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INLEIDING 

Lange tijd is in de Arubaanse samenleving veel discussies ontstaan over de kleuren van de Arubaanse 

vlag, aangezien er vooral verschillende soorten blauwe kleur van de vlag voorkomen, terwijl de 

officiële kleuren al sinds 1976 in de Wet zijn vastgelegd. 

De structurele controle op de invoer en verkoop op de officiële kleuren van de vlag was en is er niet. 

Bovendien ontstond er verwarring onder de bevolking welke de juiste kleuren zijn. Overal ziet men 

verschillende kleuren blauw van de Arubaanse vlag wapperen, vooral tijdens de nationale dagen zoals 

‘Dia di Betico’ en ‘Dia di Himno y Bandera’, wanneer veel vlaggen worden gehesen.  

In de praktijk blijkt het aanbod van de Arubaanse vlag nog te veel met verschillende kleuren blauw 

voorkomt. Bij nader onderzoek blijkt ook dat de originele kleuren van de vlag sinds 1976, conform het 

kleurcoderingssysteem, uit productie te zijn genomen. 

 

De bevolking is zich in de laatste jaren niet meer bewust gaan bezighouden met het correcte 

kleurgebruik van de Arubaanse vlag. Als gevolg hiervan had de regering in 2013 het initiatief genomen 

om deze problematiek op te pakken en in 2014 besloten om een wetswijzing van de Arubaanse vlag 

vast te leggen in de LANDSVERORDENING AB 2014 no. 51 Landsverordening van 17 oktober 

2014 tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101) 

(hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als nationaal symbool). 

In de wet is niet alleen vastgelegd wat de officiële kleuren zijn, maar ook wie de controle gaat 

uitoefenen op de invoer en verkoop van de Arubaanse vlag met de correcte kleuren, conform het 

LANDSBESLUIT, AB 2015 no. 32 Landsbesluit houdende algemene maatregelen, van 16 2015 

tot wijziging van het Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118) (invoering vergunningsstelsel en nadere 

voorschriften bestuurlijke handhaving); het Vlaggenbesluit LB-ham.  

 

De uitvoering van de nieuwe Landsverordening en Landsbesluit, houdende bestuurlijke handhaving, 

valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector en 

Cultuur, waarvan de uitvoering van het Vlaggenbesluit LB-ham onder de verantwoordelijkheid van de 

Directie Cultuur Aruba (DCA) komt te vallen. 

 

Vlak na de vastlegging van de nieuwe wet en het LB-ham, had de Minister belast met Cultuur dit via 

de media aan de bevolking bekend gemaakt. De Arubaanse bevolking heeft minstens een jaar 

gekregen om zich bewust te gaan bezighouden met de correcte kleuren van de Arubaanse vlag. Het 

beleid op de controle van de correcte kleuren van de Arubaanse vlag bij invoer en verkoop zal per 1 

januari 2016 ingaan. 

 

Met de vastlegging van de wijziging van de Landsverordening van de Arubaanse vlag en het 

Vlaggenbesluit LB-ham, streeft de regering ernaar dat er met de thans voerende 

bewustwordingscampagnes, in het komende jaar 2016 minder tot geen vlaggen met de onjuiste 

kleuren meer in de omloop, vooral bij de viering van het 30 jaar ‘Status Aparte’ en van het 40 jaar 

‘Himno y Bandera’. Ook streeft de regering om de Arubaanse identiteit te waarborgen. 

 

Dit document vormt het beleid waaraan alle regelingen en instrumenten voor het Vlaggenbesluit LB-

ham opgehangen kunnen worden. Het beleid ‘Boetehandhaving bij In- en Verkoop van de vlag van 

Aruba’ vormt het kader voor de missie, visie, doelstellingen, instrumenten, organisatie en de concreet 

met elkaar te ondernemen samenhangende activiteiten op het gebied van sancties bij de overtreding 

van de wetgeving m.b.t. de officiële kleuren van de vlag van Aruba bij invoer en verkoop. 
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1 WETGEVING ARUBAANSE VLAG 

1.1  HISTORIE  

Sinds de vlag van Aruba officieel is geïntroduceerd op 18 maart 1976, 

samen met het officiële volkslied, “Aruba Dushi Tera”, en sinds Aruba 

op 1 januari 1986 de “status aparte” verkreeg, dat wil zeggen de 

positie van een autonoom land binnen het Koninkrijk der 

Nederlanden, is de vlag van het Land Aruba samen met het volkslied 

en het wapen op 17 oktober 1991 vastgelegd in de wet (AB 1991 no. 

101 (inwtr. AB 1991 no. 118)1 en omvat de officiële kleuren geel, 

blauw, wit en rood2. Deze wet is sindsdien altijd geldig en van toepassing geweest op de officiele vlag 

van Aruba.  

De kleur blauw staat voor de immense zee, waar Aruba door wordt omringt. Geel is de kleur van 

overvloed en de horizontale lijnen staan voor de soliditeit hiervan.  

Geel vertegenwoordigt de huidige industrie en toerisme als belangrijkste inkomstenbronnen, alsook 

de goud -, en aloë-industrie uit het industriële verleden. Geel staat ook voor de bomen en planten van 

Aruba die geel bloeien, zoals de ‘Kibrahacha’, Brazil, ‘Bonchi di strena’, ‘curahao’, ‘tuturutu’ en 

‘wanglo’.  

De kleur rood vertegenwoordigt de vier punten van een kompas en symboliseert de herkomst van de 

bevolking uit alle windstreken. Voorts vertegenwoordigt het de oude industrie van brazielhout en is 

tevens een eerbetoon aan het bloed van de Indianen, dat in ‘Rooi Frances’ (Franse Pas) gevloeid heeft 

voor de vrijheid van Aruba.  

De kleur wit waarmee de rode ster is omzoomd, symboliseert de prachtige sneeuwwitte stranden en 

de puurheid van het Arubaanse volk. 

1.2 KLEURGEBRUIK VAN DE VLAG 

Al een aantal jaar is er veel discussies ontstaan over het kleurcoderingssysteem van de officiële kleuren 

van de Arubaanse vlag, waarbij deze in omloop werd gebracht met kleuren die niet altijd voldeden 

aan de wettelijke vastgestelde kleurenvereisten en afmetingen. Er zijn vlaggen te zien in allerlei 

variaties blauw.  

Na jarenlang onderzoek over het kleurcoderingssysteem van de officiële kleuren van de Arubaanse 

vlag, heeft de regering van Aruba in het jaar 2014 besloten om de kleuren opnieuw vast te stellen en 

deze conform de hedendaagse kleurensystemen te categoriseren. Het is niet meer mogelijk om de 

originele kleuren van de vlag uit 1976 vast te leggen, omdat deze kleuren uit productie zijn genomen.  

1.3 LANDSVERORDENING HERNIEUWDE VASTSTELLING VLAGKLEUREN 

Op 17 oktober 2014 kwam de Landsverordening van de vlag tot stand tot wijziging van de 

Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; 

aanwijzing shoco als nationaal symbool) (AB 2014 no. 51), waarin de kleuren van de Arubaanse vlag 

volgens het kleurcoderingssysteem van het bedrijf “Pantone” opnieuw werden vastgesteld. De 

officiële kleur blauw is nu van de ‘Pantone Matching System’ ‘PMS 279 C’ ofwel ‘Larkspur’ als bedoeld 

in de ‘Britisch colour Council Dictionary of Colour Standards’. Dit is de kleur die het meeste 

overeenkomt met de originele kleur uit 1976. Met deze vastlegging wil de regering voorkomen dat er 

                                                             
1 LANDSVERORDENING AB 2014 no. 51 Landsverordening van 17 oktober tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen 

en volkslied (AB 1991 no. 101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als nationaal symbool) 
2 Gobierno Aruba, Nationale symbolen (https://arubaoverheid-preproductie.sim-otap.nl/informatie-

dienstverlening/nationale-symbolen_41478/) 
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nog verwarringen in de blauwe kleur blijven bestaan en dat er nog vlaggen in verschillende kleuren 

blauw op Aruba wapperen. 

Volgens de LANDSVERORDENING van 17 oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening vlag, 

wapen en volkslied (AB 1991 no. 101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als 

nationaal symbool) bestaat de vlag van Aruba uit de volgende officiële kleuren:  

 

Kleuren van de Arubaanse vlag wettelijk vastgelegd: 

• De kleur blauw van het veld van de vlag is blauw ‘PMS* 279 C’ ofwel ‘Larkspur’. In het lagere 

1/3 deel van de vlag zijn drie gelijke horizontale banen, respectievelijk gekleurd geel, blauw, 

geel, waarbij de breedte van elke baan gelijk is aan 1/18 va de breedte van de vlag. De 

bovenstaande baan begint op een afstand van precies tweederde van de breedte van de vlag, 

gemeten van boven naar beneden. De kleur van de middelste baan is blauw PMS 279 C. Onder 

de drie banen (geel-blauw-geel) bevindt zich een brede rand die gelijk is aan 1/6 van de 

breedte van de vlag, in de kleur blauw PMA 279 C; 

• De kleur geel van de banen is geel ‘PMS 109 C’ ofwel ‘Bunting Yellow’; 

• De kleur rood van de ster is ‘PMS 032 C’ ofwel ‘Union Jack Red’. De vlag vertoont in het kanton 

of het bovenste hijsvlak een vierpuntige ster waarvan de horizontale en verticale meridianen 

parallel aan de boven- en beneden rand en aan de hijs- en wapperrand van de vlag. Een lijn, 

getrokken vanuit welke binnenhoek van de ster dan ook door het centrum van de ster naar 

de tegenover gelegen binnenhoek, is gelijk aan de lengte van 1/3 deel van de horizontale of 

verticale mediaan van de ster. De afstand van het ene eindpunt van de ster tot het andere 

eindpunt van de ster, met inbegrip van de ster, ligt op een afstand gelijk aan 1/18 van de 

breedte van de vla, gemeten van de hijsrand af naar binnen. 

• De kleur wit waarmee de ster is omzoomd is ‘PMA absoluut wit’.  

1.4 MISSIE VLAGGENBESLUIT 

De Arubaanse gemeenschap wordt proactief benaderd om de Arubaanse vlag met de officiële kleuren 

in te voeren, te kopen en te gebruiken, conform het Landsbesluit houdende maatregelen (LB-ham): 

• Een wetswijziging van de vlag is ingevoerd om het officiële kleurgebruik van de Arubaanse 

vlag te bewaken en te waarborgen; 

• Er wordt een bewustwordingscampagne gevoerd om de vlaggen met de officiële kleuren in te 

voeren, te verkopen en te gebruiken; 

• Er is een vergunningsstelsel aan de wet gekoppeld, opdat er controle bij de in- en verkoop van 

de Arubaanse vlag met de officiële kleuren kan worden uitgeoefend;  

• Er zijn voorschriften t.a.v. de bestuurlijke handhaving aan de wet gekoppeld, opdat sancties 

kunnen worden opgelegd bij de overtreding van de officiële kleuren bij de in- en verkoop van 

de Arubaanse vlag.  

1.5 VISIE VLAGGENBESLUIT  

De regering streeft ernaar om de Arubaanse samenleving bewuster te maken om de correcte kleuren 

van de officiële Arubaanse vlag te gebruiken. De invoering van het controle-instrumentarium zal 

ervoor moeten zorgen dat officiële Arubaanse vlag met de correcte kleuren nu en in de toekomst op 

een verantwoorde manier wordt ingevoerd, verkocht en gebruikt en ten alle tijden bewaakt en 

gewaarborgd wordt.  
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2 VERGUNNINGSSTELSEL EN BESTUURLIJKE HANDHAVING 

2.1 HET VLAGGENBESLUIT (AB 1991 NO. 118) 

Op 24 oktober 2014 werd de Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101) gewijzigd 

teneinde de problematiek van verschillen blauwkleuren voor de Arubaanse vlag op een meer 

efficiënte wijze aan te kunnen pakken. Het was daardoor wenselijk om nadere regels te stellen 

omtrent de invoer en verkoop van de exemplaren van de Arubaanse vlag en ook om nadere regels te 

stellen voor de bestuurlijke handhaving van voornoemde wetgeving. Die regels werden in juli 2015 in 

het Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118) vastgesteld (vide het LANDSBESLUIT, houdende algemene 

maatregelen, van 16 juli 2015 tot wijziging van het Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118) (invoering 

vergunningsstelsel en nadere voorschriften bestuurlijke handhaving) (AB 2015 no. 32)) 

2.2 VERGUNNINGSSTELSEL EN BESTUURLIJKE BOETE 

Er zijn twee belangrijke wijzigingen ingevoerd van zowel de Landverordening vlag, wapen en volkslied 

(AB 1991 no. 118) als het Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118). Ten eerste betreft het de invoering van 

wettelijke regels omtrent de in- en verkoop van de Arubaanse vlag; het vergunningsstelsel. Ten 

tweede regelt zij de invoering van bestuurlijke sancties om deze nieuwe regels te kunnen handhaven. 

De voorbedoelde nieuwe wettelijke regels impliceren nadere regels bij landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, voor de invoer en verkoop van de vlag. 

 

2.2.1 Vergunningstelsel invoer en verkoop Arubaanse vlag 

Een vergunning als bedoeld in artikel 11a van het Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118) wordt door de 

Minister belast met Cultuur afgegeven. De vergunning dient schriftelijk bij de DCA te worden verzocht 

(aanvraagformulier is bij de DCA verkrijgbaar). Daarbij worden de door de Minister verlangde 

gegevens overgelegd. 

De Minister beslist binnen twee weken na de datum van ontvangst. Indien hij zijn beslissing niet 

binnen één maand na de dag van ontvangst ter kennis van de verzoeker heeft gebracht, wordt de 

vergunning geacht te zijn verleend.  

 

De Minister kan aan een vergunning voorwaarden verbinden in het belang van het waarborgen van 

het officiële kleurgebruik van de Arubaanse vlag. 

 

2.2.1.1 Afgifte van een vergunning 

1. De afgifte van de vergunning geschiedt namens de Minister belast met Cultuur, door de DCA (art 

11a Vlaggenbesluit LB-ham); 

2. De vergunning is alleen bij de DCA aan te vragen; 

3. De vergunning is geldig voor 1 jaar na dagtekening van afgifte; mits niet voortijding ingetrokken 

conform lid 6; 

4. Geen vergunning wordt afgegeven indien de kleuren van het monster van de vlag(gen) (1 

exemplaar van de in te voeren vlag(gen) niet aan de regelgeving van het Vlaggenbesluit LB-ham 

voldoen; 

5. De aanvraag om een vergunning bevat ten minste de volgende gegevens:  

A. Voor wat betreft een vergunning tot inkoop: 

1. de naam en voornaam van de aanvrager; 

2. in geval de aanvragen een rechtspersoon is, de juridische vorm, naam en zetel van 

rechtspersoon, alsmede de namen en voornamen van de bestuursleden; 

3. de naam van de leverancier in het buitenland; 

4. het aantal in te voeren exemplaren van de vlag en de afmetingen van die exemplaren; 
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5. de beschrijving van de kleuren van de vlag; 

6. een monster van de vlag (1 exemplaar van de te bestellen vlaggen). 

 

B. Voor wat betreft een vergunning tot verkoop: 

1. de naam en voornaam van de aanvrager; 

2. in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de juridische vorm, naam en zetel van 

rechtspersoon, alsmede de namen en voornamen van de bestuursleden; 

3. de naam van de leverancier in Aruba; 

4. de beschrijving van de kleuren van de vlag. 

 

6. De Minister kan de vergunning intrekken, indien de vergunninghouder zich niet aan de regels 

conform de vergunning heeft gehouden:  

1. bij een overtreding zoals bedoeld in paragraaf 3.2.2 Bestuurlijke Boete handhaving, nadat 

een waarschuwing is afgegeven; 

2. bij overige overtredingen die in strijd zijn met het Vlaggenbesluit LB-ham. 

De overtreder kan ten alle tijden opnieuw een vergunning aanvragen, mits hij/zij zich aan de 

regelgeving van het LB-ham houdt. 

De voornoemde vergunningstelsel zal ervoor zorgen dat voortaan niet meer mogelijk zal zijn om 

exemplaren van de Arubaanse vlag, zonder door de Minister belast met Cultuur afgegeven 

vergunning, in het buitenland te bestellen dan wel hier op Aruba te verkopen. 

 

2.2.2 Bestuurlijke boete handhaving 

Onder de bestuurlijke boete wordt verstaan de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, 

van de Landverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101). Met dit instrument gaat de 

regering de problematiek van de Arubaanse vlaggen met verkeerde kleuren aanpakken. Hierin wordt 

het opleggen van een bestuurlijke boete zoals in artikel 7b, tweede lid, van de Landsverordening vlag, 

wapen en volkslied (AB 1991 no. 101) nader uitgewerkt.  

De mate van de bestuurlijke boete is afhankelijk van het type overtreding bij het wel of niet in het 

bezit zijnde van een vergunning om vlag(gen) in te voeren en/of te verkopen èn het aantal in te voeren 

en/of te verkopen exemplaren vlag(gen). 

 

2.2.2.1 Waarschuwing voorafgaande oplegging bestuurlijke boete 

Voorafgaande het opleggen van de bestuurlijke boete, heeft de in- en/of verkoper van de vlag(gen), 

in dit geval de overtreder genoemd, al bij de eerste overtreding, een schriftelijke waarschuwing 

ontvangen. De overtreder krijgt de kans om de overtreding weg te werken. Bij een tweede overtreding 

wordt de op- en/of vastlegging van de bestuurlijke boete beschreven in paragrafen 3.2.2.2 en 3.2.2.3, 

gehanteerd.  

2.2.2.2 Indeling bedragen bestuurlijke boete 

De bestuurlijke boete vermeld in artikel 7b van de Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 

no. 101), heeft een maximumbedrag van Afl. 250.000. Ten aanzien van de basisbedragen, 

minimumbedragen en maximumbedragen voor de bestuurlijke boete geldt voor zowel een 

natuurlijke-  als een rechtspersoon de indeling, zoals bedoeld in Tabel 1: 
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Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 

Afl. 1000,- Afl 0,- Afl. 250.000,- 
 

Tabel 1 Geldbedragen Bestuurlijke boete 

Het bedrag van de opgelegde bestuurlijke boete wordt bepaald per type overtreding, gekoppeld aan 

het wel of niet in het bezit zijnde van een vergunning zoals bedoeld in paragraaf 3.2.2.3, en het aantal 

ingevoerde en/of te verkopen exemplaren vlaggen. Zodra het type overtreding is vastgesteld, kan de 

boete oplopen naarmate het aantal ingevoerde en/of te verkopen exemplaren vlaggen, zoals bedoeld 

in Tabel 2. 
 
 

 Aantal exemplaren Boete bedragen in Afl. 

A        --         -       10.000      5.000,-     -       20.000,- 

B   10.000    -       50.000    20.000,-     -       50.000,- 

C   50.000    -     100.000    50.000,-     -     100.000,- 

D  100.000   -     200.000  100.000,-     -     200.000,- 

E 200.000 of meer Maximaal 250.000,- 
Tabel 2 Geldbedragen Bestuurlijke Boete aantal exemplaren vlaggen 

 

2.2.2.3 Uitganspunt vastlegging bestuurlijke boete 

Het uitgangspunt voor de vast te leggen bestuurlijke boete door middel van een beschikking, is het 

type overtreding van het wel of niet in het bezit zijnde van een vergunning, waaraan een basisbedrag 

gekoppeld is. De bestuurlijke boete kan daarnaast oplopen naarmate het aantal ingevoerde en/of te 

verkopen exemplaren vlaggen oploopt, zoals bedoeld in Tabel 2. 

1. Bestuurlijke boete bij het wel of niet in het bezit zijnde van een vergunning wordt als volgt 

vastgesteld: 

a. voor het met vergunning inkopen of verkopen van exemplaren van de vlag die niet voldoen 

aan de Landverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101), het basisbedrag van Afl. 

1000,-; 

b. voor zonder een vergunning inkopen of verkopen van exemplaren van de vlag die voldoen aan 

de Landverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101), het basisbedrag Afl. 2000,-; 

c. voor zonder een vergunning verkopen van exemplaren van de vlag die niet voldoen aan de 

Landverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 101), het basisbedrag van Afl. 3000,-. 

 

2. De minister kan bij het vaststellen van de bestuurlijke boete rekening houden met de draagkracht 

van de overtreder. Daarbij kan de Minister de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met ten 

hoogste 100%. In dit geval dient de overtreder de benodigde informatie m.b.t. het jaarinkomen 

en de belastingsopgave van het belastbare jaar, aan te tonen. 

 

3. Indien de Minister beslist over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete, vermeldt de 

beschikking tevens het volgende: 

a. de naam van de overtreder; 

b. de overtreding ter zake waarvan de boete wordt opgelegd; 

c. het bedrag van de boete; 

d. de termijn waarbinnen de boete moet worden betaald. 

  



DCA  Beleid Vlaggenbesluit per 1 januari 2016 januari 2016/9 

 

2.2.2.4 Geen bestuurlijke boete 

1. De minister legt geen bestuurlijke boete op, indien: 

a. voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestaat; 

b. de overtreder is overleden; 

c. aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is 

opgelegd. 

 

2. Een bestuurlijke boete vervalt, indien zij op het tijdstip van het overlijden van de overtreder niet 

onherroepelijk is. Een onherroepelijk bestuurlijke boete vervalt voor zover op dat tijdstip nog niet 

is betaald. 

 

Met de invoering van de bestuurlijke boete verwacht de regering het ongewenste verschijnsel van de 

Arubaanse vlaggen met kleuren die niet voldoen aan de nieuwe wetgeving met betrekking tot de 

kleuren van de Arubaanse vlag (AB 1991 no. 101), te laten verdwijnen. 
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3 TOEZICHTHOUDERS 

3.1.1 Commissie Toezichthouders 

Naar aanleiding van de wetswijzigingen van de Landsverordening van 17 oktober 1991 houdende 

regelen betreffende de vlag, het wapen en het volkslied van Aruba (AB 1991 no. 101) en het 

Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118) betreffende de invoering van toezichthouding op de naleving van 

deze wettelijke regelingen, stelt de Minister belast met Cultuur een commissie toezichthouders in, 

met als taak:   

- het administratiefrechtelijk toezicht houden door of namens de overheid op de naleving 

van bij of krachtens landsverordening gegeven voorschriften (vide het LANDSBESLUIT, 

houdende algemene maatregelen, van 16 juli 2015 tot wijziging van het Vlaggenbesluit (AB 

1991 no. 118) (invoering vergunningsstelsel en nadere voorschriften bestuurlijke handhaving) 

(AB 2015 no. 32);  

- sturing geven aan het houden van toezicht aangaande het correcte kleurgebruik van de 

officiële Arubaanse vlag;  

- het signaleren van de overtreding van de juiste kleuren van de Arubaanse vlag van of bij 

krachtens Landsverordening gegeven voorschriften (vide de LANDSVERORDENING van 17 

oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 

101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als nationaal symbool) (AB 2014 

no. 51); 

- de juiste sanctie/ boete opleggen conform de hiervoor voorgeschreven voorschriften, bij het 

zich niet houden aan het correcte kleurgebruik. 

 

3.1.2 Plaats van de Toezichthouder 

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Landsverordening vlag, wapen, volkslied 

en nationaal symbool van Aruba (AB 1991 no. 101) bepaalde, zijn belast de daartoe bij landsbesluit 

aangewezen ambtenaren; de toezichthouder. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de 

Landscourant van Aruba.  

De toezichthouder houdt toezicht conform de gegeven voorschriften zoals opgenomen in het 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de 

uitoefening van standaardtoezicht-bevoegdheden (AB 1998 no. 70). 

 

De leden toezichthouders van de door de Minister belast met Cultuur ingestelde commissie, zijn 

aangewezen ambtenaren of andere personen, die bij verschillende departementen van de overheid 

werkzaam zijn, t.w. van: 

- de Directie Cultuur  Aruba (tevens Voorzitter) 

- het Ministerie belast met Cultuur 

- de Douane 

- het Korps Politie Aruba 

- het Bureau Interne Diensten. 
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3.1.3 Bevoegdheid van de toezichthouder 

De bevoegdheid van de aangewezen toezichthouder(s) als bedoeld in artikel 7e, eerste lid, van de 

Landsverordening vlag, wapen, volkslied en nationaal symbool van Aruba (AB 1991 no. 101), houdt in: 

1. De aangewezen personen (toezichthouders) zijn uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van 

hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd3: 

a. Alle inlichtingen te vragen; 

b. Inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en ander informatiedragers en 

daarvan afschrift te nemen of kopie te maken; 

c. Alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

bewoner, te betreden; 

2. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het eerste lid, onder c, verschaft met 

behulp van de sterke arm; 

3. Op de wijze van taakuitoefening van de toezichthouder, is het Landsbesluit Algemene Bepalingen 

toezicht uitoefening (AB 1998 no. 70) of het Landsbesluit dat dit vervangt, van toepassing; 

4. Een ieder is verplicht aan de toezichthouder alle medewerking te verlenen die op grond van het 

eerste lid wordt gevorderd. 

                                                             
3LANDSVERORDENING  van 17 oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en volkslied 

(AB 1991 no. 101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als nationaal symbool) (AB 2014 no. 

51)   
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BRON 

Advies ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Vlaggenbesluit 

(AB 1991 no. 118) (invoering vergunningsstelsel en nadere voorschriften bestuurlijke handhaving), 

d.d. 4 juni 2915, kenmerknr. DWJZ/14-108, De minister van Justitie. 

Advies voorstel beleid waarborging kleur Arubaanse vlag, d.d. 7 november 2014, kenmerknr. DCA-

331/14, Directeur DCA 

Gobierno Aruba, Nationale symbolen (https://arubaoverheid-preproductie.sim-otap.nl/informatie-

dienstverlening/nationale-symbolen_41478/). 

LANDSVERORDENING, van 17 oktober 1991 houdende regelen betreffende de vlag, het wapen en het 

volkslied van Aruba (AB 1991 no. 101). 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de 

uitoefening van standaardtoezichtbevoegdheden (AB 1998 no. 70). 

LANDSVERORDENING van 17 oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en 

volkslied (AB 1991 no. 101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als nationaal 

symbool) (AB 2014 no. 51). 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 juli 2015 tot wijziging van het 

Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118) (invoering vergunningsstelsel en nadere voorschriften bestuurlijke 

handhaving) (AB 2015 no. 32). 

Vlaggenbesluit (AB 1991 no. 118) 
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BIJLAGE 
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AANVRAAGFORMULIER TOT INVOEREN VAN ARUBAANSE VLAG 

 

Aanvraag conform de Landsverordening artikel 11 van het Vlaggenbesluit (AB 1991 NO. 118) d.d. 16 di juli 

2015 AB 2015 no. 32 en de Landsverordening d.d. 17 di oktober 1991 AB 1991 no. 101  

Kenmerknr. Aanvrager  ___________ Kenmerknr. DCA:  ______________ 

Oranjestad, datum     ___________   
 

Vul de volgende gegevens in:  

Een vergunning tot invoeren: 

Naam en voornaam van de aanvrager: __________________________________ 

Adres: __________________________________ 

Tel./Cell.: ________________  / ________________ 

Naam leverancier in het buitenland: __________________________________ 

Nr. Inschrijving K.v.K __________________________________ 

Het aantal in te voeren exemplaren vlag: __________________________________ 

Afmetingen van de vlag: __________________________________ 

Voorbeeld exemplaar van de vlag: __________________________________ 

Naam rechtspersoon*: __________________________________ 

Voornamen rechtspersoon*: __________________________________ 

Justitie vorm en naam van de zetel*: __________________________________ 

Namen en voornamen van de bestuursleden*: __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

* In geval de aanvrager een rechtspersoon is, de juridische vorm invullen, naam van een rechtspersoon 

alsmede de namen en voornamen van de bestuursleden. 

 

In geval dat er niet aan de Landsverordining AB 1991 no. 101 voldoet, volgt na de eerste waarschuwing de 

volgende bestuurlijke boeteoplegging: 
 

 Aantal exemplaren vlaggen Boete in Afl. 

A. --   -          10.000 5.000,- -         20.000,- 

B. 10.000   -          50.000 20.000,- -         50.000,- 

C. 50.000   -        100.000 50.000,- -       100.000,- 

D. 100.000   -        200.000 100.000,- -       200.000,- 

E. Meer dan 200.000 maximum 250.000,- 
 

De vergunning is geldig voor 1 jaar, mits niet voortijding ingetrokken indien de aanvrager (vergunninghouder) 

zich niet aan de regelgevingen opgenomen in het Beleid Vlaggensluit 2016, heeft gehouden. 
 

Aldus naar waarheid en geweten te hebben ondertekend, 
 

Plaats: Directie Cultuur Aruba Datum:   ___________________________ 

Naam:  _________________________ Goedkeuring Minister belast met Cultuur 

   

Organisatie: _________________________ Directeur DCA: ___________________________ 

 _________________________        _________________________ 

         Drs. Siegfried Dumfries 
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AANVRAAGFORMULIER TOT VERKOOP VAN ARUBAANSE VLAG 

 

Aanvraag conform de Landsverordening artikel 11 van het Vlaggenbesluit (AB 1991 NO. 118) d.d. 16 di juli 

2015 AB 2015 no. 32 en de Landsverordening d.d. 17 di oktober 1991 AB 1991 no. 101  

 

Kenmerknr. Aanvrager  ___________ Kenmerknr. DCA:  ______________ 

Oranjestad, datum     ___________   
 

Vul de volgende gegevens in:  

Een vergunning tot verkoop: 

Naam en voornaam van de aanvrager: __________________________________ 

Adres: __________________________________ 

Tel./Cell.: ________________  / ________________ 

Naam leverancier in Aruba: __________________________________ 

Nr. Inschrijving K.v.K __________________________________ 

Naam rechtspersoon*: __________________________________ 

Voornamen rechtspersoon*: __________________________________ 

Justitie vorm en naam van de zetel*: __________________________________ 

Namen en voornamen van de bestuursleden*: __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

* In geval de aanvrager een rechtspersoon is, de juridische vorm invullen, naam van een rechtspersoon 

alsmede de namen en voornamen van de bestuursleden. 
 

In geval dat er niet aan de Landsverordining AB 1991 no. 101 voldoet, volgt na de eerste waarschuwing de 

volgende bestuurlijke boeteoplegging: 
 

 Aantal exemplaren vlaggen Boete in Afl. 

F. --    -         10.000 5.000,- -         20.000,- 

G. 10.000    -         50.000 20.000,- -         50.000,- 

H. 50.000    -       100.000 50.000,- -       100.000,- 

I. 100.000    -       200.000 100.000,- -       200.000,- 

J. Meer dan 200.000 maximum 250.000,- 
 

De vergunning is geldig voor 1 jaar, mits niet voortijding ingetrokken indien de aanvrager 

(vergunninghouder) zich niet aan de regelgevingen opgenomen in het Beleid Vlaggenbesluit 2016, heeft 

gehouden. 

 

Aldus naar waarheid en geweten te hebben ondertekend, 
 

Plaats: Directie Cultuur Aruba Datum:   ___________________________ 

Naam:  _________________________ Goedkeuring Minister belast met Cultuur 

   

Organisatie: _________________________ Directeur DCA: 

 _________________________  ___________________________ 

   Drs. Siegfried Dumfries 

 


