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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is diverse aan taxivervoer gewijde bepalingen in de Landsverordening
personenvervoer (AB 1995 no. GT 23) aan het huidige tijdsbestel aan te passen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:
Artikel I
De Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23) wordt gewijzigd als volgt:
A. in de definitie van het begrip "personenauto's" in artikel 1 wordt het woord "zeven"
vervangen door: vijf;
B. in artikel 1, onderdeel j, wordt na het woord "twee" het woord "of' vervangen door een
komma en na het woord "drie" wordt toegevoegd: of vier;
C. in artikel 1, onderdelen kl en k2, wordt het woord "tien" telkens vervangen door: twaalf;
D. aan artikel 2 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. Bij de keuring, bedoeld in artikel 16 van de Landsverordening wegverkeer
(AB 1997 no. 18), wordt vastgesteld, of een voertuig is ingericht als autobus of
personenauto in de zin van deze landsverordening. Ten bewijze daarvan geeft de
met de keuring belaste ambtenaar op een daartoe strekkend verzoek een schriftelijke verklaring of aan de eigenaar van het motorvoertuig.
E. in artikel 15, eerste lid, wordt na het woord "vergunninghouder" ingevoegd: of van ernstige
gezondheidsredenen, waardoor de vergunninghouder naar het oordeel van een door de
minister van Toerisme en Transport aan te wijzen geneeskundige in de blijvende
onmogelijkheid verkeert om de vergunning te exploiteren;
F. in artikel 20, onderdeel e, wordt na het woord "ontzegd" de punt vervangen door een
puntkomma en wordt daarna een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
f. indien de vergunninghouder gedurende vierentwintig achtereenvolgende
maanden driemaal handelt in strijd met een bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschrift.
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G. artikel 26 komt te luiden:
Artikel 26
De bestuurder van een taxi vervoert in zijn motorrijtuig niet meer dan vijf
personen, hemzelf niet meegerekend. Voor de toepassing van dit artikel geldt een
kind dat de leeftijd van twee jaren nog niet heeft bereikt niet als een persoon.
H. in artikel 34b worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. in het tweede lid komt onderdeel d te
d. een motorrijtuig dat niet voldoet aan de bij of krachtens deze landsverordening
of de Landsverordening wegverkeer gestelde voorschriften, of welker
bestuurder niet voldoet aan de bij of krachtens deze landsverordening gestelde
voorschriften, ter bewaring bij een der politiewachten te plaatsen, nadat
gelegenheid is gegeven de passagiers naar hun bestemming te vervoeren.
2°. in het derde lid komt de bijzin, beginnende met "zodra" te luiden: zodra door de rechthebbende op dat voertuig ten genoege van het hoofd van de met de uitvoering van deze
landsverordening belaste dienst is aangetoond dat door dat voertuig of de bestuurder
daarvan aan alle bij of krachtens deze landsverordening gestelde voorschriften wordt
voldaan;
I. in artikel 35 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. het eerste en tweede lid komen te luiden:
1.Overtreding van of handelen in strijd met het verbod in artikel 3, eerste lid,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten
hoogste Afl. 5.000,-.
2. Degene die handelt in strijd met een gebod of verbod als bedoeld in de
artikelen 25, derde of vierde lid, 26, 27, eerste lid, 28, 30, eerste of vierde lid 34a
en 34b, vijfde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste dertig dagen of
geldboete van ten hoogste Afl. 2.500,-.
2°. het vierde lid komt te luiden:
4. Overtreding van een voorschrift, gesteld bij een landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 23 of 24, wordt gestraft met een
hechtenis van ten hoogste dertig dagen of een geldboete van ten hoogste Afl.
2.500,-. De feiten, bij de hier bedoelde landsbesluiten strafbaar gesteld, worden
beschouwd als overtredingen.
J. na artikel 35 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 35a
1. Aan degene ten aanzien van wie door of namens de minister van Toerisme
en Transport is geconstateerd dat hij niet heeft voldaan aan een aan hem bij of
krachtens deze landsverordening opgelegde verplichting, kanhetzij eenbestuurlijke
boete, hetzij een last onder dwangsom worden opgelegd. De oplegging geschiedt
schriftelijk onder opgave van redenen.
2. De bestuurlijke boete is de bestuurlijke sanctie, inhoudende de onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom, gericht op bestraffmg
van de overtreder; de last onder dwangsom is de bestuurlijke sanctie, gericht op
het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van een verdere overtreding of de herhaling daarvan.
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3. De opgelegde bestuurlijke boete of last onder dwangsom staat in een
redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang.
4. Tegen de oplegging van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom
staat beroep open ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB
1993 no.45).
5. Het bestuursorgaan dat een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom
heeft opgelegd kan op verzoek van de overtreder de boete of de last intrekken, het
bedrag daarvan verminderen of de looptijd van een last voor een bepaalde periode
opschorten, ingeval te zijnen genoege is aan-getoond dat het voor de overtreder
onmogelijk is aan de overtreden voorschriften te voldoen.
Artikel 35b
1. Een bestuurlijke boete wordt opgelegd door of namens het hoofd van de
overheidsdienst die met de uitvoering van deze landsverordening is belast. Zij
bedraagt ten minste Afl.25,- en ten hoogste Afl. 500,- voor iedere overtreding.
2. Een last onder dwangsom wordt door of namens de minister van Toerisme
en Transport opgelegd; zij bevat de termijn waarbinnen zij dient te worden
uitgevoerd. Zij bedraagt ten minste Afl. 500,- en ten hoogste Afl. 2500,- voor iedere
overtreding.
Artikel 35c
1. Bij gebreke van betaling van een bestuurlijke boete of voldoening aan de
last binnen de termijn, bedoeld in artikel 35b, tweede lid, kan de minister van
Toerisme en Transport het bedrag van de boete respectievelijk de dwangsom,
verhoogd met de op de invordering betrekking hebbende kosten, doen invorderen
bij dwangbevel, tenzij ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak
bezwaar is gemaakt tegen oplegging van de boete of de last.
2. Een dwangbevel als bedoeld in het eerste lid, wordt op kosten van de
overtreder bij deurwaardersexploit betekend en levert een executoriale titel op in
de zin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba.
3. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het dwangbevel
verzet open door dagvaarding van de minister van Toerisme en Transport. Het
verzet schorst de tenuitvoerlegging. De rechter kan op verzoek van de minister de
schorsing van de tenuitvoerlegging opheffen.
4. De bevoegdheid tot invordering van een bestuurlijke boete en een last onder
dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de datum van oplegging van
de boete of de datum waarop de last is verbeurd. De verjaring wordt geschorst door
faillissement en door ieder ander wettelijk beletsel voor invordering.
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Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar
plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba, behalve onderdelen A en B van artikel I die
in werking treden een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze landsverordening.
Gegeven to Oranjestad, 19 juni 2003
0. Koolman
De minister van Justitie,
H.R. Croes
De minister van Toerisme en Transport,
E. Briesen

