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 HOOFDSTUK I 

 

 Algemene bepalingen 

 

 Artikel 1 

 

1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen 

wordt verstaan onder: 

inheemse flora en : de op Aruba of in de Arubaanse wateren van nature 

 fauna     voorkomende dieren en planten; 

soort   : elke soort, ondersoort of een geografisch ge-

isoleerde populatie van flora of fauna; 

de Commissie  : de commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid; 

invoer   : het brengen van een goed binnen Aruba; 

uitvoer   : het brengen van een goed buiten Aruba; 

Minister   : de minister, belast met natuurbeschermingsaan-

gelegenheden; 

wetenschappelijke : een bij landsbesluit aangewezen deskundige of 

 autoriteit    wetenschappelijke instantie; 

de Overeenkomst : de op 3 maart 1973 te Washington gesloten Over-

eenkomst inzake de internationale handel in be-

dreigde in het wild levende dier- en plantsoor-

ten (Trb. 1975, 23); 

het Protocol  : het op 18 januari 1990 te Kingston getekende 

protocol betreffende de bijzondere beschermde 

gebieden en de in de natuur levende dieren en 

planten, behorende bij het op 24 maart 1983 te 

Cartagena de Indias gesloten Verdrag inzake de 

bescherming en ontwikkeling van het mariene mi-

lieu in het Caraïbisch gebied (Trb. 1983, 152); 

specimen   : a. elk dier of elke plant, levend of dood, van 

een soort, voorkomend in een bijlage bij de 

Overeenkomst of het Protocol; 

b. elk herkenbaar deel van een dier of plant 

als bedoeld in onderdeel a; 

c. al hetgeen afkomstig is van of geheel of ge-

deeltelijk vervaardigd is uit dieren of 

planten als bedoeld in onderdeel a of uit 

delen daarvan; 

d. een goed waarvan uit een begeleidend docu-

ment, de verpakking, een merk of etiket of 

uit enige andere omstandigheid blijkt, dat 

het afkomstig is van of geheel of gedeelte-
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lijk vervaardigd is uit dieren of planten 

als bedoeld in onderdeel a of uit delen 

daarvan; 

lidstaat   : een staat ten aanzien waarvan de Overeenkomst 

of het Protocol in werking is getreden. 

2. Voor zover uitvoering van voor Aruba van kracht zijnde andere 

verdragen op het gebied van de bescherming van flora en fauna en hun 

leefgebieden zulks noodzakelijk maken, kunnen bij landsbesluit, hou-

dende algemene maatregelen, regels ter uitvoering daarvan worden ge-

steld. 

3. De geldende tekst van de Overeenkomst en het Protocol, alsmede 

van de verdragen, bedoeld in het tweede lid, liggen voor een ieder ter 

inzage bij de Inspectie van de invoerrechten en accijnzen en van de 

Directie Buitenlandse Betrekkingen van het Land. 

 

 HOOFDSTUK II 

 

 De lokale natuurbescherming 

 

 § 1. De Commissie 

 

 Artikel 2 

 

1. Er is een commissie die de Minister desgevraagd of uit eigen 

beweging van advies dient over maatregelen ter uitvoering van deze 

landsverordening, en die hem desgevraagd bij die uitvoering bijstaat. 

2. De Commissie draagt de naam Commissie bescherming flora en 

fauna en bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven onafhanke-

lijke leden, die bij landsbesluit worden benoemd voor een periode van 

vijf jaren. 

3. De directeur van de Directie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Milieu is qualitate qua secretaris van de Commissie. 

Aan de Commissie kunnen door de Minister ambtenaren worden toegevoegd 

als adviserend lid. 

 

 Artikel 3 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere 

regels gesteld met betrekking tot de samenstelling, de werkwijze en de 

bevoegdheden van de Commissie. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan een be-

drag worden vastgesteld, dat aan de leden wordt toegekend voor het 

bijwonen van de vergaderingen van de Commissie. 

 

 § 2. De bescherming van inheemse flora en fauna 

 

 Artikel 4 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden aange-

wezen de soorten inheemse flora en fauna wier voortbestaan in Aruba 

bedreigd wordt. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen worden 

aangewezen: 

a. de soorten inheemse flora en fauna wier aanwezigheid in Aruba zoda-
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nig waardevol is, dat zij, hoewel niet bedreigd zijnde, bescherming 

behoeven; 

b. individuele planten of groepen van planten, op wier blijvende aan-

wezigheid op een bepaalde plaats in Aruba uit het oogpunt van na-

tuurbescherming prijs wordt gesteld. 

3. Alvorens een landsbesluit als bedoeld in het eerste of tweede 

lid, wordt vastgesteld, wordt de Commissie gehoord. 

4. In een landsbesluit als bedoeld in het eerste en tweede lid, 

kunnen nadere regels worden gesteld in het belang van de bescherming 

van de daarin genoemde soorten en de individuele planten. 

 

 Artikel 5 

 

1. Het is verboden een levend exemplaar van een dier of plant, 

behorend tot een soort, aangewezen krachtens artikel 4, eerste of 

tweede lid, uit te voeren. 

2. Het is verboden eieren van een dier dat behoort tot een soort, 

aangewezen krachtens artikel 4, eerste of tweede lid, uit te voeren. 

 

 Artikel 6 

 

1. Het is verboden een dier dat behoort tot een soort, aangewezen 

krachtens artikel 4, eerste of tweede lid, te doden of te verwonden. 

2. Het is verboden een plant die behoort tot een soort, aangewe-

zen krachtens artikel 4, eerste of tweede lid, geheel of gedeeltelijk 

te verwijderen of te beschadigen. 

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing 

op degene die handelt ingevolge een door een dierenarts gegeven op-

dracht. 

 

 Artikel 7 

 

1. Het is verboden een nest of leger en zich daarin bevindende 

eieren van een dier dat behoort tot een soort, aangewezen krachtens 

artikel 4, eerste of tweede lid, te vernielen. 

2. Het is verboden eieren van een dier als bedoeld in het eerste 

lid, weg te halen of onder zich te hebben. 

3. Het is verboden een in het wild levend dier als bedoeld in het 

eerste lid, te vangen of opzettelijk in zijn rust te verstoren. 

 

 Artikel 8 

 

1. Van een verbod als bedoeld in de artikelen 5, 6, tweede lid, 

en 7, tweede en derde lid, kan de Minister ontheffing verlenen volgens 

regels te stellen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

2. Over elk ingekomen verzoek tot ontheffing wordt de wetenschap-

pelijke autoriteit terstond gehoord. 

3. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan de 

ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden, die te allen tijde 

kunnen worden gewijzigd. 

4. Een ontheffing wordt ingetrokken, indien: 

a. de ter verkrijging van de ontheffing verstrekte gegevens zodanig 

onvolledig of onjuist blijken, dat, waren de volledige of juiste 

gegevens verstrekt, een andere beslissing zou zijn genomen; 
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b. blijkt, dat een of meer aan de ontheffing verbonden voorschriften 

niet zijn nageleefd; 

c. zich omstandigheden hebben voorgedaan, die, waren zij op het tijd-

stip van verlening van de ontheffing bekend geweest, tot een andere 

beslissing zouden hebben geleid; 

d. de omstandigheden sedert het tijdstip van verlening van de onthef-

fing zodanig zijn gewijzigd, dat geen ontheffing zou zijn verleend, 

indien deze omstandigheden op het tijdstip van de vergunning zouden 

hebben bestaan. 

 

 Artikel 9 

 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan de invoer, 

het onder zich hebben en het gebruik van bepaalde daarbij aangewezen 

middelen voor het vangen of doden van dieren, niet zijnde middelen die 

worden gebruikt in het kader van diergeneeskundige behandeling, worden 

verboden of beperkt. Artikel 4, derde lid, is van overeenkomstige toe-

passing. 

 

 § 3. De aanwijzing van natuurreservaten 

 

 Artikel 10 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan, mede ter 

bescherming van een soort, aangewezen krachtens artikel 4, eerste en 

tweede lid, onderdeel a, of een individuele plant, aangewezen krach-

tens artikel 4, tweede lid, onderdeel b, overheidsdomein, hetzij te 

land hetzij te water, worden aangewezen als natuurreservaat. 

2. Bij of krachtens een landsbesluit als bedoeld in het eerste 

lid, worden tevens regels gesteld met betrekking tot het beheer van en 

de toegang tot een natuurreservaat. 

 

 HOOFDSTUK III 

 

 De bescherming van niet-inheemse flora en fauna 

 

 Artikel 11 

 

1. De in- en uitvoer van een specimen van een soort die voorkomt 

in bijlage I en II bij de Overeenkomst of in de bijlagen bij het Pro-

tocol, is verboden. 

2. De Minister kan van het verbod, bedoeld in het eerste lid, 

ontheffing verlenen volgens regels te stellen bij landsbesluit, hou-

dende algemene maatregelen. Artikel 8, tweede, derde en vierde lid 

zijn van toepassing. 

 

 Artikel 12 

 

1. De invoer van een specimen van een soort die door een andere 

lidstaat dan Aruba is geplaatst op bijlage III bij de Overeenkomst, 

zonder voorafgaande overlegging van een op dat specimen betrekking 

hebbend geldig certificaat van herkomst, afgegeven door of namens de 

desbetreffende lidstaat, is verboden. 

2. De uitvoer van een specimen van een soort die door een andere 
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lidstaat dan Aruba is opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst, 

zonder voorafgaande overlegging van een vergunning van de Minister, is 

verboden. Alvorens over te gaan tot afgifte van een vergunning hoort 

de Minister de wetenschappelijke autoriteit. 

3. De Minister stelt met betrekking tot het document, bedoeld in 

het tweede lid, regels vast omtrent zijn vorm en inhoud, alsmede de 

nadere voorwaarden voor afgifte ervan. 

 

 Artikel 13 

 

1. Het is verboden een levend dier van een soort die voorkomt op 

de bijlagen bij de Overeenkomst of het Protocol, te doden of te ver-

wonden. 

2. Artikel 6, derde lid, is van toepassing. 

 

 Artikel 14 

 

Het is verboden een specimen onder zich te hebben, indien men 

weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat de invoer van dat specimen 

in strijd met artikel 11, eerste lid, of 12, eerste lid, heeft plaats-

gehad. 

 

 Artikel 15 

 

De artikelen 11, eerste lid, en 12, eerste en tweede lid, zijn 

niet van toepassing op specimens die ter voldoening van verplichtin-

gen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of het Protocol, door Aruba 

naar een andere lidstaat of door een andere lidstaat naar Aruba worden 

verzonden. 

 

 HOOFDSTUK IV 

 

 Registers 

 

 Artikel 16 

 

1. De Minister doet de navolgende registers aanhouden: 

a. een register van in gevangenschap in Aruba gehouden levende dieren 

van een soort die voorkomt op de bijlagen bij de Overeenkomst of 

het Protocol; 

b. een register van in gevangenschap in Aruba gehouden dieren die be-

horen tot een soort, aangewezen krachtens artikel 4, eerste of 

tweede lid; 

c. een register van in Aruba gevestigde exporteurs en importeurs van 

specimens; 

d. een register van de krachtens Hoofdstuk III afgegeven documenten. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden voor 

ieder van de registers, bedoeld in het eerste lid, regels gesteld met 

betrekking tot de inhoud, de vorm en het beheer, alsmede tot de gege-

vens en bescheiden die bij de aanmelding voor opneming in de regis-

ters, bedoeld in onderdeel a van het eerste lid, dienen te worden ver-

strekt en de verplichtingen waaraan dieren als bedoeld in de onderde-

len a en b van het eerste lid, met het oog op hun registratie kunnen 

worden onderworpen. 
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3. De registers zijn openbaar. 

 

 Artikel 17 

 

1. Het is verboden een levend dier van een soort als bedoeld in 

artikel 16, eerste lid, onderdelen a of b, onder zich te hebben zonder 

bewijs van registratie van dat dier in het desbetreffende register. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing 

op dieren die ingevolge artikel 21, eerste lid, of artikel 22, eerste 

lid, in beheer zijn gegeven. 

3. Artikel 6, derde lid, is van toepassing. 

 

 HOOFDSTUK V 

 

 Toezicht 

 

 Artikel 18 

 

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

landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aan-

gewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de 

Landscourant van Aruba. 

2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uit-

sluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwij-

ze 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. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe 

tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen; 

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukke-

lijke 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 d, verschaft met behulp van de sterke arm. 

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 

gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krach-

tens het eerste lid aangewezen ambtenaren. 

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

wezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het 

tweede lid wordt gevorderd. 

 

 HOOFDSTUK VI 

 

 Strafbepalingen 

 

 Artikel 19 

 

1. Handelen in strijd met een in de artikelen 5, eerste lid, 6, 

eerste en tweede lid, 11, eerste lid, 12, eerste en tweede lid, en 13, 

eerste lid, vervat verbod wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

2. Handelen in strijd met een in de artikelen 5, tweede lid, 7, 
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eerste en tweede lid, en 14 vervat verbod wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 

3. Handelen in strijd met een in de artikelen 7, derde lid, of 

17, eerste lid, vervat verbod of een krachtens de artikelen 1, tweede 

lid, 4, vierde lid, 9 of 10, tweede lid, uitgevaardigd verbod wordt 

gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van 
de derde categorie. 

 

 Artikel 20 

 

De in artikel 19, eerste lid, strafbaar gestelde feiten zijn mis-

drijven; de overige strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. 

 

 Artikel 20a 

 

 1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze landsverordening 

strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wet-

boek 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 21 

 

1. Door ambtenaren als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, na 

overleg met de wetenschappelijke autoriteit ongeoorloofd aangetroffen 

levende specimens worden terstond in beslag genomen en overgedragen 

aan een daartoe door de Minister aangewezen beherende persoon of in-

stelling. 

2. Indien binnen zeven dagen geen beklag tegen de inbeslagneming 

wordt ingesteld op de voet van artikel 150 van het Wetboek van Straf-

vordering van Aruba, dan wel zodanig beklag onherroepelijk is afgewe-

zen, doet de beheerder de levende specimens, afkomstig uit een lid-

staat, zo spoedig mogelijk op kosten van de eigenaar, de vervoerder of 

de importeur of diens gemachtigde in overleg met die lidstaat naar die 

lidstaat terugzenden. Indien die lidstaat geen prijs stelt op terug-

zending, worden de specimens op kosten van de eigenaar, de vervoerder 

of de importeur of diens gemachtigde na overleg met de wetenschappe-

lijke autoriteit ofwel in Aruba in een passende leefomgeving onderge-

bracht ofwel in overleg met een andere lidstaat naar die lidstaat ge-

zonden. 

3. De beheerder doet niet uit een lidstaat afkomstige levende 

specimens zo spoedig mogelijk op kosten van de eigenaar, de vervoerder 

of de importeur of diens gemachtigde na overleg met de wetenschappe-

lijke autoriteit ofwel in Aruba in een passende leefomgeving onder-

brengen, ofwel in overleg met een andere lidstaat naar die lidstaat 

zenden. 

 

 Artikel 22 

 

1. Inbeslaggenomen levende dieren of planten, behorende tot soor-

ten, aangewezen krachtens artikel 4, eerste of tweede lid, worden on-
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verwijld in beheer gegeven aan een daartoe door de Minister aangewezen 

beherende persoon of instelling. De beheerder doet verbeurd of aan het 

verkeer onttrokken verklaarde levende dieren of planten van een soort 

als bedoeld in de eerste volzin, zo spoedig mogelijk op kosten van de 

eigenaar of houder en met inachtneming van door de Minister te stellen 

regels terugzetten in de natuur. Alvorens deze regels worden vastge-

steld, wordt de Commissie gehoord. 

2. Verbeurd of aan het verkeer onttrokken verklaarde dode speci-

mens en eieren van dieren, behorende tot soorten, aangewezen krachtens 

artikel 4, eerste of tweede lid, worden door de beheerder op kosten 

van de eigenaar, de vervoerder, de importeur of diens gemachtigde ver-

nietigd. In bijzondere gevallen kan de Minister, de wetenschappelijke 

autoriteit gehoord, afwijken van de eerste volzin, mits verzekerd is 

dat het desbetreffende goed niet in het vrije verkeer komt. 

 

 Artikel 23 

 

1. Hetgeen krachtens de artikelen 21, tweede of derde lid, en 22, 

eerste en tweede lid, verschuldigd is, kan, verhoogd met de kosten 

vallende op de invordering, door het Land worden ingevorderd bij 

dwangbevel, medebrengende het recht van parate executie. 

2. Geen invordering geschiedt, dan nadat de schuldenaar schrifte-

lijk is aangemaand om binnen de daarbij te stellen termijn van ten 

minste tien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De aanma-

ning bevat de aanzegging, dat het verschuldigde bedrag, voor zover dit 

binnen de gestelde termijn niet wordt betaald, overeenkomstig het eer-

ste lid van dit artikel zal worden ingevorderd. 

3. Het dwangbevel wordt betekend en ten uitvoer gelegd op de wij-

ze, bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba ten aan-

zien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven. 

4. Verzet door de schuldenaar tegen de tenuitvoerlegging van een 

dwangbevel wordt ingesteld door oproeping in rechte van het Land te 

verzoeken. 

5. Het verzet stuit de aanvang of de voortzetting van de tenuit-

voerlegging niet, behoudens de bevoegdheid van de geëxecuteerde die 

het verzet heeft gedaan, om hieromtrent een voorziening bij voorraad 

uit te lokken. 

 

 HOOFDSTUK VII 

 

 Slotbepalingen 

 

 Artikel 24 

 

In artikel 97, onderdeel b, van de Landsverordening in-, uit- en 

doorvoer wordt de punt-komma vervangen door een punt en vervalt onder-

deel c. 

 

 Artikel 25 

 

Ingetrokken worden: 

a. de Landsverordening bescherming nuttige diersoorten (AB 1990 no. GT 

46); 

b. de Marien-milieuverordening; 
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c. de Landsverordening mariene natuurreservaten; 

d. de landsverordening, houdende een verbod op de uitvoer van aloë-

planten; 

e. het Landsbesluit in- en uitvoerverbod bedreigde dieren en planten 

(AB 1991 no. 102). 

 

 Artikel 26 

 

1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de eer-

ste kalendermaand na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad 

van Aruba, met uitzondering van artikel 17, dat in werking treedt met 

ingang van de derde kalendermaand na die van de inwerkingtreding van 

deze landsverordening, van artikel 24, dat in werking treedt met in-

gang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van 

Aruba en terugwerkt tot en met 1 april 1992, en van artikel 25, onder-

deel b, dat in werking treedt op een bij landsbesluit te bepalen tijd-

stip. 

2. Zij kan worden aangehaald als Natuurbeschermingsverordening. 

 


