2014 no. 11

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSVERORDENING van 10 februari 2014 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)

Uitgegeven, 12 februari 2014

De minister van Justitie,
A.L. Dowers
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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
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:
1º. van het eerste lid wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste drieduizend florin” vervangen door: of geldboete van de tweede categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “of een geldboete van ten hoogste tienduizend florin” vervangen door: of geldboete van de derde categorie;

B.

in artikel 9 wordt “artikel 7” vervangen door: artikel 8.
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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 vijfentwintigduizend florin of met beide straffen” vervangen door: of geldboete van de derde
categorie;

B.

in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. de zinsnede “een verplichting als bedoeld in artikel 8, derde lid, of” vervalt;
2º. 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:
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;
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F.

in artikel 128 wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste duizend florin”
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.

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 categorie.

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;
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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:
1º. in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. in de aanhef wordt de zinsnede “of een geldboete van ten hoogste Afl.
25.000,-” vervangen door: of geldboete van de vierde categorie;
b. onder verlettering van onderdelen d tot en met g tot d tot en met i worden na onderdeel a twee nieuw onderdelen ingevoegd, luidende:
b. het binnen de gestelde termijn aanvragen van aangifte als
bedoeld in artikel 7, vierde lid, en dat niet binnen de gestelde termijn heeft gedaan;
c. het binnen de gestelde termijn aanvragen van aangifte als
bedoeld in artikel 8, derde lid, en dat niet binnen de gestelde termijn heeft gedaan;
;
2º. 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 vervalt de aanduiding “7, vierde lid” en 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste Afl. 25.000,-” vervangen door: van de vierde categorie;
2º. 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.

Pagina 6
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________
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” te 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste Afl.
100.000,-” vervangen door: of geldboete van de vierde categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “met een geldboete van ten hoogste
Afl. 5000,-” vervangen door: met geldboete van de tweede categorie.

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;
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C.

in artikel 13 wordt de zinsnede “wordt gestraft met een boete van driehonderd
florin” vervangen door: wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie;

D.

in artikel 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. het eerste lid komt te luiden als volgt:
1. De bevoegde ambtenaar die een verkoping houdt of
heeft gehouden, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie:
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 prijs niet in letters is
vermeld;
f. wegens weigering van de vertoning voorgeschreven in artikel
6.
;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “blijft de strafbepaling van artikel 22”
vervangen door: blijft 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;
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G.

artikel 38, eerste lid, komt te luiden:
1. Het is niet toegestaan enig in deze afdeling bedoeld stuk,
hetwelk niet behoorlijk is gezegeld, onverschillig of het binnen of buiten Aruba is opgemaakt, binnen Aruba te verhandelen, accepteren, endosseren, betalen, kwiteren of voor aval tekenen of wegens nonacceptatie 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 af 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;

O.

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.

;

artikel 69, derde lid, eerste volzin, komt te luiden:
3. Ingeval van overtreding van het eerste of tweede lid, zijn 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.

;

P.
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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
Strafbepaling
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 categorie.
3. Indien tijdens 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 categorie 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:
1º. 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 categorie en bij herhaling met
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de naasthogere categorie;
2º. 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;

D.

artikel 36 wordt vernummerd tot artikel 33.
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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:
1º. het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot
tweede en derde lid;
2º. 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
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”;

I.

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 toege-

Pagina 11
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________
past 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 categorie;

D.

in artikel 233d wordt de zinsnede “artikel 32, eerste lid, van het Wetboek van
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

F.

G.

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.

;

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.

;

in artikel 236 komt te luiden:
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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 afwijking
van het tweede lid, verbeurdverklaring achterwege, indien vóór de bekeuring nog aangifte is gedaan; in welk geval geldboete van de tweede
categorie wordt opgelegd.

;

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:
1º. 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;
2º. 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 categorie voor het vervoeren van een stuk;

L.

in artikel 241 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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;
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2º. in het derde lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste vijfduizend florin” 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 entrepôt, 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 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;

O.

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.

;

Pagina 14
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________

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:
1º. 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;
2º. 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:
1º. 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;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “gestraft met een boete van Afl. 25,-”
vervangen door: gestraft met geldboete van de tweede categorie;

U.

in artikel 253 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
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1º. 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.
;
2º. 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. Alle 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

;
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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 oliën (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. Alle 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 florin” vervangen door: met geldboete van de vierde categorie.

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

Pagina 17
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________
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
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;

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:
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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 categorie.
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 categorie;

;

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;
N.

na artikel 78 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, luidende:
Artikel 78a
1. Alle 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 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

.
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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:
1º. het eerste lid vervalt en het tweede en derde lid worden vernummerd tot
eerste en tweede lid;
2º. 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 florin” vervangen door “met gevangenisstraf van ten hoogste
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. Alle 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

.
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tienduizend florin” telkens vervangen door: of geldboete van de derde categorie;
B.

in artikel 18 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. het eerste lid vervalt en het tweede en derde lid worden vernummerd tot
eerste en tweede lid;
2º. 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:
1º. in het eerste en tweede lid wordt telkens de zinsnede aanvangende met het
woord “gestraft” en eindigend met het woord “ontbrekende” vervangen
door: gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig
geheven accijns hoger is dan dit bedrag, tweemaal het bedrag van de te
weinig geheven accijns.
2º. 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 processenverbaal 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

;

Pagina 21
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________

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.
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
florin” vervangen door: of geldboete van de tweede categorie;

C.

het derde lid komt te luiden:
3. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar 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:

.
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1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste vijfhonderd florins”
vervangen door: van de tweede categorie;
2º. in het tweede en derde lid wordt de zinsnede “van ten hoogste Afl.
10.000,-” telkens vervangen door: van de derde categorie;
3º. 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 IIIa” 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:
1º. in de eerste volzin wordt de zinsnede “met een gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of een geldboete van ten hoogste tienduizend florin”
vervangen door: met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vijfde categorie;
2º. in de tweede volzin wordt de zinsnede “wordt gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend florin”
vervangen door: wordt gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie;

B.

in het tweede lid wordt de zinsnede “van ten hoogste vijfhonderd florin” ver-
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vangen door: van de tweede categorie.

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:
1º. 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”;
2º. 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”;
3º. 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”.

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 florin” vervangen door: van de derde categorie.

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

in artikel 8 wordt de zinsnede “van ten hoogste vijfduizend florin” vervangen
door: van de tweede categorie;

B.

in artikel 9 wordt de zinsnede “van ten hoogste vijfentwintighonderd 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 XXXII
De Bioscoopverordening (AB 1990 no. GT 12) wordt gewijzigd als volgt:
A.

in artikel 19 wordt de zinsnede “van ten hoogste drieduizend florin” vervangen
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 florin”
vervangen door: van de eerste categorie;
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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 florin”
vervangen door: van de tweede categorie.

Artikel XXXIII
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 te luiden 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.

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 categorie;

B.

in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. de woorden “krachtens artikel 76” worden vervangen door: krachtens artikel 1:149;

.
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2º. de zinsnede “van ten hoogste twee honderd florin” wordt vervangen door:
van de naasthogere categorie.

Artikel XXXVII
In artikel 8 van de Hondenverordening (AB 1988 no. GT 1) wordt de zinsnede “met een geldboete van ten hoogste vijfentwintig florin” vervangen door: met
geldboete van de eerste categorie.

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 categorie.

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 florin”
vervangen door: van de tweede categorie;

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 tiendui-
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zend 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 categorie;

C.

in het derde lid wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste tweeduizend
florin” vervangen door: of geldboete van de tweede categorie.

Artikel XLII
Artikel 31 van de Landsverordening voorkoming verontreiniging door
schepen (AB 1993 no. 72) komt te 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 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste drieduizend florin”
vervangen door: van de tweede categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “van ten hoogste duizend florin” vervangen door: van de tweede categorie;

C.

artikel 18 komt te luiden:

.
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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:
1º. het tweede lid vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot
tweede en derde lid;
2º. 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
categorie.

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 aangewe-

;
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zen 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, 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,
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van toepassing.
5. De kapitein is verplicht de krachtens het eerste lid aangewezen
ambtenaren behoorlijke en veilige toegang tot het 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:
1º. in het eerste wordt de zinsnede “met een geldboete van ten hoogste honderdduizend florin” vervangen door: met geldboete van de vijfde categorie;
2º. 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 florin”
vervangen door “met geldboete van de vijfde categorie”;
3º. in het derde lid wordt de zinsnede “met een geldboete van ten hoogste tienduizend florin” vervangen door: met geldboete van de derde categorie;
4º. het vierde lid vervalt en het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid;
5º. 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;

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
C.
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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 tijdens 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.

.

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 florin” 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 te luiden:
2. Het in het eerste lid bedoelde strafbare feit is een misdrijf.
Artikel XLIX

.
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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 categorie.

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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste zeshonderd florin”
vervangen door: van de derde categorie;
2º. 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:
1º. in de aanhef worden de woorden “Met geldboete van ten hoogste driehonderd florin” vervangen door: Met geldboete van de eerste categorie;
2º. in onderdeel e vervalt de zinsnede “met geldboete van ten hoogste zestig
florin wordt gestraft”
3º. 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.
;

E.

in de artikelen 14, 17, derde lid, en 18 wordt de aanduiding “minister van Algemene Zaken” telkens vervangen door: minister, belast met rechtshandhaving,.

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)”;
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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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste Afl. 50,” vervangen door: geldboete van de tweede categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste Afl.
100,-” vervangen door: geldboete van de tweede categorie;
3º. het derde lid komt te luiden:
3. Indien tijdens 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;

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.
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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 te 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.

.

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:
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A.

B.

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 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.

;

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 éénhonderd florin” vervangen door: van de derde categorie.

Artikel LVII
Artikel 11, eerste lid, van de Verloskundigenverordening (AB 1999 no. GT
17) komt te luiden:
1. Overtreding van enige bepaling van deze landsverordening
wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
.

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 tijdens 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 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.

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

de artikelen 11 tot en met 11c komen te 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 één 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 11a
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 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 11b
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 voor-
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werp 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.
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.

C.

;

in artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in het eerste en tweede lid wordt telkens de zinsnede “de bij zich bevindende voorwerpen” vervangen door: de zich bij deze personen bevindende
voorwerpen;
2º. in het derde lid, eerste en derde volzin, wordt na het woord “kleding” telkens een komma ingevoegd, gevolgd telkens door de zinsnede “alsmede de
zich bij deze personen bevindende voorwerpen,”.

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

in artikel 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “met een geldboete van ten hoogste
drieduizend florin” vervangen door: met geldboete van de tweede categorie;
2º. 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:
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:
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A.

in artikel 47, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in onderdeel a komt de aanhef te luiden:
a. met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete
van de tweede categorie:
;
2º. 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 één 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 florin” vervangen door: van
de derde categorie.

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) komt te
luiden:
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Artikel 40
1. Overtreding van artikel 4, eerste lid, wordt gestraft met:
a. gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood;
b. gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.
2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt overtreding
van artikel 4, eerste lid, gestraft met:
a. gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander
wordt gedood;
b. gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.
3. Indien de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel
5, eerste of tweede lid, dan wel na het feit niet heeft voldaan aan een
bevel, gegeven krachtens artikel 24 of artikel 26, eerste lid, of indien
het feit is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat hij een krachtens
deze landsverordening vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate
heeft overschreden, dan wel zeer dicht achter een ander voertuig is gaan
rijden, geen voorrang heeft verleend of gevaarlijk heeft ingehaald kunnen de in het eerste en tweede lid bepaalde gevangenisstraffen met de
helft worden verhoogd of geldboete van de naasthogere categorie worden opgelegd.
4. Hij die handelt in strijd met een verbod als bedoeld in de artikelen 3, 4, tweede of derde lid, 5, 6, 7 en 10, eerste of tweede lid, en 17,
eerste of tweede lid, of een gebod als bedoeld in de artikelen 26, tweede
lid, en 27, eerste, derde of vierde lid, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
5. Hij die handelt in strijd met een verbod als bedoeld in de artikelen 2, 4, vierde lid, 16, eerste en tweede lid, 18, of een gebod als bedoeld in de artikelen 20, tweede lid, 21, 22, tweede en derde lid, 24, 28,
eerste lid, en 43, eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste
drie maanden of geldboete van de derde categorie.
6. Hij die handelt in strijd met voorschriften in de in deze landsverordening genoemde landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangemerkt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of
geldboete van de derde categorie.
7. De in het eerste tot en met vierde lid strafbaar gestelde feiten
worden beschouwd als misdrijven; de feiten, strafbaar gesteld in het
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vijfde lid en krachtens het zesde lid, worden beschouwd als overtredingen.

.

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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste Afl. 5.000,-” vervangen door: van de tweede categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “van ten hoogste Afl. 2.500,-” vervangen door: van de tweede categorie;
3º. 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;
4º. 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;

B.

in het tweede lid wordt de zinsnede “met geldboete van ten hoogste duizend florin” vervangen door: met geldboete van de tweede categorie;

Pagina 43
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________
C.

het derde lid komt te 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 florin” vervangen
door: geldboete van de derde categorie.

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 categorie”.

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 florin” vervangen door: geldboete van de derde categorie;

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.

.
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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;
in artikel 62 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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 categorie worden opgelegd;
2º. 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;
3º. in het tweede lid wordt de zinsnede “een geldboete van maximaal Afl.
250.000,-” vervangen door: geldboete van de vijfde categorie;
4º. het derde lid, onderdeel a, wordt gewijzigd als volgt:
a. de zinsnede aanvangende met de woorden “twee jaar” en eindigend
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;
5º. in het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede aanvangende met de woorden “één jaar” en eindigend met het woord “straffen” vervangen door: een
jaar of geldboete van de derde categorie;
6º. in het vierde lid wordt de zinsnede “met een geldboete van maximaal Afl.
25.000,-” vervangen door: met geldboete van de vierde categorie.

C.
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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 honderdduizend florin” vervangen door: van de vijfde 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste vijfhonderd florins”
vervangen door: van de derde categorie;
2º. 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 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 LXXX
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;
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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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste zeshonderd florin”
vervangen door: van de derde categorie;
2º. 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste zeshonderd florin”
vervangen door: van de derde categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “van ten hoogste tweeduizend florin”
vervangen door: van de derde categorie.

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:
1º. het tweede lid vervalt en het derde, vierde en vijfde lid worden vernummerd tot tweede, derde en vierde lid;
2º. 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;
3º. in het nieuwe derde lid vervalt de tweede volzin;
4º. 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.
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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 categorie;

C.

in de artikelen 34 en 35 wordt de zinsnede “van ten hoogste tweehonderd florin”
telkens vervangen door: van de tweede categorie.

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 florin”
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 categorie”
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 categorie.

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

in de artikelen 26 en 27, tweede lid, wordt de zinsnede “van ten hoogste tienduizend florin” 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:
1º. het eerste lid vervalt en het tweede en derde lid worden vernummerd tot
eerste en tweede lid;
2º. 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
1º. het eerste lid komt te 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.
;
2º. 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste tiendui-
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zend florin” vervangen door: geldboete van de tweede categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste 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
florin” 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:
1º. 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;
2º. 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:
1º. het derde lid vervalt en het vierde, vijfde en zesde lid worden vernummerd
tot derde, vierde en vijfde lid;
2º. 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;
3º. het nieuwe vierde lid komt te luiden:
4. Het in het derde lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.
.

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;
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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 florin” vervangen
door: van de eerste categorie;

D.

artikel 37, eerste lid, aanhef, komt te 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 florin” vervangen door: geldboete van de tweede categorie;

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 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:
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A.

in artikel 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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;
2º. 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:
1º. 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;
2º. 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.

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

in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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;
2º. 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;

;
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D.

in artikel 26 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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;
2º. 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:
1º. 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;
2º. 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:
1º. 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;
2º. 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 de vierde categorie.

;

;

Pagina 53
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________
Artikel XCVII
De Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2013 no. 4) wordt gewijzigd als volgt:
A.

in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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;
2º. 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” 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:
1º. 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;
2º. 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
florin” 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.
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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 derde categorie.

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 florin” 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste tienduizend florin”
vervangen door: van de vierde categorie;
2º. in het tweede en derde lid wordt de zinsnede “van ten hoogste duizend florin” telkens vervangen door: van de derde categorie;

B.

in artikel 12 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. het tweede lid vervalt en het vierde lid wordt vernummerd tot tweede lid;
2º. 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 categorie;
3º. het derde lid komt te luiden:
3. Het in het tweede lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.
;
4º. het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.
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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 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 florin” 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 te 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:

.
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A.

artikel 28, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in onderdeel b wordt de zinsnede “van tweehonderdvijftig florin” vervangen door: van de tweede categorie;
2º. 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “geldboete van ten hoogste duizend florin” vervangen door: geldboete van de derde categorie;
2º. 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”;
3º. in het derde lid wordt de zinsnede “met hechtenis van ten hoogste vier
maanden of geldboete van hoogste duizend florin” 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 florin” 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 florin” vervangen
door: of geldboete van de derde categorie.
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Artikel CVII
In artikel 8 van de Landsverordening beëindiging 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 één 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste honderd florin” vervangen door: van de tweede categorie;
2º. 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”;
3º. 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste Afl.
250.000,-” vervangen door: of geldboete van de vijfde categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “of geldboete van Afl. 100.000,-” vervangen door: of geldboete van de derde categorie.
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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 florin”
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:
1º. 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;
2º. 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;

B.

in artikel 19 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. het tweede lid vervalt en het derde, vierde en vijfde lid worden vernummerd tot tweede, derde en vierde lid;
2º. 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;
3º. het nieuwe derde lid komt te luiden:
3. Het in het tweede lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.
.
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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 florin” 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.

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

in artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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;
2º. in het tweede 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 een jaar of geldboete van de derde categorie;

B.

in artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. het tweede lid vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid;
2º. 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 categorie;
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3º. vóór 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 I.143, I.144 en I.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.

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 florin” vervangen door “van de derde categorie”.

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

.
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A.

in artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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.
;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste een maand of geldboete van vijfhonderd florin” vervangen door:
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie;
3º. het derde lid vervalt en het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid;
4º. in het nieuwe derde lid wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste
honderd florin” vervangen door: of geldboete van de tweede categorie;

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.

.
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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.

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 florin” 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 florin”
vervangen door: van de tweede categorie;

D.

in artikel 48 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste honderdduizend florin” vervangen door: geldboete van de vierde categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste tienduizend florin” 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 florin” 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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste tienduizend florin”
vervangen door: van de derde categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “of een geldboete van ten hoogste tienduizend florin” vervangen door: of geldboete van de derde categorie;
3º. in het derde lid wordt de zinsnede “van ten hoogste vijfentwintigduizend
florin” 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:
1º. het tweede lid vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot
tweede en derde lid;
2º. 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 categorie;
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E.

artikel 52 komt te 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:
1º. in het eerste en tweede lid wordt de zinsnede “van ten hoogste tienduizend
florin” vervangen door: van de derde categorie;
2º. in het derde lid wordt de zinsnede “van ten hoogste vijfentwintigduizend
florin” 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:
1º. het tweede lid vervalt en het derde en vierde lid worden vernummerd tot
tweede en derde lid;
2º. 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 categorie;

E.

artikel 51 komt te 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:
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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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste driehonderd florin” vervangen door: geldboete van de eerste categorie;
2º. 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;

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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste honderd
florin” vervangen door: geldboete van de eerste categorie;
2º. 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;
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b.

B.

in de tweede volzin wordt na de woorden “een jaar” toegevoegd de
woorden: of geldboete van de naasthogere categorie;

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:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste honderd
florin” vervangen door: geldboete van de eerste categorie;
2º. 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 categorie;

B.

in artikel 40, eerste lid, wordt de zinsnede “bedoeld in artikel 257” vervangen
door: bedoeld in artikel 2:208.

Artikel CXXXI
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.
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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.

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 vóór 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;
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I.

artikel 34 wordt gewijzigd als volgt:
1º. in het vierde lid vervalt de laatste volzin;
2º. 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 florin” 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;

L.

artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:
1º. in het eerste lid wordt de komma achter het woord “bepaald” vervangen
door een punt en vervalt de resterende zinsnede;
2º. 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:
1º. in het eerste lid vervalt na het woord "verleden" de resterende zinsnede,
alsmede de daarvoor geplaatste komma;
2º. in het tweede lid vervallen de zinsnede "op gelijke boeten", alsmede de
daarvoor en daarachter geplaatste komma;
3º. 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;

O.

in artikel 42a worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1º. 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;
2º. 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;
3º. in het derde lid wordt een punt geplaatst na het woord "Inspecteur" en vervalt de resterende zinsnede;
4º. in het vierde en vijfde lid wordt telkens de laatste komma vervangen door
een punt en vervalt de resterende zinsnede;

P.

artikel 44 vervalt;
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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 geldboete van de derde categorie.
2. De in het eerste lid bedoelde feiten zijn overtredingen.
Artikel 47b
1. 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.

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, surséance
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.
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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 te 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;

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 50)” 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 2º, 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 2º, 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.
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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.

B.

het derde lid komt te 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 verjaringstermijn van twintig jaren aan op de dag waarop de minderjarige de
leeftijd van achttien jaren bereikt.

;

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 coöperatieve
verenigingen (AB 1987 no. GT 8) wordt de zinsnede “een geldboete van ten hoogste
vijftig florin” vervangen door: geldboete van de eerste categorie.
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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;

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 florin” 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:
1º. het vierde lid komt te luiden:
4. Er wordt geen vak opengelaten en ook geen boeking die in
twee achtereenvolgende vakken dubbel zijn gedaan.
2º. het vijfde lid vervalt;

C.

in artikel 22 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. het vierde lid komt te luiden:
4. De afsluiting wordt niet in twee achtereenvolgende vakken
dubbel gedaan.
2º. het vijfde lid vervalt;

;

;
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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
ieder verzuim”, alsmede de daarvoor en daarachter 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.

vóór 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
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;
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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:
1º. 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;
2º. 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:
1º. in het eerste en tweede wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste 1
miljoen florin” telkens vervangen door: of geldboete van de zesde categorie;
2º. 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 florin” telkens vervangen door: of geldboete van de vijfde
categorie;

H.

in artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “of geldboete van ten hoogste honderdduizend florin” vervangen door: of geldboete van de vijfde categorie;
2º. 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;

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.
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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 vijfhonderd florin” 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 florin” 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:
1º. 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;
2º. 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;

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:
1º. 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;
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2º. 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
bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 29) wordt gewijzigd als volgt:
A.

B.

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;
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:
1º. 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 zes jaren of geldboete van de
vijfde categorie;
2º. 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
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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:
1º. in de omschrijving van het begrip “huiszoeking” worden de woorden “de
artikelen 144 en 145” vervangen door: de artikelen 2:65 en 2:67;
2º. 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,
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;

;
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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. Ieder, 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;

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.

O.

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

;
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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;

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:
1º. in onderdeel a wordt “artikel 31” vervangen door: artikel 1:62;
2º. 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 te 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 justitiële documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag (AB 1989 no. GT 83) wordt gewijzigd als volgt:

.

Pagina 80
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 11
___________________________________________________________________
A.

in artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in het eerste lid, onderdeel a, ten 2º, wordt “artikel 474” vervangen door:
artikel 3:52;
2º. in het tweede lid wordt “artikel 39” vervangen door: artikel 1:80, eerste
lid,;
3º. het derde lid vervalt;

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:
1º. in het eerste lid wordt na het woord “gegeven” ingevoegd de woorden:
alsmede met de duur van de vrijheidsbenemende maatregel;
2º. 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:
1º. het tweede lid vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid;
2º. 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;
3º. 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 te 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.
2. Huishoudelijke reglementen voor de gevangenis worden vastgesteld bij beschikking van de minister, belast met justitie.

;

.
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Artikel CLV
Titel III van de Dienstplichtverordening (AB 1994 no. GT 9) wordt gewijzigd
als volgt:
A.

B.

in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste honderdvijftig
vervangen door: van de tweede categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “van ten hoogste zeshonderd
vervangen door: van de tweede categorie;
in artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1º. in het eerste lid wordt de zinsnede “van ten hoogste driehonderd
vervangen door: van de tweede categorie;
2º. in het tweede lid wordt de zinsnede “van ten hoogste drieduizend
vervangen door: van de tweede categorie.

florin”
florin”
florin”
florin”

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.

;

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.

;

C.

D.

in artikel 1:188, vierde lid, worden de woorden “of krachtens landsverordening”
vervangen door: landsbesluit, houdende algemene maatregelen;

E.

artikel 2:289 wordt gewijzigd als volgt:
1º. in de aanhef worden de woorden “zes jaren” vervangen door: acht jaren;
2º. de punt na onderdeel d wordt 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.
;
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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.
Artikel 2:111b

I.

1. Hij aan wiens schuld te 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
geldboete van de vierde categorie.

;

in artikel 1:68, eerste lid, komt onderdeel a te luiden als volgt:
a. die geheel of ten dele ten eigen bate kunnen worden aangewend en
die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het
strafbare feit zijn verkregen;

;

J.

in artikel 2:273, eerste lid, aanhef worden de woorden “drie jaren” vervangen
door: vier jaren;

K.

in artikel 2:397, eerste lid, aanhef, worden de woorden “zes jaren” vervangen
door: acht jaren;

L.

in artikel 2:404, eerste lid, aanhef, worden de woorden “zes jaren” vervangen
door: acht jaren.
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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 23a, 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.

Artikel CLIXa
Voor de toepassing van de artikelen 1:166, eerste lid, en 1:174, vijfde lid, van
het Wetboek van Strafrecht wordt, tot op het moment van inwerkingtreding van de
Landsverordening penitentiaire beginselen, een inrichting als bedoeld in voormelde
artikelen aangewezen door de minister, belast met justitie.
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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, 10 februari 2014
F.J. Refunjol

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap,
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling,
M.G. Eman
De minister van Economische Zaken,
Communicatie, Energie en Milieu,
M.E. de Meza
De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Integratie,
O.B. Sevinger
De minister van Toerisme, Transport,
Primaire Sector en Cultuur,
O.E. Oduber
De minister van Onderwijs en Gezin,
M.J. Hooyboer-Winklaar
De minister van Volksgezondheid,
Ouderenzorg en Sport,
C.A. Schwengle
De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
J.D. Yrausquin
De minister van Sociale Zaken,
Jeugd en Arbeid,
P.F.T. Croes
De minister van Justitie,
A.L. Dowers

