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Intitulé   : Landsverordening tot vaststelling van bepalingen betref-

fende de openbare wateren en stranden  

 

Citeertitel: Landsverordening openbare wateren en stranden 

 

Vindplaats : AB 1987 no. 123 

 

Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 2014 no. 11 (AB 2014 no. 12) 
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 Artikel 1 

 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt 

verstaan onder:  

openbaar water : een water dat krachtens publiekrechtelijk voor-

schrift of door feitelijk gedogen door de rechtheb-

bende voor een ieder, al dan niet beperkt, toeganke-

lijk is;  

vaartuig : een voorwerp dat wegens zijn drijfvermogen wordt ge-

bruikt voor het vervoer te water van personen of 

goederen, dan wel daartoe bestemd of geschikt is. 

 

 Artikel 2 

 

Ter verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van de open-

bare wateren onder beheer van het Land en van de daarbij behorende 

stranden, oevers, grond- en waterwerken worden, voor zover daarin niet 

bij of krachtens landsverordening is voorzien, bij landsbesluit, hou-

dende algemene maatregelen, door straffen te handhaven bepalingen 

vastgesteld betreffende: 

a. het met vaartuigen of andere voorwerpen gebruik maken van de open-

bare wateren onder beheer van het Land, waaronder in deze landsver-

ordening mede de territoriale wateren worden verstaan; 

b. het gebruik maken van pieren, dammen, steigers en andere werken met 

toebehoren in, over, op of onder de in onderdeel a bedoelde wate-

ren, alles voor zover het werken onder beheer van het Land betreft; 

c. het gebruik maken van de stranden, oevers, kaden, bermen en los-

plaatsen onder beheer van het Land; 

d. het baggeren in de in onderdeel a bedoelde wateren, alsmede het 

vissen en graven op of langs de werken en terreinen, bedoeld in de 

onderdelen b en c; 

e. het werpen of nederleggen van vaste stoffen in de in onderdeel a 

bedoelde wateren en op of in de werken en terreinen, bedoeld in de 

onderdelen b en c. 

 

 Artikel 2a 

 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 

landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aan-

gewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de 

Landscourant van Aruba. 

2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uit-

sluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwij-

ze noodzakelijk is, bevoegd: 
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a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere 

informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe 

tijdelijk mee te nemen; 

c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe 

tijdelijk mee te nemen; 

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen en tot woning bestemde 

gedeelten van vaartuigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van 

de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen perso-

nen; 

e. vaartuigen en hun lading te onderzoeken; 

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats of een vaartuig als 

bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de 

sterke arm. 

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 

gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krach-

tens het eerste lid aangewezen ambtenaren. 

5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aange-

wezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het 

tweede lid wordt gevorderd. 

 

 Artikel 3 

 

1. Overtreding van de krachtens artikel 2, onderdelen a, b en c, 

vastgestelde voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoog-

ste zestig dagen of geldboete van de tweede categorie. 

2. Overtreding van de krachtens artikel 2, onderdelen d en e, 

vastgestelde voorschriften wordt gestraft met geldboete van de tweede 

categorie. 

3. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is 

verlopen, sinds een vroegere veroordeling van de schuldige wegens ge-

lijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan ten aanzien van 

overtreding van het eerste lid de hechtenis met de helft worden ver-

hoogd of kan ten aanzien van de overtreding van het eerste of tweede 

lid geldboete van de naasthogere categorie worden opgelegd. 

4. De in het eerste en tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn 

overtredingen. 

 

 Artikel 4 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden ambte-

naren aangewezen die bevoegd zijn, zonodig met behulp van de sterke 

arm en op kosten van de overtreders, te doen wegnemen, beletten, ver-

richten of in de vorige toestand herstellen hetgeen in strijd met de 

krachtens deze landsverordening vastgestelde bepalingen wordt gemaakt, 

gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen. 

2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt deze bevoegdheid 

niet uitgeoefend dan nadat de belanghebbende schriftelijk is gewaar-

schuwd. 

 

 Artikel 5 

 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden bepa-

lingen vastgesteld betreffende: 
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a. het invorderen, zonodig met behulp van de sterke arm, van bedragen 

verschuldigd wegens schade aan de werken en terreinen, bedoeld in 

artikel 2, onderdelen b en c of wegens toepassing van maatregelen 

krachtens artikel 4; 

b. het aanwenden van de krachtens dit artikel in onderdeel a bedoelde 

bedragen. 

 

 

 Artikel 6 

 (vervallen) 

 

 Artikel 7 

 

In de Algemene Politieverordening vervallen de artikelen 14B en 

14D. 

 

 Artikel 8 

 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na 

die van haar afkondiging; zij kan aangehaald als "Landsverordening 

openbare wateren en stranden". 

 


