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Intitulé : LANDSBESLUIT van 27 september 1995 no. 1, bepalende de 

opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondi-

gingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Algeme-

ne politieverordening 

 

Citeertitel: Algemene politieverordening 

 

Vindplaats : AB 1995 no. GT 8 

 

Wijzigingen: AB 1997 no. 18 (inwtr. AB 2000 no. 11); AB 1997 no. 34; 

AB 2005 no. 5 (inwtr. AB 2005 no. 44); AB 2011 no. 23; 

AB 2014 no. 11 (inwtr. AB 2014 no. 12); AB 2016 no. 46 

 

==================================================================== 

 

 

 HOOFDSTUK I 

 

 Algemene bepalingen 

 

 Artikel 1 

 

1. In deze landsverordening wordt verstaan onder: 

openbare weg : alle straten, wegen, stegen, gangen, paden, plei-

nen, kaden, bruggen, stoepen, trottoirs, plantsoe-

nen of andere openliggende of ten dienste van het 

publiek bestemde gronden en plaatsen en, voor zover 

de bij de betrekkelijke artikelen bedoelde feiten 

daarop kunnen plaats hebben, ook alle watervlakten 

die, al of niet voor de publieke dienst bestemd, 

feitelijk voor een ieder toegankelijk zijn; 

eigenaars : ook beheerders en voorts allen die krachtens enig 

zakelijk recht, bezit daaronder begrepen, beschik-

king over enig goed hebben; 

vee   : paarden, ezels, muilezels, muildieren, runderen, 

schapen, bokken, geiten en varkens; 

trekdieren : paarden, ezels, muilezels en muildieren; 

huisdieren : honden, katten en pluimgedierte; 

rijtuigen : alle vervoermiddelen, bestemd om te land door één 

of meer dieren, anders dan langs spoorstaven, te 

worden voortbewogen; 

motorrijtuigen : alle vervoermiddelen, bestemd om uitsluitend of de 

door mechanische kracht op of aan het rij- of voer-

tuig zelf aanwezig, anders dan langs spoorstaven, 

te worden voortbewogen; 

handkarren : alle middelen tot vervoer van goederen met één of 

meer wielen, bestemd om door personen geduwd of ge-

trokken te worden; 

bestuurders : voor zover aan dit woord geen beperking is toege-

voegd, zowel zij die rijtuigen of motorrijtuigen 

besturen of onder hun onmiddellijk toezicht doen 

sturen, als zij die enig vervoermiddel, met uitzon-

dering van een rijwiel, trekken of duwen; mede wor-

den onder bestuurders begrepen zij die rijwielen 

berijden of dieren berijden, geleiden of drijven; 

bebouwde kommen : de door de minister van Vervoer en Communicatie of 
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een door hem aan te wijzen ambtenaar als zodanig 

omschreven en bekendgemaakte min of meer aaneenge-

sloten bebouwingen in Aruba; 

openbaar water : alle wateren die, zij het ook met enige beperking, 

voor een ieder toegankelijk zijn, zonder onder-

scheid wie daarop rechthebbende is; 

vaartuigen : alle vaartuigen, zomede woonschepen en vlotten; 

waterskiën : het zich op latten, schijven of anderszins laten 

voorttrekken door een vaartuig. 

2. Indien een rechtspersoon als eigenaar in de zin van deze 

landsverordening moet worden beschouwd, wordt een verplichting of een 

verbod, in enige bepaling van deze landsverordening ten aanzien van 

eigenaars voorkomende, geacht opgelegd of gesteld te zijn aan de leden 

van het bestuur van die rechtspersoon. 

 

 Artikel 2 

 (vervallen) 

 

 Artikel 3 

 

Degene aan wie bij deze landsverordening bevoegdheid is gegeven 

tot het verlenen van vergunning, kan daaraan voorwaarden verbinden. 

 

 Artikel 4 

 

1. Degene die handelt in strijd met of niet nakomt de voorwaar-

den, verbonden aan een vergunning, hem overeenkomstig deze landsveror-

dening verleend, wordt geacht gehandeld te hebben zonder vergunning. 

2. Onder handelen wordt in dit artikel verstaan zowel doen als 

hebben en nalaten. 

 

 HOOFDSTUK II 

 

Maatregelen ter bevordering van de openbare orde, rust, 

veiligheid en reinheid 

 

 § 1. Algemene orde en veiligheid 

 

 Artikel 5 

 

Bij openbare feesten, vermakelijkheden, optochten, orkaan, brand 

en andere buitengewone omstandigheden moet ieder zich onderwerpen aan 

de voorschriften, in het belang der openbare orde, rust of veiligheid, 

bij iedere gelegenheid door de minister van Algemene Zaken of een door 

hem aan te wijzen ambtenaar vastgesteld. 

 

 Artikel 6 

 

1. Het is verboden in de bebouwde kommen vuurwapenen of windbuk-

sen af te schieten, behoudens op of in daartoe bijzonderlijk ingerich-

te schietbanen die, alvorens in gebruik te worden genomen, door de mi-

nister van Justitie en Publieke Werken of een door hem aan te wijzen 

ambtenaar moeten zijn goedgekeurd. 

2. Het gebruik van die schietbanen mag slechts geschieden onder 
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de door de minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem 

aan te wijzen ambtenaar te stellen voorwaarden. 

 

 Artikel 7 

 

1. Het is verboden schietoefeningen te houden met vuurwapenen, 

anders dan op speciaal voor dat doel ingerichte schietbanen. 

2. De inrichting van deze banen en de te nemen veiligheidsmaatre-

gelen moeten door de minister van Justitie en Publieke Werken of een 

door hem aan te wijzen ambtenaar zijn goedgekeurd, alvorens de banen 

in gebruik mogen worden genomen. 

 

 Artikel 8 

 

Het is verboden hetzij in de woning of in het bij een woning be-

horend erf, hetzij in het besloten lokaal of erf, bij een ander in het 

gebruik, orde, rust of veiligheid verstorende handelingen te plegen. 

 

 Artikel 9 

 

Het is verboden: 

a. in vensterbanken, op de rand van balkons, op bordessen of in goten 

voorwerpen te plaatsen of te hebben, zonder dat deze tegen vallen 

op de openbare weg beveiligd zijn; 

b. aan hekken, heiningen, muren, deuren, vensters, bomen of palen 

voorwerpen op te hangen, te bevestigen of te hebben, indien deze 

gevaar opleveren op de openbare weg te vallen; 

c. holle voorwerpen waarin of waartussen hemelwater zich kan verzame-

len, op of tegen hekken, palen, afsluitingen of percelen te beves-

tigen of bevestigd te hebben. 

 

 Artikel 10 

 

Het is verboden op, over, van of naar de openbare weg te werpen 

met stenen of harde voorwerpen, alsook met vaste of vloeibare stoffen 

die bij het treffen van personen schadelijk of hinderlijk kunnen zijn. 

 

 Artikel 11 

 

Het is verboden zonder vergunning van de minister van Algemene 

Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar wilde dieren over de 

openbare weg te laten gaan of te vervoeren. 

 

 Artikel 12 

 

Het is verboden zonder vergunning van de minister van Algemene 

Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar wilde dieren op enig erf 

te hebben. 

 

 Artikel 13 

 (vervallen) 

 

 Artikel 14 
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Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en 

Publieke Werken of een door hem aan te wijzen ambtenaar op of aan de 

openbare weg fakkels te branden of op de openbare weg vuur aan te leg-

gen of te hebben. 

 Artikel 14a 

 

Het is verboden zich op of in openbaar water zodanig te gedragen, 

dat de veiligheid op of in het openbaar water in gevaar wordt gebracht 

of redelijkerwijs is aan te nemen dat de veiligheid op of in het open-

baar water in gevaar kan worden gebracht. 

 

 Artikel 14b 

 (vervallen) 

 

 Artikel 14c 

 

Het is verboden in een openbaar water binnen een afstand van 50 

meter, berekend vanuit de laagwaterlijn van stranden, gebruik te maken 

van een harpoengeweer of een dergelijk instrument. 

 

 Artikel 14d 

 (vervallen) 

 

 Artikel 14e 

 

Het is verboden de reddingsmiddelen die door of vanwege de over-

heid op of nabij de openbare stranden zijn aangebracht, te bezigen 

voor ander doeleinden dan voor het redden van drenkelingen. 

 

 § 2. Het gebruik van de openbare weg 

 

 Artikel 15 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van de minister, belast met 

publieke werken of een door hem aan te wijzen ambtenaar: 

a. in, op of over de openbare weg iets, hoegenaamd, te planten, te 

plaatsen, te spannen, te hangen, vast te hechten, uit te spreiden, 

uit te slaan, te drogen, te luchten, te slepen of te hebben; 

b. op de openbare weg water te werpen, uit te storten of te doen af-

vloeien; 

c. goederen, puin, afbraak, kalk, aarde, klei, zand, mest of bouwmate-

rialen op de openbare weg neer te leggen of te hebben, behalve wan-

neer en voor zolang dit voor geregeld voortgezet laden of lossen 

noodzakelijk is; 

d. de openbare weg tot werkplaats te bezigen, te overdekken, bij het 

bouwen of verbouwen van percelen ten gebruike in te nemen of daarop 

met koopwaren te staan of te zitten; 

e. voorwerpen op de openbare weg uit te stallen of uitgestald te heb-

ben of aan de openbare weg aan de buitenzijde van gevels, deuren of 

vensters ter uitstalling op te hangen, te bevestigen of opgehangen 

of bevestigd te hebben; 

f. op de openbare weg met verf, kalk of andere middelen strepen, let-

ters, cijfers of enigerlei tekeningen aan te brengen. 

2. Degene door wie of op wiens last enige werkzaamheid op of aan 
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de openbare weg verricht wordt, is verplicht hetgeen tengevolge daar-

van op de openbare weg achterblijft, onmiddellijk na afloop op te rui-

men of te doen opruimen. 

3. Degene aan wie vergunning is verleend om op de openbare weg 

met koopwaren te staan of te zitten, is verplicht te zorgen dat vóór 

het verlaten van zijn plaats de hem toegestane ruimte op de openbare 

weg behoorlijk gereinigd is. 

 

 Artikel 16 

 

Het is verboden de openbare weg op enigerlei wijze te verontrei-

nigen. 

 

 Artikel 17 

 

Het is verboden: 

a. faecaliën te storten op de openbare weg; 

b. puin, afbraak, kalk, aarde, klei, mest, zaagsel, krullen, zand, 

spaanders, los stro, pakhooi, pakpapier, as, slijk, afval of enig 

ander voorwerp of enig andere stof, anders dan behoorlijk afgedekt, 

te vervoeren in vervoermiddelen die ook overigens zodanig zijn in-

gericht en worden gebruikt, dat het storten of wegstuiven van de 

inhoud voorkomen wordt; 

c. bloed of ingewanden van dieren of stankverspreidende stoffen te 

vervoeren, anders dan op voldoende wijze afgedekt en op andere uren 

dan tussen des avonds tien uur en des morgens vijf uur. 

 

 Artikel 18 

 

1. Het is verboden: 

a. op de openbare weg voorwerpen, langer dan drie meter, anders dan in 

horizontale stand en daarbij zodanig te dragen, dat elk uiteinde op 

de schouder of in de hand van een drager rust; 

b. op daken, buiten aan gevels, muren of wanden van aan de openbare 

weg grenzende gebouwen of getimmerten enig werk te verrichten of 

aan de openbare weg te bouwen, gebouwen, muren of getimmerten af te 

breken zonder dat op een van die weg zichtbare plaats aan of bij 

het gebouw, de muur of het getimmerte ter hoogte van twee en een 

halve à drie meter boven de begane grond een rode driehoek met ge-

lijke zijden van ten minste dertig centimeter uithangt en overeen-

komstig bij vergunning van de minister van Algemene Zaken of een 

door hem aan te wijzen ambtenaar te stellen voorwaarden zodanige 

maatregelen zijn genomen, dat gevaar voor voorbijgangers uitgeslo-

ten is en, tussen zonsondergang en zonsopgang, bovendien behoorlij-

ke verlichting ter plaatse aangebracht is; 

c. op of aan de openbare weg voorwerpen te hijsen, neer te laten of te 

werpen zonder dat beneden een persoon van achttien jaar of ouder 

staat, die de voorbijgangers tijdig waarschuwt; 

d. over de openbare weg openslaande deuren, vensters, luiken of bla-

den, anders dan behoorlijk plat tegen de muur of de wand vastgezet, 

open te laten staan; 

e. aan de openbare weg in de bebouwde kommen metalen pinnen of punti-

ge, stekende, scherpe of snijdende voorwerpen te plaatsen of te 

hebben op, aan of tegen hekken, palen of afsluitingen, muren of 
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percelen, zodanig dat zij over de openbare weg uitsteken; 

f. in de bebouwde kommen afsluitingen, muren, percelen of houtwerk, 

aan de openbare weg grenzende, of palen, kiosken of andere voorwer-

pen, op de openbare weg staande, binnen een verticale afstand van 

twee meter boven de begane grond te beschilderen of te teren zonder 

maatregelen te nemen om, zowel bij dag als bij nacht, voorbijgan-

gers te waarschuwen, zolang het beschilderde of geteerde nog niet 

droog is; 

g. van daken op de openbare weg in de bebouwde kommen afstromend he-

melwater te laten afvloeien, anders dan door goten, leidingen of 

afvoerbuizen, die niet hoger dan een halve meter boven de openbare 

weg verheven zijn of uitmonden, en overeenkomstig bij vergunning 

van de minister, belast met publieke werken of een door hem aan te 

wijzen ambtenaar te stellen voorwaarden maatregelen zijn genomen 

dat de wegbedekking niet door het neerstortend water beschadigd 

wordt. 

2. Degene op wiens last werkzaamheden als in het eerste lid on-

derdelen b, c en f bedoeld, plaats hebben, is verplicht te zorgen dat 

de daarin opgenomen voorschriften nagekomen worden. 

 

 Artikel 19 

 

Het is verboden op de openbare weg in de bebouwde kommen op ande-

re dan door de minister van Algemene Zaken of een door hem aan te wij-

zen ambtenaar aangewezen plaatsen vliegers op te laten of enig balspel 

te spelen. 

 

 Artikel 20 

 

Het is verboden niet-uitvliegend pluimgedierte op de openbare weg 

in de bebouwde kommen te laten lopen. 

 

 Artikel 21 

 

Het is, behalve ter uitvoering van werken ten behoeve of onder 

toezicht van het Land, verboden zonder vergunning van de minister, be-

last met publieke werken of een door hem aan te wijzen ambtenaar de 

bestrating of wegbedekking op te breken of te beschadigen of in de 

openbare weg te graven. 

 

 § 3. Ordeverstoring, hinder en overlast 

 

 Artikel 22 

 

1. Het is verboden op de openbare weg bij het venten, bij het 

doen van omroepingen of bij het verspreiden, aanbevelen, aankondigen 

of bekendmaken van gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen zo-

danig te roepen of rond te gaan of te rijden met zodanige reclamemid-

delen of zodanige geraasmakende middelen, dat daardoor de openbare or-

de verstoord of bedreigd of de goede zeden aanstoot gegeven wordt. 

2. Het is verboden op of aan de openbare weg personen aan te 

spreken of te doen aanspreken met het oog op het maken van handelsre-

clame. 

3. Van het verbod, bedoeld in het tweede lid, kan op een daartoe 
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strekkend verzoek bij beschikking van de minister van Algemene Zaken 

vrijstelling worden verleend voor daarbij bepaaldelijk aan te wijzen 

plaatsen en onder daarbij te stellen voorwaarden. Die vrijstelling kan 

geen betrekking hebben op openbare wateren en stranden. 

 

 Artikel 23 

 

Het is verboden op de openbare weg:  

a. anderen hinder of overlast aan te doen;  

b. het verkeer enig beletsel in de weg te leggen of zich op een daar-

voor hinderlijke wijze te bewegen of te bevinden; 

c. te vechten, te schreeuwen, stenen of andere voorwerpen voort te 

schoppen, straatvuurtjes te stoken, in bomen of palen, op hekken, 

muren, afsluitingen, achter op rijtuigen, motorrijtuigen of hand-

karren te klimmen, te zitten of daaraan te hangen, tegen kiosken, 

paviljoenen of muziektenten te leunen, daarop te klimmen, daaraan 

te hangen of op enig gedeelte daarvan te zitten, te liggen of te 

staan; 

d. wielrijders of geleiders van vee enige hinder of enig beletsel in 

de weg te leggen. 

 

 Artikel 24 

 

Het is verboden: 

a. enig aanplakbiljet, reclameplaat of ander drukwerk of geschrift, 

hoegenaamd, op eens anders eigendom aan te plakken, te bevestigen 

of aan te brengen zonder toestemming van de eigenaar of huurder; 

deze bepaling is niet toepasselijk op gerechtelijke akten en andere 

stukken waarvan de aanplakking door of op last van openbare ambte-

naren krachtens wettelijk voorschrift geschiedt; 

b. zonder daartoe gerechtigd te zijn, niet eigen muren, schuttingen, 

hekken, stoepen, deuren, ramen of vensters te besmeren, te bekras-

sen of daarop te schrijven of te tekenen; 

c. tussen zonsondergang en zonsopgang op of aan de openbare weg te 

liggen of, zonder daartoe gerechtigd te zijn, tegen enig perceel te 

leunen of op stoepen of treden te zitten of post te vatten. 

 

 Artikel 25 

 

Eigenaars van bomen of struiken, waarvan de takken over de open-

bare weg hangen of groeien, zijn verplicht, ter plaatse waar zulks het 

verkeer belemmert of gevaar oplevert, dan wel voor voetgangers hinder-

lijk of gevaarlijk is, op de eerste aanzegging door of vanwege de mi-

nister van Algemene Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar zo-

danige takken af te snoeien. 

 

 Artikel 26 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Algemene 

Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar op de openbare weg: 

a. muziek- of zanguitvoeringen of vertoningen te geven, muziek te ma-

ken of te zingen; 

b. voordrachten of toespraken te houden of aankondigingen te doen;  

c. zich geheel of gedeeltelijk vermomd of gemaskerd te bevinden of ge-
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kleed in de klederen van de kunne waartoe men niet behoort. 

2. Het verbod, gesteld in het eerste lid, onderdeel c, geldt niet 

ten aanzien van kinderen beneden de leeftijd van tien jaren. 

 

 Artikel 27 

 

1. Het is verboden in de bebouwde kommen zonder vergunning van de 

minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem aan te wijzen 

ambtenaar enig werk te verrichten, dat geraas of andere hinder van 

ernstige aard veroorzaakt of schadelijke of walgelijke lucht of gassen 

verspreidt, indien zulks op de naburige erven of op de openbare weg 

waargenomen kan worden. 

2. De bestuurder van de inrichting of het bedrijf, waarin zodanig 

werk wordt verricht, is verplicht op eerste aanzegging door of namens 

de minister van Justitie en Publieke Werken deze inrichting of dit be-

drijf buiten werking te stellen. 

 

 Artikel 28 

 

Het is verboden:  

a. faecaliën te storten op open of gesloten erven;  

b. vuilnis- of ashopen op open of gesloten erven aan te brengen of te 

hebben; 

c. anders dan tijdens of onmiddellijk vóór of na het verrichten van 

werkzaamheden, puin, afbraak, kalk-, klei- of zandhopen op open of 

gesloten erven aan te brengen of te hebben; 

d. enig vee of huisdier te verbranden; 

e. vee te begraven; 

f. in de bebouwde kommen mesthopen op open of gesloten erven aan te 

brengen of te hebben. 

 

 Artikel 29 

 

1. Het is verboden: 

a. vuilnis of mest te bezigen tot het aanvullen of ophogen van erven 

of terreinen; 

b. vuilnis of andere afvalstoffen op erven of terreinen op te hopen. 

2. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de 

aangewezen openbare stortplaatsen. 

 

 Artikel 30 

 

Het is verboden in de bebouwde kommen zonder schriftelijke ver-

gunning van de minister van Justitie of een door hem aan te wijzen 

ambtenaar op open of gesloten erven of ruimten: 

a. vee te houden; 

b. vee te doden. 

 

 Artikel 31 

 

1. Degene die zonder voorafgaand overleg met de minister van Jus-

titie of een door hem aan te wijzen ambtenaar zichtbaar vanaf de open-

bare weg reclamebeschilderingen of reclameplaten die aanstootgevend of 

ontsierend zijn of wegens hun plaatsing zodanig zijn, dat zij de aan-
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dacht van bestuurders afleiden of kunnen afleiden, heeft geplaatst of 

heeft doen plaatsen, is verplicht deze reclamebeschilderingen of re-

clameplaten op de eerste vordering daartoe van de minister van Wel-

zijnszaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar en binnen een door 

deze aan te geven termijn te verwijderen of te wijzigen. 

2. Bij niet-nakoming van deze vordering is de minister van Wel-

zijnszaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar bevoegd de betrok-

ken reclamebeschilderingen of reclameplaten op kosten van degene die 

volgens het eerste lid van dit artikel daartoe verplicht was, te doen 

verwijderen of wijzigen. 

 

 § 4. Optochten en betogingen 

 

 Artikel 32 

 

1. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke vergunning 

van de minister van Algemene Zaken of een door hem aan te wijzen amb-

tenaar op de openbare weg optochten of betogingen te houden, te lei-

den, te organiseren of daaraan deel te nemen. 

2. Een zodanige vergunning kan te allen tijde worden ingetrokken. 

 

 Artikel 33 

 

De deelnemers aan een optocht of betoging, waarvoor geen vergun-

ning is verleend, zijn verplicht op de eerste vordering van de politie 

uiteen te gaan. 

 

 Artikel 34 

 

1. Het is verboden de geregelde gang of de volgorde van een be-

grafenisstoet, marcherende troep of optocht te belemmeren of te sto-

ren. 

2. Met een marcherende troep of optocht als in het eerste lid be-

doeld, wordt gelijkgesteld een onder een éénhoofdig commando staande 

colonne militaire voertuigen. 

 

 Artikel 35 

 

Degene aan wie bij gelegenheid van een volksverzameling, optocht 

of betoging op de openbare weg door de politie in het belang der open-

bare orde gelast wordt zich te verwijderen, is verplicht aan deze last 

onmiddellijk te voldoen en wel langs de weg of in de richting, door de 

politie aangewezen. 

 

 § 5. Openbare vermakelijkheden en danspartijen 

 

 Artikel 36 

 

Het is verboden zonder vergunning van de minister van Algemene 

Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar openbare vermakelijkhe-

den te geven of voor het publiek toegankelijke bijeenkomsten tot ont-

spanning of vermaak te houden. 
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 Artikel 37 

 

Na het eindigen van openbare vermakelijkheden, of waar een grote 

volksmenigte samengestroomd is of zich bijeen bevindt, of wanneer de 

orde of rust verstoord of bedreigd wordt, is ieder op de openbare weg 

verplicht gevolg te geven aan de bevelen van de politie, in het belang 

van het verkeer op die weg gegeven. 

 

 Artikel 38 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Algemene 

Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar een niet openbare of 

niet voor het publiek toegankelijke danspartij te houden, waartoe be-

zoekers tegen enigerlei vergoeding toegelaten worden. 

2. Het is verboden deel te nemen aan een in strijd met het eerste 

lid van dit artikel gehouden danspartij. 

 

 Artikel 39 

 

Het is verboden danspartijen, muziekuitvoeringen en andere fees-

telijkheden of vermakelijkheden, die niet als openbaar of voor het pu-

bliek toegankelijk kunnen worden aangemerkt, voort te zetten, nadat 

degene die zodanige feestelijkheid of vermakelijkheid houdt of geeft, 

een schriftelijk met redenen omkleed verbod dat daarmede wordt voort-

gegaan, bereikt heeft, uitgevaardigd door de minister van Algemene Za-

ken of een door hem aan te wijzen ambtenaar, op grond dat daardoor de 

openbare orde, rust of veiligheid verstoord of bedreigd of de goede 

zeden aanstoot gegeven wordt, of op grond dat de toestand van een in 

de buurt aanwezige zieke zulks vordert, in welk laatste geval een 

schriftelijke verklaring van een geneeskundige mede moet worden ver-

toond. 

 

 Artikel 40 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Algemene 

Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar personen beneden de 

leeftijd van vijftien jaren, anders dan onder geleide van ouders, 

voogden of verzorgers, toe te laten tot een danspartij, met inachtne-

ming van artikel 36 of van artikel 38 gehouden. 

2. Degene die met inachtneming van artikel 36 of van artikel 38 

een danspartij houdt, is verplicht te zorgen dat niet zonder de in het 

eerste lid bedoelde vergunning personen beneden de leeftijd van vijf-

tien jaren, anders dan onder geleide van ouders, voogden of verzor-

gers, daartoe toegelaten worden. 

 

 Artikel 41 

 

Het is verboden een danspartij tot het houden waarvan ingevolge 

deze landsverordening een vergunning nodig is, na des nachts drie uur 

te laten voortduren of na bedoeld uur daaraan deel te nemen. 

 

 Artikel 42 

 

Bij ongeregeldheden, wanordelijkheden, rumoer of burengerucht 
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zijn de houders van een danspartij waarvoor ingevolge deze landsveror-

dening een vergunning nodig is, op de eerste vordering van ambtenaren, 

met het opsporen van overtredingen van deze landsverordening belast, 

verplicht de danspartij te staken en zijn de deelnemers daaraan ver-

plicht uiteen te gaan. 

 

 Artikel 43 

 

Op de eerste vordering van ambtenaren, met het opsporen van over-

tredingen van deze landsverordening belast, zijn de houders van een in 

strijd met deze landsverordening gehouden danspartij verplicht die te 

staken en de deelnemers daaraan verplicht uiteen te gaan. 

 

 § 6. Collecteren en venten 

 

 Artikel 44 

 

Het is, behalve ter uitvoering van een van overheidswege opgedra-

gen taak, verboden zonder vergunning van de minister van Algemene Za-

ken of een door hem aan te wijzen ambtenaar op de openbare weg of aan 

de huizen inzamelingen van geld te houden. 

 

 Artikel 45 

 

Het is verboden zonder vergunning van de minister van Algemene 

Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar op of aan de openbare 

weg te venten met goederen of waren van welke aard ook, met uitzonde-

ring van gedrukte stukken. 

 

 Artikel 46 

 

1. Venten door meisjes beneden de leeftijd van zestien jaren is 

verboden. 

2. Degene die toezicht van welke aard ook over een meisje beneden 

de leeftijd van zestien jaren uitoefent, is verplicht te zorgen dat 

zij niet vent. 

 

 § 7. Openbare zedelijkheid en dierenbescherming 

 

 Artikel 47 

 

Het is in de bebouwde kommen verboden huisdieren in het openbaar 

te doden. 

 

 Artikel 48 

 

Het is verboden op de openbare weg met speelkaarten, geld, domi-

nostenen of dobbelstenen of om geld te spelen. 

 

 Artikel 49 

 

Vrouwen die, op of aan de openbare weg staande, zittende of zich 

heen en weer bewegende, door enigerlei houding, handelingen of verto-

ning de aandacht van de voorbijgangers tot zich trekken en vrouwen, 
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tussen des avonds negen uur en zonsopgang aldaar op stoepen of treden 

zittende gevonden, zijn, als haar door de politie gelast wordt zich 

daarvan te onthouden of zich vandaar te verwijderen, verplicht onmid-

dellijk aan deze last te voldoen. 

 

 Artikel 50 

 

1. Het is verboden, anders dan voegzaam gekleed, in het openbaar 

te zwemmen, te baden, te lopen of zich te bevinden. 

2. Het is verboden op door de minister van Algemene Zaken of een 

door hem aan te wijzen ambtenaar met daartoe strekkende borden kenbaar 

gemaakte plaatsen te zwemmen of te baden. 

 

 Artikel 51 

 

Het is verboden op of aan de openbare weg, buiten de door de mi-

nister van Algemene Zaken of een door hem aan te wijzen ambtenaar als 

waterplaatsen of privaten aangewezen plaatsen, datgene te verrichten, 

waartoe zodanige inrichtingen bestemd zijn. 

 

 Artikel 52 

 

Het is verboden: 

a. op de openbare weg een trekdier te besturen, dat gewond of door een 

uiterlijk waarneembare ziekelijke aandoening is aangetast, tenzij 

het dier in die toestand is geraakt tijdens het gebruik dat er van 

gemaakt werd op het ogenblik dat het feit geconstateerd werd, en 

het nog niet mogelijk is geweest het buiten gebruik te stellen; 

b. een stuk vee op de openbare weg te laten gaan, wanneer redelijker-

wijze te voorzien is dat het tengevolge van verwonding of zwakte 

zijn bestemming niet zal kunnen bereiken; 

c. op de openbare weg vee te vervoeren met de kop buiten het vervoer-

middel of in liggende houding in zulk een aantal, dat de bodem van 

het vervoermiddel niet elk stuk vee voldoende en behoorlijke lig-

plaats verschaft; 

d. op de openbare weg een rijtuig te besturen, indien het vervoerde, 

daaronder begrepen de bestuurder en andere inzittenden, zich niet 

in evenwicht bevindt of wegens de zwaarte bovenmatige inspanning 

van het trekdier vergt; 

e. op de openbare weg een rijtuig of een trekdier te besturen, indien 

enig deel van het tuig, wegens hardheid, onvoldoende breedte of af-

metingen, bij het dier verwonding, ontvelling of schaven veroor-

zaakt;  

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

van Strafrecht van Aruba, bedoelde dieren aan te hitsen; 

g. vee door het afsteken van vuurwerk of anderszins te doen schrikken. 

 

 § 8. Het verwijderen van vuilnis 

 

 Artikel 53 

 

Eigenaars van wegen en terreinen zijn verplicht voor de verwijde-

ring van alle vuil en voor de behoorlijke reiniging van die wegen en 

terreinen zorg te dragen. 
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 Artikel 54 

 

1. Met inachtneming van artikel 55, eerste lid, wordt het huis-

houdelijk afval in een door een vuilnisophaalbedrijf ter beschikking 

gestelde vuilnisbak aangeboden, en wel zodanig dat het niet op of over 

openbare weg kan worden verspreid. 

2. Onder huishoudelijk afval wordt niet verstaan bedrijfsafval, 

tuinafval, grofafval en bouwafval. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 

gesteld met betrekking tot het toezicht op het bij het eerste lid be-

paalde. 

 

 Artikel 55 

 

1. Het is verboden afval, enig voorwerp of enige stof te plaat-

sen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten lopen of vallen, 

of te houden, anders dan: 

a. op een daartoe door de minister van Publieke Werken en Volksgezond-

heid aangewezen stortplaats; 

b. op of aan de openbare weg gedurende een periode van ten hoogste 12 

uren, voordat de vuilnisophaaldienst het normaliter ophaalt; 

c. in daartoe aangebrachte of geplaatste afvalbakken of dergelijke 

voorwerpen. 

2. Indien op of aan de openbare weg afvalbakken of dergelijke 

voorwerpen zijn aangebracht of geplaatst, is het verboden deze voor 

een ander doel te gebruiken dan voor het daarin deponeren van klein-

afval of kleine gebruiksvoorwerpen. 

 

Artikel 55a 

 

Het is verboden uit plastic vervaardigde tassen met hengsel, die 

naar hun aard bestemd zijn voor eenmalig gebruik aan te bieden. 

 

§ 9. Perceelnummers, straatnaamborden, waarschuwingsborden en ver-

keerstekenen 

 

 Artikel 56 

 

1. De eigenaar van een gebouw of getimmerte is verplicht te zor-

gen dat: 

a. het voorzien is van een duidelijk zichtbaar, bij de ambtenaar van 

het Bevolkingsregister tegen betaling verkrijgbare plaat, die het 

nummer vermeldt, door die ambtenaar voor het betrokken gebouw of 

getimmerte bepaald, met dien verstande dat elke woning, om zelf-

standig tot huisvesting te worden ingericht, een plaat, vermeldende 

een afzonderlijk nummer, zal moeten verkrijgen; na aankoop van be-

doelde plaat wordt zij zo spoedig mogelijk vanwege de ambtenaar op 

een daarvoor geschikte plaats aangebracht, die, ter hoogte van ten 

minste anderhalve meter en ten hoogste drie meter boven de begane 

grond gelegen, zo mogelijk van de openbare weg af zichtbaar is; 

b. het daarop of daarbij geplaatste nummer in goed leesbare staat on-

derhouden blijft. 

2. Bij vernummering van het perceel mag het oude nummer, mits 

doorgestreept, nog zichtbaar blijven gedurende de tijd van één jaar, 
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te rekenen vanaf die dag waarop het nieuwe nummer aangebracht is. 

 

 Artikel 57 

 

1. Bij bouw, herbouw, verbouwing, splitsing of vereniging van 

percelen is het de eigenaar verboden een gebouw of getimmerte in ge-

bruik te nemen of op enige wijze in gebruik te geven, alvorens dit 

voorzien is van het door de ambtenaar van het Bevolkingsregister aan-

gewezen nummer. 

2. De eigenaar is verplicht te zorgen dat tijdens het verrichten 

van werkzaamheden aan het perceel het nummer duidelijk leesbaar blijft 

aangeduid. 

 

 Artikel 58 

 

Het is verboden het nummer, krachtens de voorgaande artikelen 

aangebracht, van het perceel te verwijderen of een ander nummer aan te 

brengen of te hebben. 

 

 Artikel 59 

 

1. Eigenaars zijn verplicht toe te laten dat door of vanwege het 

bevoegde gezag straatnaamborden, waarschuwingsborden of verkeersteke-

nen aan hun gebouw of getimmerte of op hun erf worden aangebracht. 

2. Het is verboden het aldus aangebrachte bord of teken te wijzi-

gen, onzichtbaar of onkenbaar te maken, of te verwijderen, of aldaar 

een bord met de naam van een andere openbare weg of ander waarschu-

wingsbord of verkeersteken aan te brengen of te hebben. 

 

 § 10. Het vervoeren van sommige goederen 

 

 Artikel 60 

 

Tenzij het vervoer uit Oranjestad of uit San Nicolas geschiedt, 

is het verboden stenen, gruis, zand, dividivi, houtskool, brandhout, 

kokosnoten, oranjeschillen en voortbrengselen van teelt, met uitzonde-

ring van melkprodukten, over de openbare weg in de buitendistricten te 

vervoeren, tenzij het vervoerde behoorlijk gedekt zij door een ver-

voerbiljet, afkomstig van de eigenaar van de plaats van oorsprong, en, 

voor zover betreft gronden, door het Land in gebruik, huur of erfpacht 

gegeven, afkomstig van de minister van Justitie en Publieke Werken of 

van een door hem aan te wijzen ambtenaar. 

 

 Artikel 61 

 

De in artikel 60 bedoelde eigenaar van de plaats van oorsprong is 

verplicht, bijaldien het vervoer met zijn voorkennis geschiedt, de 

vervoerder een vervoerbiljet af te geven, strekkende om de verzonden 

hoeveelheid behoorlijk te dekken. 

 

 Artikel 62 

 

Ingeval de in de voorafgaande artikelen bedoelde goederen in 

Oranjestad of in San Nicolas moeten worden afgeleverd, is de vervoer-
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der verplicht het vervoerbiljet aan de eerste politiepost die hij in 

de gemelde plaatsen bereikt, af te geven. 

 

 Artikel 63 

 

1. De vervoerder van de in de voorgaande artikelen bedoelde goe-

deren is op de openbare weg verplicht de ambtenaren, met het opsporen 

van overtredingen van deze landsverordening belast, op hun bevel of 

vordering inzage van vervoerbiljetten en inlichtingen omtrent de ver-

voerde goederen te verschaffen en tevens te gedogen dat deze goederen 

door hen met de vervoerbiljetten vergeleken worden. 

2. De vervoerbiljetten worden door genoemde ambtenaren met de da-

tum van het vervoer afgetekend. 

 

 § 11. Onderwerpen van verschillende aard 

 

 Artikel 64 

 

Het is verboden op de openbare weg voor de gezondheid schadelijke 

of gevaarlijke voorwerpen of stoffen te verkopen, te koop aan te bie-

den of ten verkoop in voorraad te hebben. 

 

 Artikel 65 

 

Het is verboden: 

a. zich tot een begraafplaats toegang te verschaffen, anders dan door 

de daartoe bestemde ingang, tenzij op last van de beheerder; 

b. op een begraafplaats bij gelegenheid van het begraven of vervoeren 

van lijken de orde te verstoren. 

 

 Artikel 66 

 

1. Het is verboden op de openbare weg suikergoed, brood en andere 

eetwaren, bestemd om ongekookt of ongeschild genuttigd te worden, an-

ders dan behoorlijk en zindelijk gedekt, te vervoeren, te koop aan te 

bieden of ten verkoop in voorraad te hebben. 

2. Het verbod, in het eerste lid bedoeld, geldt, voor wat het te 

koop aanbieden en het ten verkoop in voorraad hebben betreft, ook in-

dien zulks aan de openbare weg geschiedt. 

 

 Artikel 67 

 

1. Het is verboden vee onbeheerd op de openbare weg te laten lo-

pen. 

2. Vee dat onbeheerd op de openbare weg wordt aangetroffen, wordt 

vanwege de minister van Algemene Zaken of een door hem aan te wijzen 

ambtenaar in de schutstal van het Land gebracht. 

 

 Artikel 67a 

 

Ieder is bevoegd vee dat zonder zijn toestemming wordt aangetrof-

fen op gronden die hij in eigendom of gebruik heeft, naar de in arti-

kel 67 bedoelde schutstal te brengen. 
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 Artikel 67b 

 

De eigenaar van het ingevolge de artikelen 67 en 67a geschutte 

vee is aan het Land voor het opvangen en het vervoeren naar de schut-

stal en voor stalling en verzorging van dat vee een vergoeding ver-

schuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij landsbesluit, hou-

dende algemene maatregelen. 

 

 Artikel 67c 

 

Indien het ingevolge de artikelen 67 en 67a geschutte vee niet 

binnen drie dagen, nadat het in de schutstal is gebracht, door de ei-

genaar is opgevorderd, of indien de eigenaar weigert de kosten, be-

doeld in artikel 67b, te voldoen, wordt het vanwege de minister van 

Algemene Zaken, op door hem te bepalen en bekend te maken dagen en 

uren, in het openbaar aan de meest biedende voor gereed geld verkocht. 

Uit de kooppenningen worden betaald de kosten van het opvangen en het 

vervoeren naar de schutstal en van het stallen en verzorgen van het 

vee en de kosten die aan de verkoop zijn verbonden. De overblijvende 

gelden worden in de landskas gestort en aan de eigenaar van het ver-

kochte vee uitgekeerd, indien hij deze binnen de wettelijk bepaalde 

termijn van verjaring opvordert. 

 

 Artikel 68 

 

Het is verboden op de openbare straatafsluitingen of afsluitin-

gen, die met vergunning of op last van het bevoegde gezag geplaatst 

zijn, weg te nemen, te verplaatsen of omver te halen. 

 

 Artikel 68a 

 

Het is verboden een vlieger in de lucht te hebben, die zich be-

vindt: 

a. boven een luchtvaartterrein; 

b. boven gebied dat gelegen is binnen een afstand van drie kilometer 

van de grens van een luchtvaartterrein; 

c. boven gebied dat gelegen is op een afstand van meer dan drie kilo-

meter, doch minder dan acht kilometer van de grens van een lucht-

vaartterrein, indien de uitgevierde lijn langer is dan 100 meter. 

 

 HOOFDSTUK III 

 

 Toezichtbepaling 

 

 Artikel 69 

 

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

landsverordening bepaalde zijn belast de politieambtenaren. Ten aan-

zien van de artikelen 16, 17, 28, 29, 53, 54, 55 en 55a zijn tevens 

belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. 

2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend 

voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodza-

kelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 
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b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere 

informatiedragers; 

c. alle plaatsen te betreden, met uitzondering van woningen zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van de bewoner; 

d. alle plaatsen te betreden, waar bijeenkomsten plaats vinden waarbij 

het publiek wordt toegelaten, alsmede alle plaatsen, in de artike-

len 36 en 38 bedoeld, of waar redelijkerwijze vermoed kan worden 

dat een bij de artikelen 27, 36, 38, 40 en 41 strafbaar gesteld 

feit wordt gepleegd en, indien aan het in artikel 39 omschreven be-

vel geen gevolg wordt gegeven, ook de plaatsen, daarin bedoeld, en 

voorts, ter uitvoering van de hun opgedragen taak, alle wegen in de 

zin van de Bouw- en woningverordening, voor zover aan deze wegen 

drie of meer woningen gelegen zijn, die als een bouwcomplex te be-

schouwen zijn; 

e. vervoermiddelen te doen stilhouden en hun lading te onderzoeken. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 

gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het 

eerste lid bedoelde ambtenaren. 

4. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde amb-

tenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede lid 

wordt gevorderd. 

 

 Artikel 70 

 

 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 ambtenaren, belast de daar-

toe 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. 

 

 HOOFDSTUK IV 

 

 Strafbepalingen 

 

 Artikel 71 

 

1. Overtreding van enige bepaling van deze landsverordening, met 

uitzondering van artikelen 22, tweede lid, 16, 17, 28, 29, 53, 54, 55 

en 55a wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 

geldboete van de tweede categorie. 

2. Overtreding van artikel 22, tweede lid, voor zover het betreft 

het doen aanspreken, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 

maanden of geldboete van de derde categorie. 

3. Overtreding van de artikelen 16, 17, 28, 29, 53, 54, 55 en 55a 

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geld-

boete van de derde categorie. 

4. Indien tijdens het plegen van een overtreding als bedoeld in 

het eerste lid of het derde lid van dit artikel, nog geen jaar is ver-

lopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelij-

ke overtreding onherroepelijk is geworden, of vrijwillig voldaan is 

aan de voorwaarde, door de bevoegde ambtenaar van het openbaar minis-
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terie krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba 

gesteld, wordt de hechtenis met een derde verhoogd of wordt geldboete 

van de naasthogere categorie opgelegd. 

 Artikel 72 

 

De feiten, bij deze landsverordening strafbaar gesteld, worden 

beschouwd als overtredingen. 

 

 HOOFDSTUK V 

 

 Slot- en overgangsbepalingen 

 

 Artikel 73 

 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Algemene politie-

verordening. 

 


