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Intitulé

: LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 20, bepalende de
opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Vuurwapenverordening

Citeertitel: Vuurwapenverordening
Vindplaats : AB 1998 no. GT 3
Wijzigingen: AB 2007 no. 20
====================================================================
Artikel 1
Voor de toepassing van deze landsverordening worden:
1°. onder vuurwapenen mede verstaan bommen, handgranaten en dergelijke
voor ontploffing of voor het verspreiden van vergiftige, verstikkende of weerloosmakende gassen bestemde wapenen, vlammenwerpers,
zomede, naar bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te
stellen regelen, alarmpistolen en andere soortgelijke voor bedreiging of afdreiging geschikte voorwerpen;
2°. onder vuurwapenen begrepen onderdelen van vuurwapenen;
3°. onder munitie begrepen onderdelen van munitie.
Artikel 2
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen kunnen invoer,
uitvoer, doorvoer en vervoer van vuurwapenen en van munitie verboden
worden.
2. Naar regelen, te stellen bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, kan van een verbod als bedoeld in het eerste lid, ontheffing worden verleend. Aan die ontheffing kunnen voorwaarden worden
verbonden, alsmede de eis dat zekerheid voor nakoming dier voorwaarden
wordt gesteld.
Artikel 3
1. Het is verboden een vuurwapen of munitie voorhanden te hebben,
behoudens de uitzonderingen in het tweede lid genoemd.
2. De bevoegdheid om een vuurwapen voorhanden te hebben komt enkel toe:
a. aan een publiekrechtelijk lichaam;
b. aan hem die het wapen voor een publiekrechtelijk lichaam onder zich
heeft;
c. aan hem die ingevolge de Wapenverordening het wapen bij zich mag
hebben;
d. aan rechtspersoonlijkheid bezittende schietverenigingen, zolang de
in artikel 2a van de Wapenverordening bedoelde vergunning van
kracht is, benevens aan de bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, toegelaten weerkorpsen;
e. aan hem die het wapen voorhanden heeft met schriftelijke algemene
of bijzondere machtiging van de minister van Justitie en Publieke
Werken of een door hem aan te wijzen ambtenaar; aan de machtiging
kunnen voorwaarden worden verbonden; zij wordt alleen verleend,
voor zover enig redelijk belang dat vordert en misbruik van de
machtiging of van het vuurwapen niet is te vrezen; zij kan tot bepaalde tijden en plaatsen worden beperkt.
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3. De machtiging, bedoeld in onderdeel e van het tweede lid,
wordt schriftelijk aangevraagd. De aanvrager verstrekt zo veel mogelijk de van hem gevraagde inlichtingen en bescheiden. Binnen een maand
wordt op de aanvraag schriftelijk beschikt. Indien de aanvraag geheel
of gedeeltelijk niet wordt ingewilligd, is de beschikking met redenen
omkleed.
4. De minister van Justitie en Publieke Werken kan een verleende
machtiging bij een met redenen omklede beschikking schorsen of intrekken.
5. Hij die niet bevoegd is om een vuurwapen voorhanden te hebben,
is eveneens niet bevoegd om munitie voorhanden te hebben, tenzij hij
ingevolge bestaande wettelijke regelingen tot dit laatste gerechtigd
is.
Artikel 4
1. Allen die van het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan
particulieren een beroep of een gewoonte maken, zijn verplicht een
doorlopend register te houden en daarin onverwijld aantekening te doen
van alle door hen onder enige titel ontvangen of afgeleverde vuurwapenen of munitie.
2. Zij zijn verplicht daarin onverwijld te vermelden de namen en
woonplaatsen, zowel van degenen van wie de voorwerpen afkomstig of
voor wie deze bestemd zijn, als van hen uit wier handen zij de voorwerpen hebben ontvangen, of in wier handen zij deze hebben afgeleverd,
en voorts datum en plaats van afgiften van de machtigingen, consenten,
geleidebiljetten en permitten, die ingevolge deze landsverordening of
de Wapenverordening aan bedoelde personen verleend mochten zijn, alsmede hetgeen verder door de minister van Justitie en Publieke Werken
of een door hem aan te wijzen ambtenaar mocht worden voorgeschreven.
3. Zij zijn verplicht het register op eerste aanvraag ter inzage
te vertonen aan elke der ambtenaren, in artikel 13 bedoeld.
Artikel 5
1. Het is verboden een handgranaat of een dergelijk voor ontploffing of voor het verspreiden van verstikkende of vergiftige gassen
bestemd wapen, een vlammenwerper, een kanon, een machinegeweer of een
onderdeel van een dier vuurwapenen te vervaardigen, te herstellen of
voorhanden te hebben.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van het vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een der daarin genoemde
vuurwapenen door iemand die bevoegd is het wapen voorhanden te hebben.
Artikel 6
1. Het is verboden een vuurwapen binnen het grondgebied van Aruba
af te leveren.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van het afleveren van een vuurwapen:
a. aan iemand die bevoegd is het wapen voorhanden te hebben;
b. aan iemand die ingevolge de Wapenverordening het wapen bij zich mag
hebben;
c. door iemand die, bevoegd om het wapen voorhanden te hebben, het
tijdelijk in bewaring geeft aan een meerderjarige die tot hem in
dienstbetrekking staat, of aan een meerderjarige huisgenoot.

2

*************************
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
17 juli 2007
*************************
====================================================================
AB 1998 no. GT 3

Artikel 7
1. Naar regelen, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
te stellen, kan van personen die ingevolge deze landsverordening een
machtiging of krachtens landsbesluit als bedoeld in artikel 2, tweede
lid, een consent van invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer aanvragen,
een bedrag worden geheven ter vergoeding van de kosten van administratie en toezicht.
2. De machtiging of het consent en de vuurwapens en de munitie,
waarop zij betrekking hebben, moeten op eerste aanvraag worden vertoond aan elk van de ambtenaren, in artikel 13 bedoeld.
Artikel 8
1. Door of namens de minister van Justitie en Publieke Werken
wordt een register bijgehouden, waarin aantekening wordt gedaan van
elke door hen verleende machtiging als bedoeld in artikel 3, zomede
van elke schorsing of intrekking van zodanige machtiging.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de registratie van de personen die vuurwapens voorhanden hebben.
Artikel 9
1. De minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem
aan te wijzen ambtenaar is bevoegd te bevelen dat personen die zonder
daartoe bevoegd te zijn vuurwapens of munitie voorhanden hebben, deze
binnen een daarvoor te stellen termijn op daartoe aan te wijzen plaatsen of in handen van daartoe aan te wijzen personen in bewaring zullen
geven. Na daartoe bekomen machtiging bij landsbesluit kan het bevel
ook tot andere personen worden gericht.
2. Het bevel wordt hetzij door de minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem aan te wijzen ambtenaar mondeling of
schriftelijk gericht tot degene wie het aangaat, hetzij gegeven bij
algemene bekendmaking. Die bekendmaking geschiedt op de wijze, door de
minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem aan te wijzen
ambtenaar bepaald.
3. Kan het optreden van de minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem aan te wijzen ambtenaar niet worden afgewacht, dan
kan, voor zover het betreft personen die zonder daartoe bevoegd te
zijn vuurwapenen of munitie voorhanden hebben, bij dringende noodzakelijkheid een bevel als bedoeld in het eerste lid, worden gegeven door
elk der andere ambtenaren, in artikel 13 vermeld. Het wordt alsdan
mondeling of schriftelijk gericht tot degene wie het aangaat.
Artikel 10
1. De in bewaring gegeven vuurwapenen en munitie worden, voor zover de minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem aan te
wijzen ambtenaar dat nodig acht, voor onmiddellijk gebruik ongeschikt
gemaakt.
2. Over de in bewaring gegeven vuurwapenen en munitie kan de
rechthebbende beschikken met goedvinden van de minister van Justitie
en Publieke Werken of een door hem aan te wijzen ambtenaar.
3. Ter zake van de bewaring van vuurwapenen of munitie voor iemand die niet bevoegd is die voorwerpen voorhanden te hebben, is aan
's Landskas een bewaarloon verschuldigd, dat bij landsbesluit wordt
vastgesteld. Tot verhaal van dat bewaarloon kunnen de voorwerpen, zo3
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dra dat nodig blijkt, en op last van de regering worden verkocht. De
opbrengst is, na aftrek van het bewaarloon en de op de verkoop vallende kosten, ter beschikking van de rechthebbende.
Toezicht
Artikel 10a
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze
landsverordening bepaalde zijn belast de politieambtenaren, alsmede de
overige daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig
landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend
voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd van de in de artikelen 3, tweede lid, aanhef en
onderdelen c tot en met d, en 4 bedoelde personen en rechtspersonen:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle 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 zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner te betreden, vergezeld van door
hen aangewezen personen.
3. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn tevens bevoegd
vaartuigen gaande te houden en de lading daarvan te onderzoeken.
4. Zo nodig, wordt door ambtenaren, niet zijnde politieambtenaren, de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.
5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels
gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het
eerste lid bedoelde ambtenaren.
6. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede en
derde lid wordt gevorderd.
Artikel 11
1. Hij die een bij of krachtens deze landsverordening gesteld
verbod overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of een geldboete van ten hoogste tienduizend florin. Indien echter, naar hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden,
enig voorwerp, met betrekking tot hetwelk het feit wordt begaan, is
een bom, een handgranaat of een dergelijk voor ontploffing of voor het
verspreiden van verstikkende of vergiftige gassen bestemd wapen, een
vlammenwerper, een kanon, een machinegeweer of een onderdeel van een
dier vuurwapenen, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van ten hoogste vijfentwintigduizend florin opgelegd.
2. Overtreding van de artikelen 4 of 7, tweede lid, of het niet
nakomen van een bevel als bedoeld bij artikel 9, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste
vijf honderd florin.
3. De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten worden,
indien daarop mede gevangenisstraf is gesteld, als misdrijven en overigens als overtreding beschouwd.
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Opsporing
Artikel 12
1. Politieambtenaren zijn bevoegd de verpakking van goederen, met
inbegrip van reisbagage, door de houder daarvan te doen openen of zelf
te openen om de inhoud daarvan te doorzoeken op de aanwezigheid van
illegale vuurwapens, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat
op grond van:
a. een gepleegd strafbaar feit waarbij een vuurwapen is gebruikt,
waarnaar door de politie gericht wordt gezocht;
b. een gepleegde overtreding van de verbodsbepalingen van de artikelen
3, 5 en 6;
c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld in de onderdelen a
of b, in de onmiddellijke toekomst zal worden gepleegd.
2. De officier van justitie kan, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat gevaar dreigt voor de algemene veiligheid van personen, gelasten dat de bevoegdheid te vorderen dat de verpakking van
goederen, met inbegrip van reisbagage, door de houders daarvan, dan
wel door politieambtenaren, wordt geopend en de inhoud wordt onderzocht op illegaal vuurwapenbezit tegenover een ieder kan worden uitgeoefend; een dergelijk bevel kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging daartoe, op een met redenen omkleed verzoek van de officier van justitie verleend door de rechter-commissaris. Het bevel bevat een omschrijving van het gebied waarbinnen de bedoelde bevoegdheid
mag worden uitgeoefend alsmede de geldigheidsduur, die niet langer dan
twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de bevoegdheid noodzakelijk wordt geacht.
3. Bij dringende noodzaak kan de machtiging van de rechtercommissaris mondeling worden gegeven. De rechter-commissaris stelt in
dat geval de machtiging binnen 24 uur op schrift.
4. Indien door degenen tot wie een vordering als bedoeld in het
eerste lid, zich richt, geen medewerking wordt verleend, kunnen de in
het eerste lid bedoelde ambtenaren, op kosten en risico van de houder
van de goederen, in het nodige voorzien. Van de weigering te voldoen
aan de vordering, alsmede de dientengevolge verrichte handelingen ten
aanzien van de betrokken goederen, wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 13
1. Politieambtenaren zijn bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken
op de aanwezigheid van illegale vuurwapens, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van:
a. een gepleegd strafbaar feit waarbij een vuurwapen is gebruikt,
waarnaar door de politie gericht wordt gezocht;
b. een gepleegde overtreding van de verbodsbepalingen van de artikelen
3, 5 en 6;
c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld in de onderdelen a
of b, in de onmiddellijke toekomst zal worden gepleegd.
2. De officier van justitie kan, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat gevaar dreigt voor de algemene veiligheid van personen, gelasten dat de bevoegdheid te vorderen dat de bevoegdheid vervoermiddelen te onderzoeken op illegaal vuurwapenbezit tegenover elk
vervoermiddel kan worden uitgeoefend; een dergelijk bevel wordt
slechts gegeven na schriftelijke machtiging daartoe, op een met redenen omkleed verzoek van de officier van justitie, verleend door de
rechter-commissaris. Het bevel bevat een omschrijving van het gebied
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waarbinnen de bedoelde bevoegdheid mag worden uitgeoefend alsmede de
geldigheidsduur, die niet langer dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de bevoegdheid noodzakelijk wordt geacht.
3. Bij dringende noodzaak kan de machtiging van de rechtercommissaris mondeling worden gegeven. De rechter-commissaris stelt in
dat geval de machtiging binnen 24 uur op schrift.
4. Indien dit met oog op de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste of tweede lid, noodzakelijk is, kan de politieambtenaar:
a. van de bestuurder van een vervoermiddel vorderen dat hij het vervoermiddel tot stilstand brengt,
en
b. het vervoermiddel, zo nodig, naar een daartoe door hem aangewezen
plaats overbrengen of door de bestuurder laten overbrengen.
Artikel 14
1. Politieambtenaren zijn bevoegd personen aan hun kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van vuurwapens, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van:
a. een gepleegd strafbaar feit, waarbij een vuurwapen is gebruikt,
waarnaar door de politie gericht wordt gezocht;
b. een gepleegde overtreding van de verbodsbepalingen van de artikelen
3, 5 en 6;
c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld in de onderdelen a
of b, in de onmiddellijke toekomst zal worden gepleegd.
2. De officier van justitie kan, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat gevaar dreigt voor de veiligheid van personen, gelasten dat de bevoegdheid personen aan de kleding te onderzoeken op illegaal vuurwapenbezit tegenover een ieder kan worden uitgeoefend; een
dergelijk bevel wordt slechts gegeven na schriftelijke machtiging, op
een met redenen omkleed verzoek van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. Het bevel bevat een omschrijving van
het gebied waarbinnen de bedoelde bevoegdheid mag worden uitgeoefend
alsmede de geldigheidsduur, die niet langer dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en omstandigheden, op grond
waarvan de toepassing van de bevoegdheid noodzakelijk wordt geacht.
3. Bij dringende noodzaak kan de machtiging van de rechtercommissaris mondeling worden gegeven. De rechter-commissaris stelt in
dat geval de machtiging binnen 24 uur op schrift.
Artikel 15
Deze landsverordening is niet van toepassing op vuurwapenen die
voor gebruik als zodanig niet geschikt te maken zijn, of het karakter
dragen van oudheden.
Artikel 16
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Vuurwapenverordening.
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