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MINISTERIELE REGELING van 9 juli 2004 ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61) (nieuw rijbewijsmodel).

Uitgegeven, 9 juli 2004

De minister van Justitie,
H.R. Croes

Pagina 2

Afkondigingsblad van Aruba 2004 no. 45

De minister van JUSTITIE,

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is nadere regels vast to stellen met betrekking tot de inrichting van het
model van het rijbewijs;
Gelet op:
artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1. Een rijbewijs vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:
a. het administratienummer;
b. de naam;
c. de voornamen;
d. de geboorteplaats;
e. de geboortedatum;
f. de afgiftedatum van het rijbewijs;
g. de uiterste geldigheidsdatum van het rijbewijs;
h. de afgevende instantie;
i. de handtekening van de houder of een vermelding dat deze niet in staat is tot ondertekening.
2. De persoonlijke gegevens van de betrokkene, zoals bedoeld in het voorgaande
lid, worden op het rijbewijs vermeld aan de hand van zijn in de administratie van persoonsgegevens van Aruba.
Artikel 2
Een rijbewijs bezit de navolgende kenmerken:
a. het formaat is overeenkomstig ICAO-norm 9303, hetgeen inhoudt dat:
1°. de hoogte varieert tussen 53,92 mm en 54,03 mm;
2°. de breedte varieert tussen 85,47 mm en 85,72 mm;
3°. de dikte varieert tussen 00,68 mm en 00,84 mm;
b. het materiaal bestaat uit een laminaat van wit polycarbonaat;
c. de grafische opmaak bestaat onder meer uit:
1°. cirkels verbonden door lijnen, die op abstracte wijze, een stuur, een wiel en een
weg vormen met een middellijn;
2°. een afbeelding van het wapen van Aruba in de achtergrond op de voorzijde; en
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d. ten aanzien van de categorie motorvoertuigen waarvoor het rijbewijs geldt, het daartoe
gebruikelijke icoon en letter aan de achterzijde.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juli 2004.
H.R. Croes

