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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende                    Oranjestad,  21 oktober 2009 

regels inzake het houden van honden  

(Hondenverordening) 

  

  

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening), 

moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd nieuwe regels te stellen met betrekking 

tot het houden van honden op Aruba en alsmede bijzondere voorzieningen te treffen voor 

gevaarlijke honden. In dit kader maakt de Raad opmerkingen over onder meer de reikwijdte 

van het ontwerp, de bevoegdheidsverdeling en de handhaving. 

 

1.     Ten aanzien van de reikwijdte van de onderhavige voorstellen merkt de Raad op dat 

deze enerzijds als beperkt en anderzijds als te ruim kan worden gekwalificeerd. Zo zijn de 

bepalingen met betrekking tot het dierenwelzijn - vergeleken met de huidige Hondenveror-

dening (AB 1988 no. GT 1) en het huidige Wetboek van Strafrecht (AB 1991 no. GT 50) - 

aan te merken als een verbetering, aangezien deze regelingen daar niet in voorzien. De thans 

voorgestelde bepalingen hebben echter alleen betrekking op honden, terwijl in Aruba andere 

(huis)dieren noodzakelijke bescherming ontberen die een algemene regeling zou kunnen 

bieden. De Raad denkt hierbij aan een dierenbeschermingsverordening, op grond waarvan de 

gezondheid en het welzijn van (huis)dieren worden geregeld. De Raad vraagt zich derhalve 

af of de reikwijdte van dit ontwerp niet te beperkt is. De Raad geeft in overweging om voor 

de toekomst de mogelijkheid te bezien om een dierenbeschermingsverordening in het leven 

te roepen.  

 

2.     Anderzijds vraagt de Raad zich af of de reikwijdte van het ontwerp niet te ruim is 

opgesteld ten aanzien de bekostiging van de handhaving. De handhavingskosten 

voortvloeiende uit het ontwerp zullen bij gebrek aan een nadere regeling terzake worden 

bekostigd uit de algemene middelen van het Land. Hieraan dragen, door belastingheffing, 

zowel houders van honden als niet-houders bij. De Raad vraagt zich af of terzake de 

aanwending van algemene middelen niet het principe ‘de vervuiler betaalt’ zou moeten 

gelden. Toegespitst op het ontwerp zou dit inhouden dat degene die door het houden van een 

hond overlast kan veroorzaken, bijdraagt in de kosten van toezicht en handhaving van de 
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voorschriften opgenomen in het ontwerp. Gelet hierop geeft de Raad in overweging een 

hondenbelasting te introduceren, waarmee de houders van honden voor elke hond jaarlijks 

een bedrag dienen te betalen aan het Land. De uit de hondenbelasting gegenereerde middelen 

kunnen vervolgens ter bekostiging van het toezicht en de handhaving worden aangewend. 

Om deze belasting zo doeltreffend mogelijk te innen kan gedacht worden aan een verplichte 

registratie en identificatie van honden. Het hiervoor geschetste principe zou naar het oordeel 

van de Raad tevens dienen te leiden tot aanpassing van het Retributie- en legesbesluit 

Veterinaire Dienst (AB 1996 no. 60) voor wat betreft de behandeling van een vergunnings-

aanvraag voor het houden van een gevaarlijke hond zoals voorgesteld in artikel 6, van het 

onderhavige ontwerp. Naar aanleiding van het voorgaande merkt de Raad op dat de op grond 

van artikel 6, van de Compatibiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) voorgeschreven 

financiële paragraaf in de memorie van toelichting ontbreekt. De Raad acht het noodzakelijk 

dat hierin wordt voorzien. 

 

3.         De in dit ontwerp opgenomen bevoegdheden zijn verdeeld tussen twee ministers, te 

weten de Minister van Justitie en de Minister van Volksgezondheid. De Raad vraagt zich ten 

aanzien van deze verdeling af of niet de Minister van Algemene Zaken de primair 

verantwoordelijke minister voor de uitvoering van het ontwerp dient te zijn. Ingevolge de 

Landsverordening instelling ministeries 2001 (AB 2002 no. 33) behoort de zorg voor de 

openbare orde en veiligheid immers tot de taak van de minister belast met het Ministerie van 

Algemene Zaken. Daarnevens bepaalt artikel 7, van de Landsverordening politie (AB 1988 

no. 18) dat de politieambtenaar, voor wat betreft de handhaving van de openbare orde, de 

bescherming van personen en goederen en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, onder de 

verantwoordelijkheid van en in ondergeschiktheid aan de Minister van Algemene Zaken 

optreedt. Voorts merkt de Raad op dat het ontwerp raakvlakken vertoont met de onderwerpen 

geregeld in de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8), ten aanzien waarvan de 

minister van Algemene Zaken het bevoegde orgaan is. In het licht hiervan beveelt de Raad 

aan om de Minister van Algemene Zaken als eerstverantwoordelijke minister in het ontwerp 

op te nemen. 

 

4. In verband met het gestelde in onderdeel 3 constateert de Raad dat in het ontwerp de 

Minister van Justitie nadere regels kan stellen omtrent de plicht van houders van honden om 

hun dieren de noodzakelijke verzorging te geven (vide artikel 2, tweede lid), alsmede omtrent 

de wijze waarop een hond identificeerbaar dient te zijn (vide artikel 6, zevende lid). Naar het 

oordeel van de Raad gaat het in casu om onderwerpen die het dierenwelzijn en diereigen 

kenmerken betreffen, terzake waarvan deskundigheid bij de Veterinaire Dienst en het 

Ministerie van Volksgezondheid bestaat. Gelet hierop adviseert de Raad de betreffende 

bevoegdheden aan de minister van Volksgezondheid te attribueren.  

 

5. De handhaving van de in het ontwerp vervatte voorschriften is opgedragen aan de 

ambtenaren van politie alsmede de buitengewone agenten van politie (vide artikel 1). De 

Raad betwijfelt of voornoemde voorschriften zullen kunnen worden gehandhaafd gezien de 

grote druk op de handhavingscapaciteit van het Korps Politie Aruba (KPA). Deze 

omstandigheid wordt naar ’s Raads mening nog versterkt doordat in het ontwerp is geopteerd 

voor strafrechtelijke handhaving (vide artikel 8). De Raad acht echter verschillende 

voorschriften geschikt voor bestuurlijke handhaving. De voorgestelde artikelen 2 tot en met 4 

alsmede de naleving van de vergunningsvoorschriften zoals opgenomen in artikel 6, zouden 

hiervoor in aanmerking kunnen komen. Handhaving zou vervolgens plaats kunnen vinden 

door bestuurlijke toezichthouders en –handhavers. Hierdoor zou het KPA kunnen worden 
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ontlast. De Raad beveelt derhalve aan om naast het strafrechtelijke handhavingsinstrumen-

tarium tevens te opteren voor bestuurlijke handhaving van de in het ontwerp opgenomen 

voorschriften (zie ook onderdeel 8 van dit advies). 

 

6.      In artikel 2, van het ontwerp worden houders van honden verplicht om hun dieren de 

noodzakelijke verzorging te geven.  Wat in ieder geval hieronder wordt verstaan, wordt in het 

eerste lid van dit artikel opgesomd. De Raad merkt op dat artikel 3, tweede lid, een plicht 

inhoudt voor houders om er voor zorg te dragen dat hun honden geen overlast veroorzaken, 

maar verder niet aangeeft wat in ieder geval onder overlast kan worden verstaan. Volgens de 

toelichting is hieronder begrepen aanhoudend blaffen of huilen, met name gedurende de 

nachtelijke uren, maar ook andere vormen van overlast. Naar de mening van de Raad zou bij 

dit artikel ook een regeling voor overlast door verontreiniging door honden (uitwerpselen) 

opgenomen dienen te worden waarbij de houder verplicht wordt om deze op te ruimen. De 

Raad adviseert om, conform de opzet van artikel 2, in artikel 3 expliciet op te nemen wat in 

ieder geval onder overlast kan worden verstaan. Hierdoor kan een nadere verduidelijking van 

het begrip ‘overlast’ worden bewerkstelligd dat ten voordele kan strekken van een 

deugdelijke handhaving en transparantie voor de houders van honden.   

 

7.         In artikel 7, derde lid, van het ontwerp wordt bepaald dat indien de houder niet binnen 

een bepaalde termijn kan worden achterhaald, de in bewaring gestelde honden gedood dan 

wel weggegeven kunnen worden. De Raad vraagt zich af of de houder door deze bepaling 

niet te lichtvaardig om zal gaan met de beslissing om wel of niet zijn hond op te komen 

halen. In het ontwerp is namelijk geen bepaling opgenomen waarin de houder verplicht wordt 

zijn hond binnen een bepaalde termijn op te halen, waaraan bij niet-nakoming een sanctie 

verbonden is. In het geval dat de houder beslist om zijn hond niet op te halen, zijn de 

gevolgen voor hem minimaal, terwijl dit voor de hond kan leiden tot de dood. De Raad 

beveelt aan om een ophaalplicht voor de houder in het ontwerp op te nemen.   

 

8. Een essentieel onderdeel van het toezicht- en handhavingsmechanisme acht de Raad 

een centraal meldpunt, waar klachten over overlast en gevaarzetting door honden en overige 

overtredingen van de onderhavige landsverordening kunnen worden gemeld en in het 

verlengde daarvan, een efficiënt en adequaat reageren door de desbetreffende autoriteiten. 

Dit is vooral van belang omdat met de onderhavige voorstellen (zeer terecht) ingrijpende 

wijzigingen in de huidige gebruiken met betrekking tot het houden van honden worden 

beoogd, die niet zonder een meldmogelijkheid en adequaat optreden terzake van toezicht en 

handhaving zullen inslijten. 

 

9.    Het onderhavige ontwerp dient ter vervanging van de vigerende Hondenverordening 

(AB 1988 no. GT 1). Het ontwerp voorziet echter niet in intrekking van deze landsveror-

dening en dient derhalve te worden aangepast.  

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van 

onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring 

aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden.  

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

__________________    _____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 


