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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen in verband met de invoering van een 

nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba, alsmede tot aanpassing van diverse 
landsverordeningen met het oog op de modernisering, het aanbrengen van correcties 
en het herstel van omissies (invoering Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 
no. 24) en reparatie bijzondere wetgeving)  

 
 
 
            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-lands-
verordening houdende bepalingen in verband met de invoering van diverse landsverordeningen 
met het oog op de modernisering, het aanbrengen van correcties en het herstel van omissies 
(invoering Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) en reparatie bijzondere 
wetgeving), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
  
1.  Met de regering is de Raad van mening dat er een onevenwichtigheid bestaat in de 
vigerende bijzondere wetgeving tussen het beschermde belang (het beschermde rechtsgoed) en 
de strafbedreiging.1 De regering geeft echter aan pas in de toekomst evenredigheid in de 
straftoemeting te willen verwezenlijken.2 De Raad vraagt zich in dit verband af waarom niet 
reeds in het onderhavige ontwerp hierin wordt voorzien. Immers, thans doet zich een unieke 
kans voor om in het kader van de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in de 
bijzondere wetgeving aan dat wetboek gerelateerde strafbepalingen en strafbedreigingen te 
realiseren. Dit klemt temeer vanwege het feit dat de betreffende strafbepalingen in bijzondere 
wetgeving reeds in kaart zijn gebracht. De Raad geeft derhalve in overweging de strafbepalingen 
in de bijzondere wetgeving te toetsen op evenredigheid met de strafbepalingen in het Wetboek 
van Strafrecht en indien nodig over te gaan tot aanpassing van de straftoemeting in bijzondere 
wetgeving. 
 
2. In het licht van het voorgaande merkt de Raad op dat het ontwerp tot gevolg heeft dat in 
bepaalde bijzondere wetgeving de daarin opgenomen geldboete drastisch wordt verlaagd. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake in de artikelen XLII, LXII, LXVII, LXXXV, LXXXVIII en CLI 
van het ontwerp. Deze verlagingen worden in de toelichting slechts verklaard onder verwijzing 
naar de gekozen systematiek van koppeling van de hoogte van de geldboete aan de tegen de 
gedraging bedreigde gevangenisstraf of hechtenis. In de toelichting wordt wel toegegeven dat 
deze systematiek tot onevenredige verlagingen van de betreffende geldboetes heeft geleid.3  
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De Raad is dienaangaande van oordeel dat de wetgever goede redenen gehad kan hebben om in 
bijzondere wetgeving zeer hoge boetebedragen op te nemen. Zo kan de aard van het delict er toe 
leiden dat handhaving ervan het best kan geschieden middels het opleggen van een geldboete. 
Daarnevens kan de hoedanigheid van de dader er toe leiden dat de oplegging van een geldboete 
als het meest adequaat moet worden aangemerkt ter handhaving van de betreffende 
strafbepaling. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een bepaald delict veelal wordt gepleegd 
door rechtspersonen of ondernemingen. De Raad acht het derhalve van belang dat in het geval 
van drastische verlagingen van geldboetes wordt bezien of: 
- de initiële redenen voor opneming van een hoge geldboete in bijzondere wetgeving thans nog 

gelden en valide zijn; 
- in de praktijk de betreffende hoge geldboetes zijn opgelegd en of deze oplegging aanleiding 

heeft gegeven voor juridische problemen; 
- van de voorgestelde verlaging voldoende afschrikwekkend effect zal uitgaan met het oog op 

preventie. 
Naar aanleiding van voornoemde toetsingscriteria dient te worden voorzien of afwijking van de 
gekozen systematiek inzake de bepalingen van de hoogte van de geldboete noodzakelijk is. De 
Raad is van mening dat de uitkomst van deze analyse in de toelichting dient te worden 
opgenomen. 
 
3. De Raad merkt ten aanzien van voorgesteld artikel XXXV op dat de aldaar opgenomen 
strafbaarstelling niet verwijst naar een gebods- of verbodsbepaling. Voorgesteld artikel 7 van de 
Landsverordening speelautomaten Luchthaven (AB 2006 no. 13) verwijst naar artikel 2, eerste 
lid, van die landsverordening, waarbij slechts aan de minister belast met Justitiële 
aangelegenheden de bevoegdheid wordt toegedeeld tot het verlenen van een concessie tot het 
exploiteren van speelautomaten in de vertrekhal van de luchthaven aan de exploitant van die 
luchthaven.4 Het zonder concessie exploiteren van speelautomaten in de luchthaven ware 
derhalve zelfstandig strafbaar te stellen. 
 
4. In voorgesteld artikel CLVI, onderdeel E, wordt een strafverzwarende omstandigheid 
geïntroduceerd die inhoudt dat diefstal gepleegd jegens een toerist een hogere strafbedreiging 
kent. De Raad acht deze strafverzwarende omstandigheid in strijd met het discriminatieverbod 
zoals neergelegd in artikel I.1 van de Staatsregeling van Aruba. Bezwaarlijk valt in te zien 
waarom diefstal gepleegd jegens een toerist als ernstiger gekwalificeerd dient te worden dan 
diefstal gepleegd jegens een ingezetene van Aruba. Dit klemt temeer vanwege het feit dat er 
slechts economische motieven aan de betreffende strafverzwarende omstandigheid ten grondslag 
liggen.5 Deze belangen kunnen nimmer ten detrimente van de klassieke grondrechten gaan. In 
dit kader wijst de Raad er op dat diefstal gepleegd jegens andere categorieën personen, zoals 
bijvoorbeeld kinderen, geestelijk of lichamelijk gehandicapten, bejaarden of uitkeringstrekkers 
geen strafverzwarende omstandigheid oplevert. De Raad wijst er op dat de verenigbaarheid van 
de eenzelfde strafverzwarende omstandigheid zoals voorgesteld in het Wetboek van Strafrecht 
van Sint Maarten met de Staatsregeling van Sint Maarten thans is voorgelegd aan het 
Constitutioneel Hof van Sint Maarten dat daarover op 18 oktober 2013 een oordeel zal vellen. 
De Raad acht het van belang dat de introductie van de voorgestelde stafverzwarende 
omstandigheid wordt heroverwogen. 
 
 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp als 
de memorie van toelichting aangegeven. 
 

                                                 
4
 Zie artikel I, onderdeel B, van de Landsverordening van 7 juni 2013 tot wijziging van de Landsverordening 

speelautomaten Luchthaven (AB 2006 no. 13)(concessie speelautomaten luchthaven). 
5
 MvT, p. 107. 
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De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 


