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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDS|SLUIT, houdende algemene maatregelenz van 20 september 1988
ter ultvoering van artlkel 119 van de Hegenverkeersverordening
(b|dsbeslult geh|dlcaptenparkeerkaarten).
Dltgegev|, 11 oktober 1988
De minlster van Justïtle,
E.J. Mos
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IN NAâM DER KONINOIN!
DE GOUVERNEUR van M'uba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is een regellng te treffen met betrekking tot het
scheppen van bijzondere p|keergeleg|eid voor geh|dïcapten;
Gelet op:
artlkel 119 van de |egenverkeersverordening;
Heeft, de Raad van Advies gehoord: besloten:
Arttkel 1
1. De minister van Publieke Werken en Volksgezon|eld doet op
voorstel van de minister van Justitle op pàaatsen bïnnen de bebouwde
kom waar zulks ln het algemeen belang van alàe geh|dlcapt| of in
het bljzondere belang van een bepaalde geh|dicapte ls, een verkeersbord plaatsen, als bedoeld in artikel 2, onder M, van de Wegenverkeersvero||ing met daaronder de tekst: B|HOUDENS VOOR VOERTUIGEN VœlEl| VAN F.EN GFJZIIGZ OEHA|ICWX||T.
2. Tot het gebruik van een overe|omstig het eerste lid aangedulde parkee|laats is uitsluit|d gerechtigd de bestuurder van een
voertulg. gebezigd voor het vervoer van een geh|dicapte die in het
bezlt is van een voor hem geldlge geh|dlcaptenp|keerka|.
Artikel 2
1. àan geh|dicapt| dle zlch nlet of nauwelljks te voet |lnnen
voortbeweg|, kan op hun daartoe strekkend verzoek door of namens de
minister van Justltie een geh|dlcaptenp|keerka|t worden verstrekt; de afglfte geschledt kosteloos.
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2. Het model van de geh|dicapt|p|keerka|t is als bijlage
bij dit l|dsbesluit gevoegd.
3. De geh|dicaptenp|keerk| dlent blj gebruik op een
plaata, als bedoeld in artlkel l eerste lid, op zodanlge wljze aan
#
of in het voertuîg te worden aangebra|t, dat het gesteàde op de
voorzijde van die kaart van buiten het voertuig duldelljk leesbaar
ls.
Artikel 3
1. Een verzoek om afglfte van een geh|dicapt||keerka|t
dient schriftelijk te worden ingediend blj de korpschef van politie.
2. De aanvrage dient vergezeld te zljn van:
a. een verklarlng van de huïsarts van de aanvragere dat deze voldoet
aan het in artikel 2 eerste lïd gestelde verelste;
#' '
b. een op de aanvrager betrekking hohhende uïttreksel uit het bevolkingsregister;
c. het kentekenn|er of -nummers van het voertuig of voertuig|,
waarmee de aanvrager vervoerd pleegt te worden;
d. een recente pasfoto van de aanvrager.
3. BiJ verlles of het anderszins verloren gaan van de gehandàcapt|p|keerka|t kan op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek een dupllcaat van dïe kaart worden verstrekt; de afgifte
geschiedt eveneens kosteloos.
Artikel 4
1. Een geh|dicapt|p|ke|kaart verllest zljn geldlgheid:
a. indien degene te wiens naam de kaart gesteld is niet meer voldoet aan de eisen gesteld in artikel 2 eerste lid.
'ê
b. bil het overlljden van degene te wiens naam zij gesteld was en
ê
c. bil afgifte van een duplicaat van die kaart ingevolge artikel 3,
derde làd.
2. Degene die een kaart onder zlch heeft welke zljn geldlgheid
heeft verloren, is verplicht deze kaart zo spoedig mogelljk in te
leveren blj de korpschef van politle.
Artikel 5
1. Een geh|dicapt|p|keerka|t mag uitsluit|d worden gebruikt ten behoeve van of mede ten behoeve van degene te wiens naam
de kaart gesteld is en met een voertuig dat vermeld staat op die
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kaart.
2. Degene te wlens naam een geh|dlcaptenp|keerka|t is gesteldg is te allen tijde verplicht er op toe te zien dat die kaart
wordt gebruikt overee|omstlg het eerste lid.
3. Ander gebruik van een geh|dlcaptenp|keerka|t dan dat,
genoemG in het eerste lid: kan lelden tot intrekklng van die kaart
door of namens degene die die kaart heeft verstrekt.
4. Aan een bevoegdelljk gedane vorderlng tot àplevering van een
gehandl|ptenp|keerka|t op grond van het derde lid, dlent terstond
te worden voldaan door degene die die kaart in bezit heeft.
Artlkel 6
1. Dit lan|beslult treedt in werklng met ingang van de dag na
die van zijn plaatsing in het Afkondig|gsblad van Araba.
2. Het kan worden aangehaald als L|dsbesluit geh|dlcaptenp|keerka|ten.
Or|jestad, 20 september 1988
F.B. Tromp
De minïster van Justitie,
E.J. Vos
De minlster van Publleke Werken en
Volksgezon|eïd,
F.|.J. Bool
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