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LANDSVERORDENING van 29 augustus 2016 tot wijziging van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1) (Verhoging van de leeftijd tot 18 jaar
voor het verkrijgen van alcoholhoudende dranken)

Uitgegeven, 5 september 2016

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 er een groeiende maatschappelijke bezorgdheid bestaat over het gebruik
door jeugdigen van sterke of zwak alcoholische dranken;
dat het wenselijk is de leeftijd tot de toelating tot lokaliteiten waarvoor een
vergunning is verleend tot verkoop van sterke en/of zwak alcoholische drank
en de verkoop en verstrekking van alcoholische drank te verhogen tot 18 jaar;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel I
De Vergunningsverordening AB 2002 no. GT 1 wordt gewijzigd als volgt:
A

In artikel 31 wordt de punt aan het einde van onderdeel c vervangen
door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
d. indien artikel 50 wordt overtreden.

B

In artikel 43, tweede lid onder c, en in artikel 50, eerste en tweede lid,
worden de woorden "personen beneden de leeftijd van zestien jaar" vervangen door de woorden: personen van wie niet is vastgesteld dat deze
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de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
C

Na het tweede lid van artikel 50 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
3. De houder van een vergunning of de verkoper, niet vergunninghouder, dient de leeftijd van achttien jaar vast te
stellen aan de hand van een document als bedoeld in de
Identiteitskaarten (AB 2001 no. 8) dan wel een ander
identiteitsbewijs. De vaststelling van de leeftijd blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van
haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Gegeven te Oranjestad, 29 augustus 2016
F.J. Refunjol

De minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport,
C.A. Schwengle

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

