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IN NAAM VAN DE KONING! 
 
 
 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 
 

 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

dat als gevolg van de toegenomen verkeersdruk en de negatieve gevolgen hiervan voor de 

bereikbaarheid en de beschikbare parkeerruimte in bepaalde delen van Aruba, het wense-

lijk is om voor die delen parkeerzones in te kunnen stellen, met daarbij regels over het par-

keren in die parkeerzones; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onder-

staande landsverordening: 

 

§ 1. Definitiebepaling 

 

Artikel 1 

 

1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

bewoner : de meerderjarige die in het bevolkingsregister is ingeschre-

ven als bewoner van het adres dat hij bewoont als zelfstandi-

ge woning; 

 concessie : de concessie, bedoeld in artikel 3, derde lid; 

 concessiehouder de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3, derde lid; 

  deelgebied : een gebied binnen een parkeerzone waarvoor een bijzonder 

   tarief van het parkeergeld geldt; 

 houder : de persoon bedoeld in artikel 19, tweede en derde lid, van de 

Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. 

GT 23), met dien verstande dat als houder wordt aangemerkt 

degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgege-

ven kenteken ten tijde van het parkeren gesteld was;  

invalidenparkeerplaats : een parkeerplaats aangeduid met bord E5 van de Regeling 

verkeersaanwijzingen en -borden (AB 2000 no. 10) waar par-

keren uitsluitend toegestaan is door: 
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 1°.  een gehandicaptenvoertuig zoals bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 

1999 no. 39) of; 

 2°.  een motorvoertuig voorzien van een gehandicaptenpar-

keerkaart als bedoeld in het Landsbesluit verkeersre-

gels; 

Minister : de minister, belast met infrastructuur; 

motorvoertuig : een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de 

Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18); 

parkeren : het parkeren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Lands-

besluit verkeersregels; 

parkeergeld : de heffing, bedoeld in artikel 4, eerste lid; 

parkeermeter : een apparaat voor het betalen van parkeertijd in parkeer-

plaatsen, met inbegrip van parkeerautomaten, parkeerappa-

ratuur en voor het overige hetgeen naar maatschappelijke 

opvatting onder parkeermeter kan worden verstaan; 

parkeerplaats : een vak gelegen op de openbare weg, openstaande terreinen 

of weggedeelten, bestemd voor het parkeren, waaronder be-

grepen de in  de weg gelegen parkeerstroken, parkeerplaat-

sen of andere parkeergelegenheden, waar parkeren niet in-

gevolge een wettelijk voorschrift verboden is; 

parkeervergunning : een door de concessiehouder verleende vergunning als be-

doeld in artikel 6, eerste lid; 

parkeerwachter : een als zodanig aangestelde persoon, in dienst van de con-

cessiehouder; 

parkeerzone : een parkeerzone als bedoeld in artikel 2; 

vergunninghouder : de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een parkeervergun-

ning is verleend; 

wielklem : het in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening wegver-

keer bedoelde mechanische hulpmiddel, dat verhindert dat 

het motorvoertuig wordt weggereden; 

wielklemsticker : een sticker welke na het aanbrengen van de wielklem op een 

goed zichtbare plaats wordt bevestigd op het motorvoertuig 

waaraan een wielklem is aangebracht. 

2. Bij regeling van de Minister in overeenstemming met de minister, belast met justitie, en 

 de minister, belast met transport, kunnen motorvoertuigen worden aangewezen die 

 niet onder de werking vallen van de bij of krachtens deze landsverordening gestelde 

 voorschriften. 
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3.  Deze landsverordening is niet van toepassing op motorvoertuigen die in gebruik zijn bij 

het Korps Politie Aruba, de Dienst Brandweer en de instelling die belast is met ambu-

lancevervoer. 

   

§ 2. De aanwijzing van parkeerzones 

 

Artikel 2 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden delen van het grondgebied 

van Aruba als parkeerzones aangewezen, waarbinnen voor het parkeren parkeergeld 

verschuldigd is.  

2.  Parkeerzones kunnen in deelgebieden worden onderverdeeld. 

3. Onverminderd het eerste lid, kan in een zodanig landsbesluit tevens bepaalde par-

keerplaatsen worden aangewezen die uitgezonderd zijn van parkeergeld. 

 

§ 3. De aanleg, het beheer en het onderhoud van parkeerplaatsen en parkeermeters 

 

Artikel 3 

 

1.  De aanleg, het beheer en het onderhoud van parkeerplaatsen, parkeermeters, alsme-

de van de daarbij behorende terreinen en infrastructuur geschieden door het Land. 

2.  De heffing, inning van parkeergelden en boetes geschieden door het Land. 

3.  In afwijking van het eerste en tweede lid, kan de Minister in overeenstemming met de 

minister, belast met financiën, de minister belast met justitie, en de minister, belast met 

transport, de aanleg, het beheer en onderhoud van parkeerplaatsen en parkeermeters, 

alsmede de heffing en inning van parkeergelden en boetes door middel van een bij 

landsbesluit vast te stellen concessie verleend aan een rechtspersoon.  

4.  Onverminderd het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde kunnen in de con-

 cessie nadere voorwaarden worden gesteld voor de uitbating van de concessie. 

5.  De concessiehouder is jaarlijks een concessierecht verschuldigd aan het Land. 

6.  In afwijking van artikel 5.20 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, blijft de concessie-

houder eigenaar van de in de openbare grond geplaatste parkeermeters. 

 

§ 4. De verschuldigdbaarheid van het parkeergeld en daarmee samenhangende bepalin-

gen 
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Artikel 4 

 

1. Parkeergeld is verschuldigd voor het parkeren: 

a. in een parkeerzone; 

b.  voor de in een parkeervergunning vermelde periode. 

2. Het parkeergeld, bedoeld in het eerste lid, aanhef, onderdeel a, is verschuldigd bij de 

 aanvang van het parkeren door degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd in het 

 parkeervak.  

3.  Het parkeergeld, bedoeld in het eerste lid, aanhef, onderdeel b, is verschuldigd op het 

 tijdstip waarop de parkeervergunning wordt verleend. 

4.  Indien het verschuldigde parkeergeld niet overeenkomstig het eerste lid is voldaan en 

 gestort, kan de parkeerwachter een boete opleggen van Afl. 75,- aan de overtreder of 

 de houder van het motorvoertuig. De boete dient terstond te worden betaald. 

  

Artikel 5 

 

1.  Bij regeling van de Minister en de minister, belast met financiën, wordt het maximale 

 tarief van het parkeergeld vastgesteld per uur of een gedeelte daarvan in een parkeer

 plaats, en worden de maximale tarieven voor parkeervergunningen, voor het parkeren 

 van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze, gelegen in 

 een parkeerzone dan wel deelgebied, vastgesteld. 

2.  Bij regeling van de Minister en de minister, belast met financiën, worden de dagen en 

 tijdstippen vastgesteld gedurende welke parkeergeld verschuldigd is, voor een door 

 een parkeermeter aangegeven tijdsduur of voor het parkeren van vergunninghouders. 

 

§ 5.  De aanvraag, verlening, intrekking en wijziging van parkeervergunningen 

 

Artikel 6 

 

1. De concessiehouder verleent, zonodig onder de door hem te stellen voorschriften, op 

 een daartoe strekkende schriftelijke aanvraag een parkeervergunning voor het parke-

 ren in door hem aan te wijzen delen van parkeerzones aan: 

a. de eigenaar of houder van een motorvoertuig die bewoner is van een woning gele-

 gen in een parkeerzone of deelgebied, mits de bewoner niet beschikt of niet kan 

 beschikken over een stallingsplaats en deze niet op andere wijze in parkeerruimte 

 kan voorzien; 
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b. de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent 

gelegen binnen de parkeerzone of deelgebied, die aantoont dat het in belang van 

diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is om in die parkeerzone zijn 

motorvoertuig te parkeren, en hij niet beschikt of niet kan beschikken over een stal-

lingsplaats en deze niet op andere wijze in parkeerruimte kan voorzien. 

3.  De Minister kan regels stellen ten aanzien van het maximale aantal en de soort par-

 keervergunningen per parkeerzone dan wel per deelgebied. 

4. De concessiehouder stelt het formulier vast waarmee de aanvraag voor een parkeer

 vergunning kan worden ingediend.  

5. De parkeervergunning wordt schriftelijk verleend en gesteld ten name van de aanvra-

 ger. 

6. In afwijking van artikel 10, tweede lid, onderdeel a, kan binnen een parkeerzone onder 

 afgifte van een bijzondere vergunning door de concessiehouder, toestemming worden 

 gegeven om een voorwerp op een of meerdere parkeerplaatsen te plaatsen of anders 

 te gebruiken dan overeenkomstig de functie van die parkeerplaats.  

7.  De Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de aanvraag, verlening en het 

 maximale tarief voor de bijzondere vergunning, bedoeld in het zesde lid.  

 

Artikel 7 

 

De concessiehouder kan een parkeervergunning intrekken of wijzigen: 

a. op verzoek van de vergunninghouder; 

b. indien de vergunninghouder de parkeerzone dan wel deelgebied als bewoner ver-

 laat of daar uit hoofde van het beroep of bedrijf niet meer gevestigd is, dan wel de 

 beroeps- of bedrijfsuitoefening daar feitelijk beëindigt; 

c. indien de vergunninghouder verhuist naar een andere parkeerzone dan wel deel-

 gebied; 

d. indien de vergunninghouder niet overeenkomstig artikel 4, derde lid, het parkeer-

 geld tijdig heeft voldaan; 

e. indien de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de parkeervergunning 

 verbonden voorschriften; 

f. indien blijkt dat bij de aanvraag van de parkeervergunning onjuiste gegevens ver-

 strekt zijn die, indien zij bekend waren geweest bij de beoordeling van de aan-

 vraag, zouden hebben geleid tot weigering van de parkeervergunning. 
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§ 6. Inhoud parkeervergunning 

 

Artikel 8 

 

1.  Een parkeervergunning is uitsluitend geldig voor het parkeren van het motorvoertuig 

waarvan het kenteken is vermeld op die vergunning. 

2.  Een parkeervergunning geldt voor het parkeren van één motorvoertuig op één par-

keerplaats. 

3.  De parkeervergunning bevat voorts in iedere geval de volgende gegevens: 

 a. de periode waarvoor de parkeervergunning geldt; 

 b. de parkeerzone dan wel het deelgebied waarvoor de parkeervergunning geldt; 

 c. de tijdseenheden waarvoor de parkeervergunning geldt; 

 d. de kentekenplaat van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning is ver-

leend. 

4.  De Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de geldigheidsduur van par-

keervergunningen. 

 

§ 7. Weigeringsgronden parkeervergunning 

 

Artikel 9 

 

Een parkeervergunning wordt geweigerd, indien niet zal worden voldaan aan de bij of 

krachtens deze landsverordening gestelde voorschriften of indien het vergunningenplafond 

per parkeerzone dan wel per deelgebied is bereikt. 

 

§ 8. Verbodsbepalingen 

 

Artikel 10 

 

1. Het is verboden om in een parkeerzone een motorvoertuig zodanig te parkeren of ge-

parkeerd te houden: 

 a. dat enig deel van het motorvoertuig zich buiten een parkeerplaats bevindt dan 

wel uitsteekt over de grenzen van de bij de parkeermeter behorende parkeer-

plaats; 

 b. indien reeds een motorvoertuig staat geparkeerd op de parkeerplaats; 

 c. gedurende tijdstippen waarop het parkeren op een daartoe aangewezen vergun-

ninghoudersplaats slechts aan een vergunninghouder is toegestaan. 

 d. dat er sprake is van één of meer overtredingen als bedoeld in artikel 28 van het 

Landsbesluit verkeersregels. 
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2. Het is verboden om in parkeerzones enig voorwerp, niet zijnde een voertuig of motor-

voertuig, te plaatsen of te laten staan: 

a. op een parkeerplaats; 

b. op een taxistandplaats; 

c. op een parkeerplaats bestemd voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen; 

d. op een invalidenparkeerplaats. 

3. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze te-

gen een parkeermeter te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik 

van die meter wordt belemmerd of verhinderd. 

4. Het is verboden om een parkeermeter in werking te stellen: 

 a. op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die 

welke in de kennisgeving op of bij de parkeermeter staan aangegeven; 

 b. in strijd met enige op of bij de parkeermeter gegeven aanwijzing omtrent het ge-

bruik van de meter; 

 c. op een tijdstip dat niet samenvalt met of onmiddellijk volgt op de feitelijke aan-

vang van het parkeren. 

 

Artikel 11 

 

1. De concessiehouder kan ter zake van de overtreding van artikel 10, derde en vierde 

lid, een boete van Afl. 75,- opleggen aan de overtreder.  

2. Overtredingen kunnen zowel door natuurlijke- of rechtspersonen worden begaan. 

3. De boete komt ten laste van de overtreder of houder en dient terstond te worden be-

taald. 

 

§ 9. Toezicht en handhaving 

 

Artikel 12 

 

1. Naast de aangewezen geüniformeerde politieambtenaren die krachtens artikel 20, eer-

ste lid, van de Landsverordening wegverkeer belast zijn met het toezicht op de nale-

ving van het bij of krachtens die landsverordening bepaalde, zijn belast de bij landsbe-

sluit aangewezen parkeerwachters. Van zodanige aanwijzingen wordt mededeling ge-

daan in de Landscourant van Aruba. 

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor 

de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd alle inlichtingen te 

vragen. Zij rapporteren terzake aan de directeur van de concessiehouder of aan de 

schriftelijk door de directeur aan te wijzen leidinggevenden van de concessiehouder. 
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3. Op de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen 

is het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) of de 

wettelijke regeling die dit vervangt, van toepassing. 

4. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle me-

dewerking te verlenen, die op grond van het tweede lid wordt gevorderd. 

 

§ 10. Bevoegdheid tot het aanbrengen van een wielklem, overbrenging en het in bewaring 

nemen van een motorvoertuig 

 

Artikel 13 

 

1.  Ter zake van een overtreding van de bij of krachtens artikel 4, eerste lid, onderdelen a 

en b, alsmede van artikel 10, eerste lid, onderdelen a tot en met d, kan, een parkeer-

wachter aan één van de wielen van het motorvoertuig een wielklem aanbrengen, ten-

einde het wegrijden van het motorvoertuig te beletten.  

2.  Nadat de wielklem is aangebracht, wordt door de parkeerwachter een rapport opge-

steld en tenminste één klemsticker op de ruit van het portier aan de stuurzijde van het 

motorvoertuig bevestigd. 

3.  De kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem bedragen Afl. 75,- 

per uur of een deel van een uur waarbinnen de betrokkene in overtreding is. De kosten 

komen ten laste van de overtreder of houder en dienen terstond te worden betaald. 

4. Een aangebrachte wielklem wordt niet eerder verwijderd dan nadat de boete bedoeld 

in artikel 4, vierde lid, de kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wiel-

klem zijn voldaan. Na deze voldoening vindt de verwijdering van de wielklem zo spoe-

dig mogelijk plaats.  

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan het bedrag, bedoeld in het der-

de lid worden aangepast. 

 

Artikel 14 

 

1. Nadat 2 uren zijn verstreken na het aanbrengen van de wielklem, en de overtreder dan 

wel de houder binnen die periode niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot het beta-

len van parkeergeld, dan wel niet heeft kunnen aantonen over een geldige parkeerver-

gunning te beschikken dan wel niet heeft voldaan, kan de parkeerwachter het motor-

voertuig doen overbrengen en in bewaring stellen. 

2. Vóór de overbrenging en het in bewaring nemen wordt het motorvoertuig op eventuele 

schades gecontroleerd. 

3. Bij regeling van de Minister worden de plaats van bewaring en de kosten van over-

brenging en bewaring van een motorvoertuig vastgesteld. 
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Artikel 15 

  

De opbrengsten van het aanbrengen en verwijderen van een wielklem aan een motorvoer-

tuig en het overbrengen, in bewaring nemen en vrijgeven van een motorvoertuig komen 

toe aan de concessiehouder. 

 

§ 11. Overige bepalingen 

 

Artikel 16 

  

De concessiehouder brengt jaarlijks voor 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de 

Minister verslag uit over de resultaten van de toepassing van deze landsverordening.  

 

Artikel 17 

 

De Minister zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze landsverordening, en 

vervolgens elk jaar, aan de Staten een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid 

van deze landsverordening. 

 

§ 12. Aanpassing bestaande wetgeving 

 

Artikel 18 

 

De Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) wordt gewijzigd als volgt: 

 

A. in artikel 1 wordt na de omschrijving van het begrip “houder van een motorvoertuig” 

 een nieuw begrip met bijbehorende omschrijving ingevoegd, luidende: 

Wielklem : een mechanisch hulpmiddel waardoor wordt verhinderd dat  

  het voertuig wordt weggereden; 

  

B. het opschrift van paragraaf 7 komt te luiden: § 7. Wielklem, overbrenging en inbewa-

ringstelling van voertuigen. 

 

C. artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: 

 1°. het tweede lid wordt vernummerd tot het vijfde lid; 

 2°. aan het artikel worden tussen het eerste lid en vijfde lid drie nieuwe leden 

toegevoegd, luidende: 

2. Alvorens het in het eerste lid bedoelde verzoek te doen, kan de daar 

 bedoelde  opsporingsambtenaar aan één van  de  wielen van  het voer- 
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 tuig een wielklem worden aangebracht, teneinde het wegrijden 

 van het voertuig te voorkomen voor ten hoogste 2 uren. Indien na 

 het aanbrengen van de wielklem 2 uren zijn verstreken, kan het 

 voertuig worden overgebracht en in bewaring worden gesteld. 

3. Ter zake van het verwijderen van de wielklem worden kosten in re-

kening gebracht bij de overtreder. 

4. De wielklem wordt niet verwijderd dan nadat de kosten van het aan-

brengen en van het verwijderen van de wielklem zijn voldaan. Na 

deze voldoening vindt de verwijdering van de wielklem zo spoedig 

mogelijk plaats.  

 

§ 13. Inwerkingtreding en citeertitel  

 

Artikel 19 

 

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening parkeerzones.  

 

 

 

 Gegeven te Oranjestad, 8 juli 2015 

  F.J. Refunjol 

 

 

  

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, 

O.B. Sevinger 

 

De minister van Justitie, 

A.L. Dowers 

 

De minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur, 

O.E. Oduber 

 

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie, 

A.R. Bermudez 

 

 

 


