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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LRNDS||ENING van 3 maart 1988 tot wljzigâng van de Wegenverkeeravero||ing.
ultgegevene' a aprla 198:
De mlnister van Justitie
en Volksgezon|eld
E.J. Vos
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1: NâAK DER |QNINOINI
In over|eging gen|sen hebbende:
dat het in het belang van de verkeer|eiligheid en in verband met
bet wijzigen van de Motorrljtulg- en motorboo|el|t||e||||g
kenselilk is de Wegenv|keersv|o|||g te wij|igenr
Heefte de Raad van Advies gehoor| met geaean overleg der staten: vast|ateld de ondersta|de landsveror|lng:
Artïkel I
De Wegenverke|svero|en|g wordt gewljaigd als voàgt:
in artikel l worden de navolgende wllzlging| aangebra|t.
10. onderdeel e; komt te luiden:
1:0.|: de kentek|plaat afgegeven |ngevolge de bepal ingen van de dotorrlj tuig- en |torboo|l|t lngveror|nïngil';
20. onderdeel ''ab'' wordt vernummerd tot: bb t erw|JI de punt
aan het slot van dit onderdeel wordt gevllzigd en een puntko=;
3*. na onderdeel bb wordt toegevoegd een nïeuw onderdeel cc
luidende : P
llcc. àe-Atrââat|. de mtnlster van Justitle en vol|gezond.
heid. 1|
;
B. in de Rtlkele.n 2 :4 4 12. :s ze ja 56 s.p yg 74 7| s| |a |5 is
99,101 tot en met 104 106 107 108 llo tot en met 114 116 117
121 en 122 wordt telkens I'de mintater van Justit|e'' vervangen
door: de Mlnlster; '
aan het eerste lld van artlkel 61 worden na onderdeel n toegevoegd tvee nfeuve onderdelen luidende:
110. na 1 januarà 1980 in aruba in ebruj.k gea:jzme.n mtorrijf
tulgen op X'le of meer wielene die zljn lajgerïcaa voor het vervoer van nïet meer amn 8 personen de bestuurder daaronder nâet
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de bestuurder daaronder nlet begrepen verboden met dat voertuig te râlden zonder dat hlj en de persoon die nnm|t hem is
gezeten op eea zltplaats dle aan een portier grenst gebruik
maakt van een autogo|el.
2. Het in hpt eerste 114 bepaalde geldt n|et voor:
1. bestuu|ers van meto|iltulgen op twee wielen met zijspanwagen;
11. bestuurd|s van |torrijtuïg| ten aanzlen waervan blïjkens een a| tekem:klg in het voor het mtorrijtuig afgegevea kexug|wils de met de af gifte van keuring|ijzu
belaete arnbte.nmv van oordeel is dat er 1.n verband mt de
bouw of tnrichting van het |torrijtulg aanleïdlng beataat
de verpllcht|g tot bet aanwezïg ziln van autogo|els niet
op àet riltulg van toepàssing te doen zijn;
111. beatuurd|s van |torrljtuig| voor zover deze motorrlltuàgen vöör l Januari 1980 in Aruba in gebruik zljn geno=;
:7. beatuu|ers van |torrlltuig| tlldeas het acht|ltrïjden;
V. bestuur|rs van |torrijtui| waarmede achtere|volg|s
bïj op korte afstand van elknnaor gelegen plaatsea goederen wordsn afgeleverd of opgehaald: tljdens deze werkzaamhoaon;
VI. bestuurd|s van |torriltulg| dàe buiten Aruba woonachtig
miln voor zover het |torrïjtuàg |aarvan gebrutk vordt
:'
a. tildelljk in A|ahn is ïngevoerd en
b. niet Ja voorzïen van een kenteken en
c. niet ls uitgeruat met autogqr|ls beste|| voor gebruik
op de zitplaats|a bedoeld in het eerste lid;
VII. bestuurd|s van |torrijtul| ultsluite| voor zover het
hunzelf betrefte indien ZIJ in verband met een lïcha|lzlk
gebrek slechts een |torrljtutg kunnen besturen dat voldoet aan bepaalde eisen voor zover het aan hen afgegeven
rljbewljs slechts geldïg is voor het besturen van een motorrijtulg dat aan die eïsen voldoet indlen het hun als
gevolg van het lich|elijk gebrek nïet mogelljk kn de in
hun |torrïltufg aanwezige autogordel in de sluiting te
bevestlg|;
Vlll.beatu||s van moto|ïjtulg| voor zover het personen
betreft waarvan de llch--mml||e xinder dan 1 50 m bedraaFt voor zover deze oùder zijn dah 12 jaar
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a
. Het ls passagiers verbodem zich in e.em rijdend xtorrïltulge
als bedoeld en het eerste lid te bevïl:dezz op naast de bestuur|rszltpl|ts aanweaige zltplaats| voor zover deze zitplaatsen aan een portïer grenzen zonder van een autogordel
gebruik te mnlon. Het in hat tweede lid onder I tot en met VI
en VIIIz bepaalde is van overeom|otlge toepass|g.
4. Het in het eerste en derde lid bepaalde geldt nàet voor personen woonachtig buiten Aruba die overeenko|tlg de in hit
desbetreff|de laqd geldende wettelijke voorsc|ift| van de
verpllcht|g tot het gebruïk maken van ean autogordal zljn
vrijg|teld5. Door of vanwege de Minïster dan wel door degene dâe daartoe
door hem is gomnvhtigd kan van het bepaalde in het eerste en
derde lid onthefftng worden verlee|.Il;
E. in het eerste lld van artlkel 82 wordt 'lhet naammmr'' vervangen
door: de op het keateken voorkom|e letter||tie of letter- en cijferco||atie;
F. het eerste lid van art|kel 84 komt te laâdenz
1|1. Bil overgang van éet motorrlltuig op een nieuwe elgenaar of
houder of blj vermn|ow|g van de op het keqteken voorkom|e
lettcrcomb|atie of letter- en câjfercomb|tie is in het eerste geval de nieuwe eïgenaar of hou|ar en in het tweede geval
de elgenaar of houder verplicht blnnen dertlg dagen na de overgang c-q. de verander|g val letterco|lnatie of letter- en
cijferco||atie van dat fgit aantsken|g te laten houden en
|et keur|gabewijs dlenoveree||stig te doen vijzïgen.n
;
0. in het eeawte lid van artikel % wordt 'fnu||anaow| 11 verf'
vœlgen door: de veanderâng vœl de op het kenteken voorko|nde
letterceMatie of letter- en cijfecoeinatle;
H. de eerste volzin van het eerste lld van artlkel 86 komt te luiden :
lliiet ondes|eidugsteen .tn het |t|ationHe verkeer van een
|torrijtuàgz geegïstre| |n Akmba, is s|gesteld uit 3
hoofdletters : AUA.N
;
I , onçlenleel a van het tweede Hd vœz arttkel 87 komt te luidenr
l'a. de op het kez|teJcem voorb-nae lette--|tie of lette:en cljf erce|atïe; 11 ;
J . in at'tïkel 92 wordt de btjaâ.n aan |et slot van het az-|lAzel vervangen door: mits h|t desbetref f ende moto|ijtulg overlgens
voldoet aan de vez'eiatea |steld :i.n lwofdstuk IV van dat Verdrag;
K. het derde lid van artikel 113 komt te luiden:
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113. Rijbewijz|, door àet bevoegde gezlg afgegeven in Nederland of de Nederlan|e Antillen worden gelllk|steld met ingevolge artikel 93, eerste lïd, afgegeven rijbewljz|e mits zàl
nlet ouder zïjn dan vtjf Jaren.o;
L. tussen de |rtIkeIen 123 en 124 wordt iugevoegd een nleuv artikel 123a, luldende:
Arkikel 123a
1. Indiea ter zake van een overtr|g van een bï, of
krachteâs deze landsvero|||g v|tgesteld voorsc|ift N-||An
met een op een weg staand voertuïg procls-ver|-l wordt qpgemnml+ door een opsporings|t||, als bedoeld in artikel 8
van het Wetboek van strafvord||g van h|lhn en deze van oordeel isz dat het belang van de velllgheid op de weg of de vrilheid van àet verkeer dan wel het vrijàouden van plaatsen bestemd voor het voertuig van een tnval|de de verwijder|g van
dat voertulg noo||elilk mnnl+ is de Mlnlster of een door
deze aangewezen ambtenaar bevoegd dat voertulg naar een door de
MDûster aangewezen plaata te do| overbr|gen en tl.:1 lwarziw
te doen stellen.
2. Degenez dte het |=-verbmu, bedoeld in llet eerste
lid' orimnle+ m=l,+ tla|| me1|1| valz het overbreng| en in
eg
|ur.tng stellen.
3. De Minister draagt er zorg voor At in een elmamhoe
aangelegd register aanteken|g wordt gemaakt van de gevalàen,
Waarln de in het eerste lid ïedoelde bevoeg|eid wordt uitgeoefend.
4 De Minister draagt zor'g voor de bewaring van de ingevolge het eerate lid in bewaring gestel|e voertulg|.
5. De Mïniater geeft het voertuig aan de eigenaar of degenez die anders dan ala bezitter het voertufg ten tilde van de
overbreng|g ten gabruike onder zich had terug tegen betaltng
van de kosten van overbr|gïng en bewarlng.
6. Wanneer het voertulg blnnen 48 uren na het in bewarlng
stelàen nlet is afgehaalde geeft de Mlnister zo mogelïjk bïnnea
zeven Gagen van de overbr|gâng en bewarlng kennïs:
a. indlen het voertuïg een |to|iltuïg ïs, dat een kenteken
voerteaan devene aan wïe dat keateken is uïtgegev|;
b. lndlen blllkt dat ter zake van het voertulg aangifte van
vermtssing |s gedaane aan degene dle de aangtfte heeft gedaan;
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c. in nader door de Minisker te bepalen geva11.n op de |aarblj
aangegeven wijze.
De kosten van opsporlng van degene aan wïe de kennisgev|g
wordt gemonden en dle van Net doen van de kennlsgev|g worden
voor de toepassing van dit artikel d tot de kosten van
overbreng|g en bewarlng.
7. Wanneer het voertulg binnen drie maan|en na het in bewaring etellen nlet is afgehaald is de Minister bevoegd het te
verkopen of indien verkoop naar zljn oordeel nlet mogelïjk is
het voertuig te laten vernïetig|. B|I|Jke bevoeg|e| heeft
' ||J ook bànnen die ter|ijne zoora de kosten.van overbreng|g en
bewaringy v rd met de voor de verkoop of de vernletàg|v
koateny in verNonafng tot de w|arae van het voertuig
naar ziln oordeel onevenr|ig hoog w'orden. verkoop of vernietiging vïndt nàet plaats bànnen twee wekûn nadat de kennisgev|g
als bodoeld in het zeade lid is uitgegaan. voor de toepaaatng
van dït arttkel worden de kosken van verkoop of vernïetig|g
d tot de kosten van overbreyg|g en bewaràng. De opbrengat van verkoop of de geschatte sàoo|n|a btj vernietiging wordea op de kosten van overbreng|g en bewaring in .||.
derlng gebracht.
8. e drie jaren na Net tlldstlp van de verkoop
heeft degenee dïe op dat tijdstlp eigenaar waswrecht op |e 0pbrengst van het voertulg met dien verstande dat de kosten vau
ov-|-nging en bewarpjg eerst |t die o|reagst wordem ver' read. |a het vers|ijken van De tat.xijn vervalk lzet weatuêle batàge saldo a| het land.
9 . De kostœt van ovèrbrugug en bewarug zlla veacàul.
digd door degene, dïe ter zake van àet in het eerste lld bedoelde feit bl; rechtuïjke uïtspraak is verrw-xzd of tue
heeft voA|x|m aan |e voorpaard| told ter voorkomïnv van de
atrafv|olg|g ter zake van dat feit.
10.De kosten van overbreng|g en bewaring ziln tevens vergrhuldlgd door de bezttter van Net voertuig. Deze is de kosten
echter nlet ver|chul|gde indien deae kosten ingevolge het negende lid reeds ziln betaald of in|ien ter sake van |et in het
eerste lid badoelde feàtz
a. de bevoegde ambtenaar van het oponhnnr ministerle onvoorwa|odellik van vervolging heeft afgez|en;
b. een rechk|lljke ultspraak, in|oudende vrijspraak of ontalag vah rechtsv|olglngy onherroe|lljk is geworden.

0

0

Pagina 8 Afkondig|gsbl| van Aruba 1988, n0.29
c. aanne|lïjk ïse dat het is begaan door iemande dàe tegen |B
wâl van de bezltter van het voertuig gebruik heeft gemaakt
en |eze dât gebruâk redelljke|ljze nàet heeft kunnen beletten.
In de onder a en b bedoelde gevallen is àet land verplicht de
bezltter een redelilke s|eloosstell|g te betalen.
ll.lndien het voertuig' wmmwmoae de overtr|t'ng is begaane
door of vanwege de bezitter of degene Gie anders dan aàs bezitter het voertuig t|n gabruike on;er zich heeft wordt verplaatste terwill ter plaatse van de overtred|g reeds epn aan'' vang is gemaakt met de v|llderïng van dat voertuige zïln het
negende, tiendee twaalfde en dertlende lld van overeenko|tige
toepass|gz waarbij de aan de werkzaamhe| ter verwijder|g
verbonden kosten worden beschouwd aàs kosten van overbreng|g.
Van dïe werkzaamh|| wordt aanteken|g ge|aakt In het prooesverbaal, dat ter zake van de overtred|g wordt opgemaakt.
l2.Aan degenee die de kosten van overbreng|g en bewartng
heeft vœldaan, wordt op dlens verzoek het bfj het afbalen van
het voertuig betaalde bedrag der kosten door of namens de m1ntgter van rlnancïën terugbeta|d dan wel het op de opbrengst
in mtnderlng gebrachte bedrag alsnog door de minàster van Financlën ultgekee|, wanneer hlj die kosten nàet verschuàdi|
ïs.
l3.Degenee die de kosten van overbreng|g en be*aring
heeft voldaan en deze kosten lngevolge het tlende lïd verschuldigd is, heeft tegen degenee dïe ter zake van het te het eerate
lid bedoelde felt bâj rechterlij| uitspraak is ver|rdeeld of
dle heeft voldaan aan de voorwa|den, geateld ter voorklmàng
van de strafv|olg|g ter zake van Gat feit, een recht van
verhaal ter zake van die kosten.
l4.Bij of krachtens l|anheslult houaonae algemane maatregelene kunnen nmaere regels worden gesteld omtrent de œverbrenging, bewaringe verkoop en vernïetig|gy de berekening van
de kostenz het lnrïchtèn en aanhouden van het in het derde l1d
Rnaoelde regïster aàsmede omtrent hetgeen verder voor de ultvoerlng van dât artikel noodz|lllk ïs.
ls.lngeval aantoonba| is dat tijdens de overbreng|g en
bewartng schade aan het voertuig is toegebra|te is het lnn|
gehouden deze schade te vergoed|.|';
de ala modellen 82 tot en met 85 bil de Weg|verkeersve||ening behorende modelàen van de keuringska|e het kenteke|ewljsa het rllbewils en de rilvergunn|ge aàs bedoeld te respec-
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tïevelïjk de arkikelen 79, 88z 93, eerske li|e en 93, tweede
àid: worden vervangen door de als billage bïj Geze land|eroraon4ng gevoegde m0|e11en 82 tot ea met 85.
Artïkel 11
Bàl de toepaesing van artikel 6 van de Alge||ae overgangs||làng wetgevtng en bestuur worden tew|œ in nmnmorkïng ganomon de In
deae lmnanvero|onlng in de Wegenv|keersv|o|nnsng aan|hm-hte
|ljzigtng|.
Artlkel 111
1. de lœevmMenug ta'eedte wat de orderûelœt Ae Ba E tot
en met M van aZ'tDCeI I bekreft, in werkïng met ingang van de |g na
dle van haar moncuging.
2. De orui|ûelem C en )) van aX'I:| I U-eZ!eII in werklw op een
nader bu land|sluit te bepalen tijdstlp.
Gegeven te Oranjestad 3 maart 1988
F.B. Tronp
De minister vau Justitie en
Volkcgezo|eld
Z.J. Vos
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