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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het ter bescherming van het milieu in Aruba wenselijk is om de aanwezig-

heid van bepaalde producten die alom bekend staan om hun negatieve en 

zelfs schadelijke effecten op het milieu, te verbieden, en in verband daarmee 

regels inzake het toezicht en de handhaving te stellen; 

 

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

steld onderstaande landsverordening: 

 

Hoofdstuk 1 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt onder 

Minister verstaan de minister, belast met milieuaangelegenheden. 

 

Artikel 2 

 

1. De invoer, vervaardiging, verkoop of gratis aanbieding van de producten 

die vervaardigd zijn van plastic of polystereen, die naar hun aard bestemd 

zijn voor eenmalig gebruik, en die zijn opgenomen in Bijlage I, Delen A en 

B, is verboden.  
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2. De invoer, vervaardiging, verkoop of gratis aanbieding van de producten 

die bepaalde stoffen bevatten en die zijn opgenomen in Bijlage I, Deel C, 

is verboden. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan de bijlage worden 

gewijzigd.   

 

Hoofdstuk 2 

Toezicht en handhaving 

 

§1. Toezicht 

 

Artikel 3 

 

1.  Met het toezicht op de naleving van deze landsverordening zijn belast de 

geüniformeerde ambtenaren van de politie, alsmede de daartoe bij lands-

besluit aangewezen personen. Een aanwijzing bij landsbesluit wordt be-

kendgemaakt in de Landscourant van Aruba. Ten aanzien van het toe-

zicht op de invoer zijn voorts de douaneambtenaren belast.  

2.  De bij of krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren onderschei-

denlijk personen 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 tijde-

lijk 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 uitdrukkelijke 

toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen 

aangewezen personen. 

3.  Zo nodig verschaffen zij zich de toegang tot een plaats als bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel d, met behulp van de sterke arm. 
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4. Op de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aange-

wezen ambtenaren onderscheidenlijk personen is het Landsbesluit alge-

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

dat dit vervangt, van overeenkomstige toepassing. 

5.  Een ieder verleent aan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtena-

ren onderscheidenlijk personen alle medewerking, die op grond van het 

tweede lid van hem wordt gevorderd. 

 

§2. Bestuurlijke handhaving 

 

Artikel 4 

 

Ter zake van een overtreding van de bij of krachtens het artikel 2 gestelde 

verboden, kan de Minister een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 

Afl. 10.000,- per afzonderlijke overtreding. 

 

Artikel 5 

 

1.  Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en 

rechtspersonen. Artikel 1:127, tweede en derde lid, van het Wetboek van 

Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) is van overeenkomstige toepas-

sing. 

2.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld 

voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 4. Het 

landsbesluit bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen proce-

dures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 4, als-

mede van de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de be-

stuurlijke boete per overtreding of categorieën van overtredingen.  

3.  Verbeurde bestuurlijke boeten komen toe aan het Land.   

 

 

 

 

 



Pagina 5        Afkondigingsblad van Aruba 2019 no. 67 
_____________________________________________________________ 
 
Artikel 6 

 

Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen 

sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake 

van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, be-

doeld in artikel 4 voor elke afzonderlijke overtreding verdubbeld. 

 

Artikel 7 

 

1. Indien de Minister voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, 

geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden 

waarop het voornemen berust. De Minister zendt een kopie van de ken-

nisgeving aan het Openbaar Ministerie. 

2. De Minister stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelijke 

termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te 

brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd. 

3.  Indien de Minister nadat de betrokkene zijn zienswijze naar voren heeft 

gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal wor-

den opgelegd, wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 

 

Artikel 8 

 

Degene jegens wie door de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in 

redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtre-

ding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake 

daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, al-

vorens hem om informatie wordt gevraagd. 

 

Artikel 9 

 

1.  De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagteke-

ning van de beschikking waarbij zij is opgelegd. 



Pagina 6        Afkondigingsblad van Aruba 2019 no. 67 
_____________________________________________________________ 
 
2.  De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te reke-

nen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking 

zes weken zijn verstreken. 

 

Artikel 10 

 

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt: 

 a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en 

het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel 

dat het recht tot strafvervolging is vervallen ingevolge artikel 1:149 van 

het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

 b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is ge-

constateerd. 

2.  De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een 

bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd op-

gelegd. 

3.  Het recht tot strafvervolging vervalt indien aan de betrokkene ter zake van 

hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd. 

4.  Tussen de Minister en het Openbaar Ministerie vindt periodiek overleg 

plaats over de geconstateerde overtredingen. 

 

Artikel 11 

 

De Minister legt geen bestuurlijke boete op, indien aan de overtreder wegens 

dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd, dan 

wel kennisgeving als bedoeld in artikel 7, derde lid, is gedaan. 

 

Artikel 12 

 

De Minister houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een 

onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, heb-

ben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen 

hebben verricht. 
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Artikel 13 

 

1.  Indien een verbeurde boete niet is betaald binnen de door de Minister be-

paalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen 

twee weken alsnog het bedrag van de boete, verhoogd met de kosten van 

de aanmaning, te betalen. 

2.  Bij gebreke van betaling kan door de Minister van de overtreder het be-

drag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorde-

ringskosten, door middel van een dwangbevel worden ingevorderd.  

3.  De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van bete-

kening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met 

toepassing van de voorschriften van dat wetboek kan worden tenuitvoer-

gelegd. 

4.  Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: 

 a.  aan het hoofd het woord “dwangbevel”; 

 b.  het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de ver-

schuldigde wettelijke rente; 

 c.  het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voortvloeit; 

 d.  de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

 e.  dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden gebracht. 

5.  Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat 

tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt te-

gen de Minister bij het Gerecht in eerste aanleg en op de voor het indie-

nen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voor-

geschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbe-

vel. 

 

Artikel 14 

 

Indien een boete ten onrechte is opgelegd, wordt de betaalde geldsom, ver-

meerderd met de wettelijke rente, binnen zes weken nadat onherroepelijk is 

vastgesteld dat de boete ten onrechte is opgelegd, aan de rechthebbende be-

taalbaar gesteld. 
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§3. Strafrechtelijke handhaving 

 

Artikel 15 

 

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

gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvor-

dering van Aruba bedoelde personen, belast de daartoe bij landsbesluit 

aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendge-

maakt in de Landscourant van Aruba. 

2.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden 

gesteld omtrent de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aange-

wezen ambtenaren dienen te voldoen. 

 

Artikel 16 

 

1.  Handelen in strijd met de bij of krachtens het artikel 2 gestelde verboden 

wordt gestraft wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden 

of geldboete van de derde categorie. 

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

 

Hoofdstuk 3 

Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 17 

 

Artikel 55a van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) komt als 

volgt te luiden: 

Het is verboden om ballonen of plastic confetti in de open lucht 

te gebruiken, los te laten of op een andere wijze vrij te laten ko-

men. 

 

 

 

 



Pagina 9        Afkondigingsblad van Aruba 2019 no. 67 
_____________________________________________________________ 
 
Artikel 18 

 

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepa-

len tijdstip. 

2.  Zij kan worden aangehaald als Landsverordening verbod voor het milieu 

schadelijke producten. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 27 november 2019 

 J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, 

O.E. Oduber 

 

 

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, 

X.J. Ruiz-Maduro 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

A.C.G. Bikker  
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Bijlage I 

 

Deel A 

 

Van plastic vervaardigde: 

- tassen met hengsel of andere vormen van handvatten met uitzondering 

van plastic tassen waarin, met het oog op internationale verplichtingen in 

het kader van de veiligheid, op (lucht)havens de belastingvrije aankopen 

(moeten) worden verpakt; 

- bestek, zoals vorken, messen, lepels en eetstokjes; 

- bekers voor koude en warme vloeistoffen; 

- roerstaafjes voor dranken; 

- prikkers voor voedingsmiddelen; 

- rietjes, met uitzondering van rietjes bedoeld en gebruikt voor medische 

doeleinden; 

- borden; 

- voedselverpakkingen, dat wil zeggen recipiënten zoals dozen, met of zon-

der deksel, die worden gebruikt voor voedingsmiddelen die bestemd zijn 

om ter plaatse of na afhaling direct, zonder enige verdere bereiding, uit de 

recipiënt geconsumeerd te worden, zoals voedselverpakkingen voor fast-

food, maar met uitzondering van drankverpakkingen, borden en zakjes en 

wikkels die voedingsmiddelen bevatten; 

- zakken die naar hun aard bestemd zijn om onverpakte stukken groenten 

of fruit in te doen bij de plaats van de aanschaf. 

 

Deel B 

 

Van polystereen vervaardigde: 

- bekers voor koude of warme vloeistoffen; 

- borden; 

- voedselverpakkingen, dat wil zeggen recipiënten zoals dozen, met of zon-

der deksel, die worden gebruikt voor voedingsmiddelen die bestemd zijn 

om ter plaatse of na afhaling direct, zonder enige verdere bereiding, uit de 

recipiënt geconsumeerd te worden, zoals voedselverpakkingen voor fast-
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food, maar met uitzondering van drankverpakkingen, borden en zakjes en 

wikkels die voedingsmiddelen bevatten. 

 

Deel C 

 

De volgende producten die bepaalde stoffen bevatten: 

- zonnebrandcrèmes die oxybenzone bevatten. 

 


