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 Artikel 1 

 

 Op een daartoe strekkend verzoek wordt een identiteitskaart uitge-

reikt aan degene die in het bevolkingsregister van Aruba is ingeschr e-

ven. 

 

Artikel 2 

 

 1. Identiteitskaarten worden afgegeven door of namens de minister, 

belast met administratieve aangelegenheden. Zij blijven na afgifte e i-

gendom van het Land. 

 2. Identiteitskaarten hebben een geldigheidsduur van vijf jaren. 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan voor bepaalde cate-

gorieën identiteitskaarten een kortere geldigheidsduur worden bepaald. 

 3. Geen identiteitskaart wordt uitgereikt aan degene aan wie reeds 

een identiteitskaart als bedoeld in deze landsverordening, is afgegeven 

en die niet gelijktijdig de oude identiteitskaart kan of wenst in te le-

veren. 

 

Artikel 3 

 

 1. Iedere afgegeven identiteitskaart vermeld ten minste de navol-

gende gegevens van de betrokkene: 

a. zijn geslachtsnaam, 

b. zijn voornaam of voornamen, 

c. zijn identiteitsnummer, 

alsmede de handtekening en een goed gelijkende foto van de betrokkene. 

 2. Daarenboven bevat iedere afgegeven identiteitskaart een volgnum-

mer en de vervaldatum ervan. 

 3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden ge-

regeld de opneming op de identiteitskaart van andere dan de in het eer-

ste lid genoemde gegevens. 

 

Artikel 4 

 

 1. Een afgegeven identiteitskaart verliest haar geldigheid, indien: 

a. de vervaldatum is verstreken; 

b. een gegeven als bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet langer in 

overeenstemming met de werkelijkheid is; 

c. een gegeven als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid, geheel of 

gedeeltelijk onleesbaar is geworden; 

d. de foto geen goedgelijkend beeld van betrokkene meer oplevert; 

e. in het daarop vermelde wijziging is aangebracht; 

f. betrokkene niet langer is of behoort te zijn opgenomen in het bevol-

kingsregister van Aruba. 

 2. Degene wiens identiteitskaart ongeldig is geworden, levert die 

kaart zo spoedig mogelijk in bij of zendt deze zo spoedig mogelijk toe 
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aan de minister, belast met administratieve aangele genheden of de door 

deze daartoe aangewezen ambtenaar. 

 

Artikel 5 

 

 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels ge-

steld inzake: 

a. de vorm, de inrichting en de kleur van de identiteitskaarten; 

b. de persoonsgegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid; 

c. de retributie, verbonden aan de afgifte van een identiteitskaart; 

d. de administratie van de identiteitskaarten. 

 

Artikel 6 

 

 1. Degene die zijn identiteitskaart verloren weet of waant, doet 

daarvan onverwijld mededeling aan de minister, belast met administratie-

ve aangelegenheden of de door deze daartoe aangewezen ambtenaar. Indien 

daarna een verzoek om afgifte van een nieuwe identiteitskaart wordt ge-

daan, is artikel 2, derde lid, niet van toepassing. 

 2. Degene die in het bezit komt van een identiteitskaart van een 

ander of een door hem als verloren opgegeven identiteitskaart teru g-

vindt, levert die kaart zo spoedig mogelijk bij of zendt deze zo spoedig 

mogelijk toe aan de minister, belast met administratieve aangelegenheden 

of de door deze daartoe aangewezen ambtenaar. 

 3. Op een daartoe strekkend verzoek wordt aan de betrokkene een 

schriftelijke verklaring verstrekt van de melding van het verlies van 

diens identiteitskaart. 

 

Artikel 7 

 

 1. Degene die in de uitoefening van een publieke functie een ongel-

dige identiteitskaart voorgelegd of ter hand gesteld krijgt of op die 

wijze in het bezit komt van een geldige identiteitskaart die hij ver-

moedt niet te behoren bij degene van wie hij de kaart heeft gekr egen, 

neemt die kaart in. 

 2. Artikel 4, tweede lid, en artikel 6, derde lid, zijn overeenkom-

stige toepassing. 

 

Artikel 8 

 

 Hij die gebruik maakt van een vervalste identiteitskaart, of die 

zich, gebruik makend van de identiteitskaart van een ander, uitgeeft 

voor die ander, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 

maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend florin. 

 

Artikel 9 

 

 Overtreding van de artikelen 4, tweede lid, en 6, eerste en tweede 

lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete 

van ten hoogste vijfentwintighonderd florin. 

 

 

Artikel 10 

 

 1. Het strafbare feit, bedoeld in artikel 8, is een misdrijf. 

 2. Het strafbare feit, bedoeld in artikel 9, is een overtreding. 

Artikel 11 

 

 In artikel 65, ten 59°, van de Zegelverordening wordt ‘‘Landsveror-
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dening identiteitskaarten’’ vervangen door: Identiteitskaartenverorde-

ning. 

 

Artikel 12 

 

 De landsverordening identiteitskaarten wordt ingetrokken. 

 

Artikel 13 

 

 1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag n 

die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug 

tot en met 1 april 1992. 

 2. Zij kan worden aangehaald als Identiteitskaartenverordening. 

 


