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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
- dat enige milieubepalingen in de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) niet meer in overeenstemming zijn met de hedendaagse normen omtrent milieubeheer;
dat het in het kader van een effectieve handhaving wenselijk is om ten aanzien van
de handhaving van de artikelen 28, 29, 53, 54 en 55 ook andere personen dan de
politieambtenaren met het toezicht te kunnen belasten, bijzondere opsporingsambtenaren te kunnen benoemen, alsmede de sanctie bij de overtreding van die bepalingen te verhogen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel I
De Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) wordt gewijzigd als
volgt:
A. in artikel 53 vervallen de woorden "in de bebouwde kommen";
B. artikel 55, eerste lid, onderdeel b, vervalt onder verlettering van de onderdelen c
en d tot b en c;
C. aan artikel 174a, eerste lid, wordt na de eerste volzin een zin toegevoegd, luidende
Ten aanzien van de artikelen 16, 17, 28, 29, 53, 54 en 55 zijn tevens belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen.
D. na artikel 174a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 174b
1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze landsverordening
strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek
van Strafvordering van Aruba bedoelde ambtenaren, belast de daartoe
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.
E. artikel 175 wordt als volgt gewijzigd:
1°. in het eerste lid worden na de woorden "tweede lid," ingevoegd de getallen:
16, 17, 28, 29, 53, 54;
2°. het derde lid komt te luiden:
3. Overtreding van de artikelen 16, 17, 28, 29, 53, 54 en 55
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een
geldboete van ten hoogste Afl. 10.000,-.
3°. in het vierde lid wordt de zinsnede "wordt hij gestraft met hechtenis van ten
hoogste een maand of geldboete van ten hoogste duizend florins." vervangen
door: worden de straffen met een derde verhoogd.
Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van
haar plaatsing in het Afkondigingsblad.

Gegeven te Oranjestad, 15 april 2011
F.J. Refunjol

De minister van Integratie, Infrastructuur
en Milieu,
O.B. Sevinger
De minister van Algemene Zaken,
M.G. Eman
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

