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 IN NAAM DER KONINGIN! 

 

 

 

 DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

 In overweging genomen hebbende: 

 

 

dat het in het kader van de algehele herziening van de Arubaanse arbeidswetgeving 

wenselijk is om te voorzien in een geheel nieuw stelsel van bestuursrechtelijke hand-

having van deze arbeidswetgeving; 

 

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

steld onderstaande landsverordening: 

 

§1. Definities 

 

Artikel 1 

 

 In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 

onder: 

de Minister : de minister, belast met arbeid; 

overtreding : een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens de: 

 - Arbeidsverordening 2013;  

 - Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26); 

 - Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 

1989 no. GT 14); 

 - Vakantieverordening (AB 1993 GT no. 11);  

 - Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten (AB 

1994 no. GT 8);  

 - Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18); 

 - Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten; 

 - Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31); 

overtreder : degene die de overtreding pleegt of medepleegt; 

toezichthouder : een persoon als bedoeld in artikel 2, eerste lid. 
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§2. Toezicht 

 

Artikel 2 

 

 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in arti-

kel 1 genoemde landsverordeningen zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewe-

zen personen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant 

van Aruba. 

 2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zo-

ver dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatie-

dragers en daarvan afschrift te nemen of kopie te maken of deze daartoe tijdelijk 

mee te nemen; 

c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestem-

ming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen; 

d. woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner ten aanzien 

waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze een werkgever is, te betreden, 

vergezeld van door hen aangewezen personen. 

 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats of woning als bedoeld in het 

tweede lid, onderdelen c respectievelijk d, verschaft met behulp van de sterke arm. 

 4. Alvorens toepassing te geven aan de bevoegdheid, bedoeld in het tweede 

lid, onderdeel d, toont de toezichthouder een legitimatiebewijs, voorzien van een foto, 

en vraagt, zo mogelijk in een taal die betrokkene verstaat, onder mededeling van het 

doel van zijn komst, aan de bewoner toestemming om in de desbetreffende woning 

binnen te treden; indien die toestemming niet wordt gegeven, toont de toezichthouder 

een machtiging tot binnentreden van de rechter-commissaris, welke machtiging het 

adres van de woning en, zo mogelijk, de naam van de bewoner daarvan bevat, en ver-

strekt onmiddellijk een kopie daarvan aan de bewoner. 

 5. De wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen 

personen geschiedt conform de voorschriften van het Landsbesluit algemene bepalin-

gen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) of het landsbesluit dat dit vervangt. 

 6. Een ieder verleent aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle 

medewerking, die op grond van het tweede lid van hem wordt gevorderd. 
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§3. Last onder dwangsom en bestuurlijke boete 

 

Artikel 3 

 

 1. De Minister kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van een over-

treding. De Minister trekt de last in, indien de overtreding niet meer ongedaan ge-

maakt kan worden. 

 2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde overtredingen kan de Minister 

ook een bestuurlijke boete opleggen tot een bedrag van tweehonderdvijftigduizend 

florins per afzonderlijke overtreding. 

 3. Overtredingen kunnen zowel door natuurlijke- of rechtspersonen worden 

begaan. 

 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld 

ten aanzien:  

a. de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het 

eerste en tweede lid; 

b. de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en 

de bestuurlijke boete per overtreding, alsmede de vermelding van bepaalde gege-

vens van de overtreder bij de toepassing van de last onder dwangsom, de bestuur-

lijke boete en de last tot stillegging van werk; de overtredingen worden gerang-

schikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende 

basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. 

 5. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan het Land. 

 

Artikel 4 

 

 1. Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verlo-

pen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van 

eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 

3, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtreding verdubbeld. 

 2. In afwijking van artikel 3, tweede lid, kan de Minister de hoogte van de be-

stuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat 

de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan 

Afl. 500.000,-. 
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Artikel 5 

 

 1. Indien de Minister voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft 

hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voor-

nemen berust. De minister zendt een kopie van de kennisgeving naar het Openbare 

Ministerie. 

 2. De Minister stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelijke 

termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen 

voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd. 

 3. Indien de Minister nadat de betrokkene zijn zienswijze naar voren heeft ge-

bracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, 

wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 

 

Artikel 6 

 

 Degene jegens wie door de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in 

redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een 

bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige ver-

klaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem om informatie 

wordt gevraagd. 

 

Artikel 7 

 

 1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening 

van de beschikking waarbij zij is opgelegd. 

 2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te reke-

nen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn 

verstreken. 

 

Artikel 8 

 

 1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt: 

a.  indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onder-

zoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvor-

dering is vervallen ingevolge de artikelen I.143, I.144 en I.145 van het Wetboek 

van Strafrecht van Aruba (AB 2011 no. 24); 
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b.  drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd. 

 2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een 

bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd. 

 3. Tussen de Minister en het Openbaar Ministerie vindt periodiek overleg 

plaats over de geconstateerde overtredingen. 

 4. De Minister kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom 

opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn opschorten of de dwangsom 

verminderen in geval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijk-

heid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen. 

 5. De Minister kan voorts op verzoek van een overtreder een last onder 

dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat 

de dwangsom is verbeurd. 

 

Artikel 9 

 

 De Minister houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een 

onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaats-

gevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht. 

 

Artikel 10 

 

 1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door de 

Minister bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen 

twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten 

van de aanmaning, te betalen. 

 2. Bij gebreke van betaling kan door de Minister van de overtreder het bedrag 

en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door 

middel van een dwangbevel worden ingevorderd.  

 3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van beteke-

ning van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Aruba en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften 

van dat wetboek kan worden tenuitvoergelegd. 

 4. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: 

a. aan het hoofd het woord dwangbevel; 

b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde 

wettelijke rente; 
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c. het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voorvloeit; 

d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitgebracht. 

 5. Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat tegen 

het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de Minister bij 

het gerecht in eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen bepaalde wij-

ze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuit-

voerlegging van het dwangbevel. 

 

§4. Stilleggen van werk 

 

Artikel 11 

 

 1. Onverminderd artikel 1, eerste en tweede lid, kan de Minister een last aan 

de overtreder opleggen om binnen een door hem te bepalen periode de overtreding 

van de artikelen 8, 19 of 20 van de Arbeidsverordening 2013 ongedaan te maken. 

 2. Indien de overtreder niet binnen de periode, bedoeld in het eerste lid, vol-

doet aan de last, bedoeld in dat lid, kan de Minister het stilleggen van werk bevelen, 

waarop de overtreding betrekking heeft. 

 3. De stillegging, bedoeld in het eerste lid, geschiedt voor een periode van ten 

hoogste 72 uur en kan aansluitend één keer voor ten hoogste dezelfde periode worden 

verlengd. 

 

§5. Overgang- en slotbepaling 

 

Artikel 12 

 

 Op het tijdstip, bedoeld in artikel 17, eerste lid, vervallen: 

a. artikel 13a van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26); 

b. artikel 7a van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 

1989 no. GT 14); 

d. artikel 16a van de Vakantieverordening (AB 1993 GT no. 11); 

e. artikel 9a van de Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten (AB 

1994 no. GT 8); 

f.  artikel 12a van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18); 

g. artikel 4b van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31).  
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Artikel 13 

 

 Vanaf het tijdstip, bedoeld in artikel 17, eerste lid, berust de aanwijzing van 

de desbetreffende ambtenaren als toezichthouder in de zin van de artikelen 13a, eerste 

lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26), 7a, eerste lid, 

van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 1989 no. GT 14), 

16a, eerste lid, van de Vakantieverordening (AB 1993 GT no. 11), 9a, eerste lid, van 

de Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten (AB 1994 no. GT 8), arti-

kel 12a, eerste lid, van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18) en artikel 4b, 

eerste lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) op artikel 2, eerste 

lid. 

 

Artikel 14 

 

 Artikel 15, eerste lid, van de Landsverordening terbeschikkingstelling ar-

beidskrachten komt te luiden: 

 1. De Deze landsverordening treedt in werking op 1 april 2013, met uit-

zondering van artikel 5 dat in werking treedt op een bij landsbesluit te bepalen 

tijdstip, welk zich op of na 1 juli 2013 bevindt. . 

 

Artikel 15 

 

 De Arbeidsverordening 2013 wordt gewijzigd als volgt: 

A. in artikel 8, vijfde lid, vervalt de zinsnede ", dan wel indien in een onderneming, 

waar geen collectieve regeling van toepassing is, ten minste 60% van het totaal 

aantal werknemers van die onderneming, schriftelijk instemt met een dergelijke 

afwijking"; 

B. in artikel 36, tweede lid, wordt "Casinobesluit (AB 1991 GT no. 15)" vervangen 

door: Arbeidsbesluit Casino (AB 1990 no. GT 15). 

 

Artikel 16 

 

 In Boek 7A, Zevende Titel A, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 

1989 no. GT 100) worden de navolgende wijzigingen aangebracht: 

A. vóór het bepaalde in artikel 1613h wordt het nummer "1." geplaatst en vervalt in 

die bepaling het woord "schriftelijk"; 
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B. na artikel 1613h, eerste lid, wordt een tweede lid toegevoegd luidende: 

 2. Een beding dat de werkgever de bevoegdheid geeft de overeengeko-

men arbeidsomvang te verminderen, is nietig. ; 

C. in artikel 1615f, vierde lid, worden de woorden "laatste zinsnede" vervangen 

door: eerste deelzin. 

 

Artikel 17 

 

 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 april 2013. 

 2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening bestuurlijke handhaving 

arbeidswetgeving. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 28 maart 2013 

 F.J. Refunjol 

 

 

 

De minister van Toerisme, Transport en 

Arbeid, 

O.E. Oduber 

 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers     

 

 


