Persbericht/Relato di Prensa
Postbus 1163, Oranjestad, Aruba

Aan
Van
Datum
Pagina’s

Havenstraat 2
Oranjestad
Aruba
T ++ (297) 521 4100
F ++ (297) 521 4190

Alle media
Het Openbaar Ministerie
31 oktober 2017
1

Geldboete van 500 gulden voor het vasthouden van telefoon tijdens het rijden
De Procureur-Generaal van Aruba heeft vandaag de richtlijn omtrent het vasthouden van een
mobiele telefoon tijdens het besturen van een auto, aangepast aan de wetswijziging van 3
augustus jl. en een geldboete ingesteld van 500 gulden. De maximale straf is een hechtenis van
ten hoogste drie maanden of een geldboete van 10.000 gulden. De wetgever heeft drie
maanden geleden het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden strafbaar gesteld
in artikel 7a van de Landsverordening Wegverkeer.
Een mobiele telefoon in de hand hebben achter het stuur, om te bellen, berichten te
verzenden, te facebooken, foto’s te bekijken, selfies te maken of wat dan ook, vormt een
gevaar voor de verkeersveiligheid. De bestuurder wordt op zo’n moment afgeleid van het
verkeer en heeft bovendien maar één hand beschikbaar heeft voor het besturen van de auto.

Boet di 500 florin pa tene telefon den man ora di stuur auto
Awe Procurador-General di Aruba a adapta e richtlijn encuanto tene un telefon celular den man
ora di stuur auto, na e cambio di Ley di 3 di augustus ultimo, cu un boet di 500 florin. E castigo
maximal ta detencion di un maximo di tres luna of un multa di 10.000 florin. Tres luna pasa e
ley cu ta prohibi tene un telefon den man ora di stuur auto, a pasa. Ta trata di articulo 7a di
Landsverordening Wegverkeer.
Tene un telefon celular den man tras di stuur pa sea haci yamada, manda mensahenan, wak
Facebook of potret, saca selfies, ta forma un peliger pa seguridad di trafico. E chofer ta wordo
distrai na un momento asina y tin ademas un man so disponible pa stuur auto.

