvoeringsregelingen daarvan in vergevorderd stadium van voorbereiding. 
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De regering verwacht, in ieder geval, dat het ontwerp voor een 

Invoeringsverordening van de Landsverordening penitentiaire beginselen binnenkort 
gereed zal zijn om het wetgevingtraject daarvan te beginnen. 

Aangezien de niet onwaarschijnlijke kans bestaat dat dit ontwerp en de ontwerp- 

Invoeringsverordening Landsverordening penitentiaire beginselen niet parallel gaan 
lopen, heeft de regering besloten om de Beginselenverordening gevangeniswezen 
aan te vullen met een tweetal artikelen en een aantal wijzigingen aan te brengen. 

In onderdeel A komt een verwijzing naar twee artikelen uit het oude Wetboek van 
Strafrecht te vervallen, daar deze artikelen niet meer in het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht als zodanig zijn opgenomen. 

In onderdeel B wordt een wettelijke grondslag voor het aanwenden van geweld in de 

inrichting opgenomen. De regering acht het wenselijk dat er specifiek voor dit 

onderwerp een duidelijke wettelijke grondslag wordt geschapen. Van belang daarbij 

is dat er van naar buiten werkende regels sprake zal moeten zijn. Voorgesteld wordt 
om een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als wettelijk kader op te 

nemen. In het nieuwe artikel 7a wordt daarin voorzien. 

Dat landsbesluit zal dus de regels met betrekking tot de aanwending van geweld in 

de inrichting moeten bevatten, zoals de omstandigheden waaronder geweld kan 
worden aangewend, welke geweldmiddelen toegepast kunnen worden en welke 

procedure gevolgd zal moeten worden nadat geweld is aangewend. 

Momenteel zijn de voornoemde onderwerpen in een Instructie aan de directeur 
vastgelegd, gebaseerd op artikel 7 van de landsverordening. Als voorbeeld hiervoor 
heeft de ten aanzien van de politieambtenaren geldende Landsbesluit ambts- en 

geweldinstructie politie (AB 2005 no. 66) gediend. 

Aangezien deze regels reeds zijn vastgelegd in de voormelde Instructie, wordt ook 
voorgesteld om die Instructie kracht van landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, te geven. Een dergelijke bepaling is opgenomen in artikel CLIX, eerste 

lid. De Instructie kan alsdan blijven voortbestaan als een landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, totdat deze vervangen kan worden door de desbetreffende 

uitvoeringsregeling met eenzelfde strekking van de Landsverordening penitentiaire 
beginselen. 

In onderdelen C en D wordt een modernere term voorgesteld voor degene die 

krachtens een gerechtelijk vonnis van zijn vrijheid is ontnomen en in een inrichting is 

geplaatst. 

In onderdeel E wordt een nieuw artikel toegevoegd aan deze landsverordening. Dit 
artikel zal als nieuwe basis dienen voor het bestaande Landsbesluit 
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gevangeniswezen, welk landsbesluit momenteel zijn basis vindt in artikel 26, tweede 

lid, van het oude Wetboek van Strafrecht. Deze voorziening is nodig ter handhaving 
van de geldigheid van het voornoemde landsbesluit op het moment dat artikel CLVII, 

onderdeel a, inhoudende de intrekking van het oude Wetboek van Strafrecht van 

kracht zou worden en de in dat landsbesluit geregelde voorzieningen nog een tijd in 

stand zouden moeten blijven. 

Het nieuwe artikel 23a wordt echter aangevuld met de mogelijkheid van het 

toekennen van verlof aan gedetineerden. De uitwerking hiervan zal ook in een 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, moeten worden geregeld. Dat 

landsbesluit zal onder meer regels moeten bevatten over de gevallen waarin een 

gedetineerde in aanmerking kan komen voor algemeen of bijzonder verlof en onder 

welke voorwaarden, de wijze van aanvraag daarvan en de handelswijze bij 

incidenten. Momenteel ontbreekt een uitdrukkelijke wettelijke grondslag hiervoor. 
Het verlenen van verlof aan gedetineerden werd jarenlang op een beleid gebaseerd 
dat inmiddels, gezien de ontwikkelingen op penitentiair gebied, niet meer volstaat. 

Daardoor zijn er recentelijk nieuwe voorschriften ter zake van het verlof in een 

instructie aan de directeur vastgelegd. Ook dit onderwerp acht de regering wenselijk 
dat het in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift wordt geregeld. 

Daarvoor is in artikel CLIX, tweede lid, een bepaling opgenomen om kracht van 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan de voormelde Instructie to geven. 

Artikel CLV (Dienstplichtverordening) 

In dit artikel worden in de strafbepalingen, neergelegd in artikel 1 en 2 van Titel III 

van deze landsverordening, de geldboetecategorie conform de systematiek van het 

nieuwe Wetboek van Strafrecht, door koppeling aan de vrijheidsstraf voorgesteld. 
Bij hechtenis van ten hoogste 14 dagen respectievelijk een maand wordt telkens 

geldboete van de tweede categorie voorgesteld (onderdeel A) en bij 

gevangenisstraffen van ten hoogste twee maanden wordt ook geldboete van de 

tweede categorie voorgesteld (onderdeel B). 

Artikel CLVI (Nieuw Wetboek van Strafrecht) 

In zowel onderdeel A als onderdeel F wordt een kennelijke misslag verbeterd. 

In onderdeel B wordt ter volmaking van het systeem nog een aanvulling voorgesteld 
op de laatste zin van artikel 1:32 (1.2.19), derde lid. Door de toevoeging van de 

volzin "Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht of een zekerheidstelling 
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worden verbonden" kan aan de voorwaarden in voorkomende gevallen nog een harde 
garantie worden toegevoegd, die in ons Land van waarde kan zijn, omdat clan die 

geldschieters voor deze garantie zich ook alle moeite zullen getroosten te zorgen dat 
de voorwaardelijke in vrijheid gestelde zich aan de opgelegde voorwaarden houdt. 

Met de toevoeging in onderdeel C dat de minister, belast met justitie, of zijn 

vertegenwoordiger wordt opgeroepen en gehoord, wordt de administratieve 
procedure verbeterd. 

In onderdeel D wordt een verbetering aangebracht in artikel 1:188, vierde lid. De 

regeling van de taakstraf zal ingevolge artikel 1:53, bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, geschieden. Deze delegatie aan de regering is wenselijk, 
aangezien wat voortvarender tot aanpassingen zou kunnen worden overgegaan. 
Alhoewel de woorden "krachtens landsverordening" deze delegatie naar de mening 
van de regering toestaat, acht de regering het toch wenselijk om duidelijk vast te 

leggen dat de regeling hiervan bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zal 

geschieden en niet bij een lagere regeling. 

De toevoeging in onderdeel E van een sub e aan artikel 2:289, diefstal ten opzichte 
van een toerist, die voor recreatieve doeleinden in het land aanwezig is, vloeit voort 
uit de overweging dat Aruba in belangrijke mate voor wat betreft zijn economie, en 

daarmee de welvaart en het welzijn van zijn inwoners, afhankelijk is van het 
toerisme. De regering acht het noodzakelijk om al die maatregelen te (doen) treffen 
die noodzakelijk zijn om de toerist zo goed mogelijk te beschermen tegen 
criminaliteit. Binnen die maatregelen is het passend en geraden aanvullende 
maatregelen te treffen waardoor diefstal jegens toeristen wordt voorkomen. Immers 
als toeristen klagen over de veiligheid in Aruba doelt men juist op deze vorm van 
criminaliteit. Voorts dient, in het verlengde van de opsporing, ook in de vervolging 
bijzondere aandacht te worden besteed aan het fenomeen van diefstal gepleegd 
jegens toeristen. Verdachten die zijn aangehouden en worden vervolgd ter zake van 
jegens toeristen gepleegde diefstal dienen een zodanige straf tegen zich te horen 
eisen dat daarvan een duidelijk algemeen preventief effect uitgaat. Er moet een 
duidelijk signaal worden afgegeven: indien men strafbare feiten pleegt jegens 
toeristen kan men rekenen op een aanzienlijk hogere strafeis van de zijde van het 
Openbaar Ministerie. Door deze aanvulling zal door de wetgever een signaal aan de 

rechter worden gegeven, die hogere strafeis ook daadwerkelijk te volgen. De 

strafverzwaring strekt zich, door het systeem van de wet, ook uit over de andere 
vormen van diefstal en over de afpersing. Met een toerist, die voor recreatieve 
doeleinden in het land aanwezig is, wordt in deze bepaling gedoeld op de persoon, 
die, geen vaste verblijfplaats hebbend in Aruba, een korte tijd in het land verblijft ter 
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ontspanning en vrije tijdsbesteding. Daaronder wordt dus niet verstaan die persoon, 
die uit zakelijke overwegingen ons land bezoekt. 

In onderdeel H worden twee bepalingen aan het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

toegevoegd, namelijk 2:111a en 2:111b. Deze artikelen komen vrijwel overeen met 

de huidige artikelen 170 en 171 van het oude Wetboek. De toevoeging van deze 

artikelen is in verband met de invoering van een tram in Aruba wenselijk. De 

bedreigde straffen zijn wat betreft het voorgestelde artikel 2:111a, eerste lid, 

ongewijzigd, met toevoeging van de daarbij behorende geldboetecategorie. In het 

tweede lid van voormeld artikel is de hoogte van de tijdelijke gevangenisstraf 

aangepast aan de in het nieuwe Wetboek gehanteerde hoogte van dertig jaren, met de 

daarbij overeenkomstig de systematiek van het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

behorende geldboetecategorie. 

In het voorgestelde artikel 2:111b, eerste en tweede lid, is de strafmaat verhoogd 

naar een jaar respectievelijk twee jaren, met de daarbij behorende 

geldboetecategorie, overeenkomstig de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van 

Strafrecht. Met de hogere straffen wordt aangesloten aan de equivalente 

Nederlandse artikelen. 

Artikel CLVII (intrekking oud Wetboek van Strafrecht en Verordening houdende 
beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige 
person en) 

Dit artikel voorziet in onderdeel a in de intrekking van het oude Wetboek van 

Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50). Het tijdstip van intrekking zal 

tegelijkertijd met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van 

Aruba (AB 2012 no. 24) dienen te geschieden. 

Bij Landsverordening van 17 augustus 2009 houdende aanpassing van het bestaande 

Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal andere landsverordeningen in verband 

met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba is de strekking van 

de Verordening houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten 

opzichte van jeugdige personen uitsluitend in de strafrechterlijke sfeer gebracht. Met 

de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht zal er evenwel vanwege de 

daarin ten aanzien van jeugdige personen ingevoerde nieuwe regels, daarop gerichte 

nieuwe regelgeving tot stand moeten worden gebracht. Voorgesteld wordt derhalve 

om de voornoemde landsverordening in te trekken (onderdeel b). 
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Artikel CLVIII (wettelijke basis bestaande landsbesluiten, houdende algemene 
maatregelen) 

Dit artikel voorziet in het verschaffen van een wettelijke basis aan drie 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen uit het 
oude Wetboek van Strafrecht. Deze drie landsbesluiten zijn belangrijk voor de 
uitvoering van zowel het oude als het nieuwe Wetboek van Strafrecht en dienen dus 
te blijven voortbestaan, totdat het wenselijk wordt een of meer van deze 
landsbesluiten te vervangen. 

In het eerste lid van het onderhavige artikel wordt een grondslag voor het 
Reclasseringbesluit (AB 1991 no. GT 2) voorgesteld, terwijl in het tweede lid dit 
voor het Landsbesluit opkopersregister (AB 1995 no. GT 12) is geschied. 
In het derde lid wordt een grondslag voor het Landsbesluit gevangeniswezen (AB 
2000 no. GT 2), met het oog op het behouden van diens geldigheid, vastgelegd. In dit 
kader kan nog worden verwezen naar de toelichting op onderdeel E van artikel 
CLIV. 

Artikel CLIX (kracht van landsbesluit, houdende algemene maatregelen instructies) 

In dit artikel wordt voorgesteld om twee Instructies van de minister, belast met 
justitie, aan de directeur van de gevangenisinrichting een andere vorm en een nieuwe 
grondslag in de Beginselenverordening gevangeniswezen te geven. Het betreffen de 
Geweldinstructie gevangeneninrichting en de Instructie tijdelijk verlaten van het 
gesticht. 

Voorgesteld wordt om de Instructies te laten voortbestaan als landsbesluiten, 
houdende algemene maatregelen. De regering is van oordeel dat de in de beide 
instructies opgenomen voorschriften, met het oog op de rechtszekerheid, in de vorm 
van algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld. 

Daarnaast wordt aan beide Instructies een nieuwe wettelijke grondslag gegeven in 
het nieuwe artikel 7a (zie onderdeel B) respectievelijk het nieuwe artikel 23a (zie 
onderdeel E) van artikel CLIV. Volledigheidshalve zij nog verwezen naar de 
toelichting op de voornoemde onderdelen. 
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Artikel CLX (inwerkingtreding) 

In dit artikel wordt de inwerkingtreding geregeld van het onderhavige ontwerp en 
van de Landsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van 
Strafrecht van Aruba. 

Zoals reeds in § 15 van het algemene deel van deze toelichting is vermeld, wordt de 

inwerkingtreding vastgesteld op een bij landsbesluit to bepalen tijdstip dat voor 
de verschillende artikelenverschillend kan zijn. 

De minister van 

- 

ster 

van F" ancie Communicatie, Utiliteiten en Energie, 

De minister van Integratie, Infrastructuur en Mil' 

De minister van n, Soci aken en Cultuur, 

De minister van Volksgezondheid en Sport, 

De minister van T en Arbeid; 

ustitie en Onderwijs, 
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t.a.v. de Minister van Justine en Onderwijs 
L.G. Smith Boulevard 76 
Alhier 
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Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen in verband met de invoering van een 
nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing van diverse 
landsverordeningen met het oog op de modernisering, het aanbrengen van correcties 
en het herstel van omissies (invoering Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 
no. 24) en reparatie bijzondere wetgeving) 

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-lands- 
verordening houdende bepalingen in verband met de invoering van diverse landsverordeningen 
met het oog op de modernisering, het aanbrengen van correcties en het herstel van omissies 
(invoering Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) en reparatie bijzondere 
wetgeving), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

1. Met de regering is de Raad van mening dat er een onevenwichtigheid bestaat in de 
vigerende bijzondere wetgeving tussen het beschermde belang (het beschermde rechtsgoed) en 
de strafbedreiging.1 De regering geeft echter aan pas in de toekomst evenredigheid in de 
straftoemeting te willen verwezenlijken.2 De Raad vraagt zich in dit verband of waarom niet 
reeds in het onderhavige ontwerp hierin wordt voorzien. Immers, thans doet zich een unieke 
kans voor om in het kader van de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in de 
bijzondere wetgeving aan dat wetboek gerelateerde strafbepalingen en strafbedreigingen te 
realiseren. Dit klemt temeer vanwege het feit dat de betreffende strafbepalingen in bijzondere 
wetgeving reeds in kaart zijn gebracht. De Raad geeft derhalve in overweging de strafbepalingen 
in de bijzondere wetgeving te toetsen op evenredigheid met de strafbepalingen in het Wetboek 
van Strafrecht en indien nodig over te gaan tot aanpassing van de straftoemeting in bijzondere 
wetgeving. 

2. In het licht van het voorgaande merkt de Raad op dat het ontwerp tot gevolg heeft dat in 
bepaalde bijzondere wetgeving de daarin opgenomen geldboete drastisch wordt verlaagd. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake in de artikelen XLII, LXII, LXVII, LXXXV, LXXXVIII en CLI 
van het ontwerp. Deze verlagingen worden in de toelichting slechts verklaard onder verwijzing 
naar de gekozen systematiek van koppeling van de hoogte van de geldboete aan de tegen de 
gedraging bedreigde gevangenisstraf of hechtenis. In de toelichting wordt wel toegegeven dat 
deze systematiek tot onevenredige verlagingen van de betreffende geldboetes heeft geleid.3 

MvT, p. 8. 
2 Idem 
3 MvT, p.12. 
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De Raad is dienaangaande van oordeel dat de wetgever goede redenen gehad kan hebben om in bijzondere wetgeving zeer hoge boetebedragen op te nemen. Zo kan de aard van het delict er toe leiden dat handhaving ervan het best kan geschieden middels het opleggen van een geldboete. Daarnevens kan de hoedanigheid van de dader er toe leiden dat de oplegging van een geldboete als het meest adequaat moet worden aangemerkt ter handhaving van de betreffende strafbepaling. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een bepaald delict veelal wordt gepleegd door rechtspersonen of ondememingen. De Raad acht het derhalve van belang dat in het geval van drastische verlagingen van geldboetes wordt bezien of: 
- de initiele redenen voor opneming van een hoge geldboete in bijzondere wetgeving thans nog gelden en valide zijn; 
- in de praktijk de betreffende hoge geldboetes zijn opgelegd en of deze oplegging aanleiding heeft gegeven voor juridische problemen; 
- van de voorgestelde verlaging voldoende afschrikwekkend effect zal uitgaan met het oog op preventie. 
Naar aanleiding van voornoemde toetsingscriteria dient te worden voorzien of afwijking van de gekozen systematiek inzake de bepalingen van de hoogte van de geldboete noodzakelijk is. De Raad is van mening dat de uitkomst van deze analyse in de toelichting client te worden opgenomen. 

3. De Raad merkt ten aanzien van voorgesteld artikel XXXV op dat de aldaar opgenomen strafbaarstelling niet verwijst naar een gebods- of verbodsbepaling. Voorgesteld artikel 7 van de Landsverordening speelautomaten Luchthaven (AB 2006 no. 13) verwijst naar artikel 2, eerste lid, van die landsverordening, waarbij slechts aan de minister belast met Justine le aangelegenheden de bevoegdheid wordt toegedeeld tot het verlenen van een concessie tot het exploiteren van speelautomaten in de vertrekhal van de luchthaven aan de exploitant van die luchthaven.' Het zonder concessie exploiteren van speelautomaten in de luchthaven ware derhalve zelfstandig strafbaar te stellen. 

4. In voorgesteld artikel CLVI, onderdeel E, wordt een strafverzwarende omstandtgheid geintroduceerd die inhoudt dat diefstal gepleegd jegens een toerist een hogere strafbedreiging kent. De Raad acht deze strafverzwarende omstandigheid in strijd met het discriminatieverbod zoals neergelegd in artikel 1.1 van de Staatsregeling van Aruba. Bezwaarlijk valt in te zien waarom diefstal gepleegd jegens een toerist als ernstiger gekwalificeerd client te worden dan diefstal gepleegd jegens een ingezetene van Aruba. Dit klemt temeer vanwege het feit dat er slechts economische motieven aan de betreffende strafverzwarende omstandigheid ten grondslag liggen.5 Deze belangen kunnen nimmer ten detrimente van de kLassieke grondrechten gaan. In dit kader wijst de Raad er op dat diefstal gepleegd jegens andere categorieen personen, zoals bijvoorbeeld kinderen, geestelijk of lichamelijk gehandicapten, bejaarden of uitkeringstrekkers geen strafverzwarende omstandigheid oplevert. De Raad wijst er op dat de verenigbaarheid van de eenzelfde strafverzwarende omstandigheid zoals voorgesteld in het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten met de Staatsregeling van Sint Maarten thans is voorgelegd aan het Constitutioneel Hof van Sint Maarten dat daarover op 18 oktober 2013 een oordeel zal vellen. De Raad acht het van belang dat de introductie van de voorgestelde stafverzwarende omstandigheid wordt heroverwogen. 

Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de rnarge van zowel het ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

4 Zie artikel I, onderdeel B, van de Landsverordening van 7 juni 2013 tot wijziging van de Landsverordening speelautomaten Luchthaven (AB 2006 no. 13)(concessie speelautomaten luchthaven). 
5 MvT, p. 107. 
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De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan to bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

cr,-, tari s, - 

ran dr. H.A. van der Wal 
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Onderwerp: ontwerp-landsverordening houdende bepalingen 
in verband met de invoering van een nieuw 
Wetboek van Strafrecht van Aruba, alsmede tot 
aanpassing van diverse landsverordeningen met 
het oog op de modernisering, het aanbrengen 
van correcties en het herstel van omissies (in- 
voering Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 
2012, no. 24) en reparatie bijzondere wetge- 
ving) 

Ik heb de eer, mede namens mijn ambtgenoten van Algemene Zaken, van Financien, Commu- 
nicatie, Utiliteiten, en Energie, van Integratie, Infrastructuur en Milieu, van Economische 
Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, van Toerisme, Transport en Arbeid en van Volksgezond- 
heid en Sport, u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 2 oktober 2013, 
nr. RvA 110-13, betreffende het bovenvermelde ontwerp. 

De Raad kan zich verenigen met de inhoud en de doelstelling van dit ontwerp en geeft u in 
overweging het aan de Staten aan te bieden, doch nadat met zijn op- en aanmerkingen 
rekening zal zijn gehouden. Op de door de Raad gemaakte op- en aanmerkingen wordt 
hieronder ingegaan. 

Punt 1 

De Raad vraagt zich af, waarom deze kans niet wordt benut om de strafbedreigingen in de 
bijzondere wetgeving in evenwicht te brengen met het beschermde rechtsgoed en geeft in 
overweging de strafbepalingen in de bijzondere wetgeving te toetsen op evenredigheid met de 
strafbepalingen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 

Hierop zij meegedeeld dat de strekking van dit ontwerp primair is om te bewerkstelligen dat 
de bijzondere wetgeving op het nieuwe Wetboek van Strafrecht aansluit. Daarbij is de nadruk 
gelegd op het sanctiestelsel, in het bijzonder op de invoering van de geldboetecategorieen. 
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Een beoordeling van alle bijzondere wetgeving, zoals door de Raad wordt bedoeld, gaat de 
strekking van het onderhavige ontwerp te buiten. Zoals reeds in de memorie van toelichting is 
venneld zal een dergelijke beoordeling in de toekomst plaatsvinden. Hieruit moet echter niet 
de conclusie worden getrokken dat deze beoordeling niet meer zal plaatsvinden. Integendeel; 
momenteel bevindt zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding een ontwerp- 
landsverordening houdende de algemene regels van bestuursrecht, alsmede een ontwerp- 
aanpassingsverordening inzake voormeld ontwerp. Een belangrijk onderdeel van het eerstge- 
noemd ontwerp betreft een algemene regeling van de bestuurlijke handhaving. Dit betekent 
dat de bestaande regelgeving onder meer op dit onderwerp moet worden aangepast. Dit zal 
door middel van de daarmee samenhangende ontwerp-aanpassingsverordening geschieden. 
Van belang bij de aanpassing van de bijzondere wetgeving op dit onderwerp is het antwoord 
op de vraag welke vorm van handhaving voor de in een landsverordening geregeld onderwerp 
het meest effectief en efficient is. Dit betekent dat per landsverordening de vraag beantwoord 
zal moeten worden, of de regeling alleen bestuurlijk, of bestuurlijk en strafrechtelijk, dan wel 
alleen strafrechtelijk gehandhaafd zal moeten worden. Afhankelijk van die beoordeling zal 
dus per landsverordening de evenredigheid tussen het bescheinide rechtsgoed en de bedreigde 
straf(fen) moeten worden beoordeeld. Indien de beoordeling van een regeling tot de conclusie 
leidt, dat alleen bestuurlijk gehandhaafd zal moeten worden, zal dit tot gevolg hebben een 
voorstel tot het laten vervallen van bestaande strafbepalingen. Indien de evaluatie leidt tot 
beide handhavingmethodes dan wel dat de strafrechtelijke handhaving de geeigende handha- 
vingmethode is, dan zullen de desbetreffende strafbepalingen, gelet op het beschermde 
rechtsgoed, moeten worden geevalueerd op de evenredigheid en de effectiviteit van de 

strafbedreiging. 

Ik ben dus van mening dat het in het kader van dit ontwerp voorbarig is om een evaluatie in 
deze fase uit te gaan voeren op alle bijzondere wetgeving, mede gezien het felt dat het een 
tijdrovende exercitie betreft die de bestaande wetgevingscapaciteit onnodig zal belasten, 
terwijI er nu, gezien het bovenstaande, aan de doelmatigheid daarvan zwaar getwijfeld kan 
worden. 

Punt 2 

De Raad wijst in het licht van het voorgaande op een aantal artikelen dat ten gevolge van de 
toepassing van de systematiek van de geldboetecategorie een drastische verlaging van het 
geldboetebedrag kent. De Raad is van oordeel dat de wetgever goede redenen zou hebben 
gehad om hoge geldboetes voor te stellen en wijst op een aantal uitgangspunten die geleid 
zouden kunnen hebben tot die hogere geldboete. De Raad geeft daamaast een aantal toet- 
singcriteria om te bepalen of afwijking van de systematiek van de geldboetecategorie nodig is 
en is van mening dat het resultant daarvan in de memorie van toelichting moet worden 
venneld. 
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De Raad constateert terecht dat in bijzondere wetgeving op een aantal punten de daarin 
opgenomen geldboete wordt verlaagd. Ook in het Wetboek van Strafrecht is dat het geval. De 
memorie van toelichting op dat wetboek besteed claw- speciale aandacht aan. Kortheidshalve 
kan hierbij worden vermeld dat door de mogelijkheid van het ontnemen van het wederrechte- 
lijk verkregen voordeel de zogenaamde afroom boetes niet meer nodig zijn (artikel 1:77). 
Bovendien zij opgemerkt dat, indien overtredingen van bijzondere wetgeving zijn gepleegd 
door rechtspersonen, artikel 1:54 in de mogelijkheid voorziet van toepassing van geldboete 
van de naasthogere categorie. 

Ik ga er nu in algemene zin vanuit dat de huidige voorgestelde geldboete, die gekoppeld is aan 
de bedreigde vrijheidsstraf, een voldoende afschrikwekkend effect zal hebben. Ook ben ik van 
oordeel dat de afwijkingen van de systematiek van deze, recentelijk door de Staten goedge- 
keurde landsverordening uitzonderingen moeten blijven. Op de redenen voor de in dit 
ontwerp gemaakte uitzonderingen is in de memorie van toelichting uitdrukkelijk ingegaan. 
Verder kan niet worden uitgesloten dat de indertijd van belang zijnde overwegingen met de 
tijd zijn veranderd en thans andere beleidsoverwegingen doorslaggevend kunnen zijn. 

Niettegenstaande het bovenvermelde en mijn reactie verwoord ander punt 1, ben ik de Raad 
in zoverre tegemoetgekomen door de door hem opgesomde artikelen wederom te beoordelen 
op de toepassing van de indelingscriteria van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Voor zover 
deze beoordeling tot aanpassingen heeft geleid, wordt in de memorie van toelichting expliciet 
erop ingegaan. 

Punt 3 

De Raad stelt voor om artikel XXXV aan te passen zodat het zonder concessie exploiteren 
van speelautomaten in de luchthaven zelfstandig strafbaar wordt gesteld. 

Deze opmerking van de Raad heeft geleid tot aanpassing van het bedoelde artikel. 

Punt 4 

De Raad acht de invoering van een strafverzwarende omstandigheid voor diefstal gepleegd 
tegen toeristen in strijd met het discriminatieverbod zoals neergelegd in artikel I.1 van de 
Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1). Economische motieven als grondslag voor 
deze strafverzwaring kunnen volgens de Raad nimmer ten detrimente van de klassieke 
grondrechten gam en de Raad noemt een aantal andere categorie6n personen dat geen 
strafverzwarende omstandigheid oplevert. De Raad wijst in casu naar de situatie in Sint 
Maarten, waarbij eenzelfde bepaling aan het Constitutioneel Hof is voorgelegd door de 

ombudsman aldaar. 
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Dienaangaande zij allereerst opgemerkt dat het Constitutioneel Hof op 8 november 2013 een 

uitspraak heeft gedaan over onder meer deze strafbaarstelling. Het Hof heeft de klacht ten 

aanzien van dit punt ongegrond verklaard. Daarbij heeft het Hof kortheidshalve de navolgen- 

de overwegingen gemaakt: 

- dat het voorgestelde onderdeel e van artikel 2:289 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht 

onderscheid maakt naar het doel waarvoor het persoon zich in het Land bevindt; 

dat het maken van onderscheid niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, dat uitgelegd 

dient te worden in overeenstemming met artikel 14 van de EVRM, in het geval dat er een 

objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. 

Volgens de vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake 

artikel 14 EVRM is sprake van een objectieve en redelijke rechtvaardiging, indien met het 

gemaakte onderscheid een legitiem doel wordt nagestreefd en indien er een redelijke ver- 

houding (proportionaliteit) bestaat tussen het nagestreefde doel en de gekozen middelen; 

het doel dat met deze strafverzwaring wordt nagestreefd is het algemeen belang, 

namelijk het economisch welzijn van het Land, dit geldt te meer voor het Land 

waar toerisme een dominante rol speelt in het genereren van inkomsten. Derhalve 

dient het tegengaan van criminaliteit jegens toeristen door middel van de voorge- 

stelde strafmaximum een legitiem doel, nl. het bevorderen van het (economisch) 

welzijn van de ingezetenen (...), 
vervolgens is de vraag of er een redelijke verhouding is tussen deze, op zichzelf le- 

gitieme doelstelling en het gekozen middel (= strafverzwaring), beantwoord. De 

voorgestelde strafmaximumverhoging voldoet aan de eisen van redelijkheid en 

proportionaliteit, omdat: 

het gemaakte onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen minder pro- 

blematisch is, daar de `benadeling' van de ingezetenen juist het oogrnerk heeft 

de toeristenindustrie te bescheimen en daaimee wordt de positie van de ingeze- 

tenen juist gewaarborgd; 

het onderscheid enkel ziet op een hoger strafmaximum bij eenvoudige diefstal en 

geen betrekking heeft op andere delicten, want juist dit delict tast het imago van 

het Land aan. 

Tot slot betreft het alleen de mogelijkheid van een hoger strafmaximum, zonder dat daaruit 

voortvloeit dat altijd zwaardere straffen zullen worden toegepast bij diefstal van toeristen 

in vergelijking tot diefstal van anderen. 

Deze uitspraak van het Hof is ten aanzien van dit onderwerp ook voor Aruba van belang. Het 

in dit ontwerp opgenomen voorstel is gelijkluidend aan dat van Sint Maarten. Ook de plaat- 

sing van het artikel komt overeen. De bedoeling van dit artikel is een algemeen preventieve en 

ziet op de bescheiming van de toeristische industrie en dientengevolge de economic van het 

Land. Het vorenvermelde doel geldt ongetwijfeld voor Aruba, vanwege het belang van het 

toerisme voor de Arubaanse economic. Ik ben dus van mening dat de overwegingen van het 
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Hof op dit punt duidelijk zijn en aan deze uitspraak kan ten aanzien van dit onderwerp 
voldoende gewicht worden gehecht am dit voorstel in deze vorm te handhaven. 

De voorstellen voor redactionele verberingen zijn zowel in het ontwerp als in de memorie van 
toelichting verwerkt. 

Voor de goede orde zij vermeld dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om het ontwerp en 
de memorie van toelichting aan te vullen met de na de aanbieding aan de Raad van Advies tot 
stand gekomen dan wel aangepaste regelingen. Deze aanpassingen betreffen artikel V, 

onderdeel A en H (in verband met de Landsverordening van18 september 2013 tot wijziging 
van de Kiesverordening AB 1987 no. 110 (AB 2013 no. 65)), artikel LIVa (de Landsverorde- 
ning van 17 mei 2013 houdende regels tot het cremeren van lijken (AB 2013 no. 32) en artikel 
CLVI, onderdeel H (in verband met de Landsverordening spoorwegen (AB 2013 no. 42)). 

Ik veroorloof mij derhalve u het gewijzigd ontwerp van de landsverordening en de daarbij 
behorende gewijzigde memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overwe- 
ging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. 

De minister van Justitie en Onderwijs, 
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