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Komende verkiezingen van 22 september 2017 en het legitimatiebewijs:
Op 22 september 2017 zullen de verkiezingen voor de Staten van Aruba worden gehouden.
Conform artikel 59 kiesverordening Aruba wordt legitimatie van kiezers alleen toegestaan met:
a. een geldige identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening
identiteitskaarten (AB 2001 no. 8),
b. een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 10, eerste of tweede lid, van de Landsverordening
wegverkeer (AB 1997 no. 18), dan wel een geldig rijbewijs van een van de andere landen van
het Koninkrijk der Nederlanden, of
c. een geldig Nederlands paspoort.
Voor wat betreft sub a en sub c zijn er geen knelpunten aanwezig, gezien de uitgifte van
paspoorten en Arubaanse ID’s plaatsvindt zowel conform de Koninkrijks- als landelijke
wettelijke regelingen en met de nodige veiligheidsmaatregelen die gedurende het proces en in het
document in acht moeten worden genomen.
Juridische knelpunt betreffende de nieuwe generatie rijbewijzen 2015:
1. Het rijbewijs wordt niet conform art. 10 Landsverordening Wegverkeer gemaakt, gezien deze
Landsverordening verwijst naar het Rij -en keuringsbesluit jo. MINISTERIËLE REGELING
ter uitvoering van artikel 2 van het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 61) die
het volgende aangeeft: ‘de persoonlijke gegevens van de betrokkene worden op het rijbewijs
vermeld conform de administratie persoonsgegevens van Aruba’. Hiermee bedoelt de
wetgever het bevolkingsregister.
2. Tevens bezitten de nieuwe rijbewijzen NIET de (veiligheids)kenmerken, zoals bedoeld in
artikel 2 van bedoelde Ministeriele regeling.
Nadere knelpunten betreffende de uitgifte van de nieuwe generatie rijbewijzen 2015:
1. Er is geen ingebouwde interface/ koppeling met het bevolkingsregister bij de uitgifte van
rijbewijzen, wat tot gevolg heeft dat er handmatig ingetypte persoonsgegevens, inclusief
foutieve ‘’tikfouten’’, op rijbewijzen komen te staan. In dit geval kloppen de
persoonsgegevens niet met de officiële gegevens van personen zoals opgenomen in het
bevolkingsregister.
2. Er is geen overname/conversie geweest van de historie en/of database van (behaalde)
rijbewijzen. Alle gegevens van mensen die recht hebben op een rijbewijs zijn nog in het
bevolkingsregister opgenomen.
3. Er zijn geen controlepunten en/of functiescheiding in het systeem van aanmaak van
rijbewijzen ingebouwd.
Preliminaire onderzoek
Uit preliminaire onderzoeken en bestandsvergelijkingen die door de Censo zijn uitgevoerd, is
naar voren gekomen dat van het bestand van 30.000 rijbewijzen die tussen de periode van juni

2016 tot en met november 2016 zijn uitgegeven (dit bestand is door het KPA aangeleverd) in het
aantal van 1500 rijbewijzen de persoonsgegevens niet kloppen met de gegevens in het
bevolkingsregister. Vanuit steekproeven uit die 1500 rijbewijzen, blijkt dat in 8 van de 10
gevallen het kiezers betreft, waarvan het rijbewijs een of andere fout(en) bevat(ten). Deze
fout(en) kan een letter in de naam of voornaam zijn, of een naam of voornaam die volledig foutief
is, maar het kan ook een fout in de geboortedatum en of -plaats betreffen.
Juridische gevolgen van ‘tikfouten’
Het foutief intypen van persoonsgegevens bij het opmaken van een rijbewijs, “(tik)fouten”,
brengt met zich mee dat aan de ene kant de vaststelling van de identiteit van een persoon in
gevaar wordt gebracht en aan de andere kant het vertrouwen in een door het Land Aruba
afgegeven document wordt geschaad, en aldus de persoonsgegevens onbetrouwbaar worden.
Tevens is het een feit van algemene bekendheid dat als er een of meerdere persoonsgegeven op
een officieel document niet kloppen met de persoonsgegevens die officieel zijn opgenomen in het
bevolkingsregister/ burgerlijke stand, dit als gevolg heeft dat het document zijn geldigheid
verliest.
Het ordelijk en veilige proces van de verkiezingen
Het Hoofdstembureau/ Electorale Raad is als onafhankelijk orgaan verantwoordelijk voor een
ordelijk, betrouwbaar en veilig proces van de verkiezingen op Aruba. Het Hoofdstembureau/
Electorale raad moet zorg dragen dat handelingen binnen de wettelijke kaders en regelingen van
de Kiesverordening plaatsvinden en e.e.a. geordend verloopt.
Persoonsgegevens op het uittreksel van het kiezersregister
Conform artikel 8 Kiesverordening worden alle kiesgerechtigden conform de gegevens in het
bevolkingsregister vermeld in het uittreksel van het kiezersregister. Op de dag van de
verkiezingen krijgt elk stembureau conform artikel 46 Kiesverordening een uittreksel bevattende
een genummerde opgave van kiezers die bij dit respectievelijke stembureau behoren. In dit
uittreksel komen de officiële namen, voornamen, geboortedatum etc. te staan. Degene die zich
dan met een rijbewijs komt legitimeren/identificeren waarbij zijn/haar naam of andere
persoonsgegeven niet kloppen met de in het kiezersregister vermelde naam/gegevens zal zich dan
NIET met bedoelde rijbewijs kunnen identificeren. Naast het feit dat officiële documenten hun
geldigheid verliezen indien (een) persoonsgegeven(s) hierop niet klopt zal iemand zich hiermee
dus NIET kunnen legitimeren/identificeren omdat de daarop voorkomende persoonsgegevens
verschillen van die in het kiezersregister. Dit kan aldus leiden tot onnodige schade aan de
betrouwbaarheid van het verkiezingsproces.
Onderzoek aantal kiezers met een geldig paspoort of ID
Van het mogelijke totaal van 71.000 kiezers, hebben volgens de gegevens in het bevolkingsregister, meer dan 60.000 kiezers een geldig paspoort of ID voor de komende verkiezingen op 22
september 2017. De andere 10.000 kiezers wordt aangeraden een paspoort of ID aan te vragen.
BESLISSING HOOFDSTEMBUREAU/ Electorale Raad:
1. Nieuwe rijbewijzen van 2015 worden geldig en kunnen als legitimatiebewijs bij de komende
verkiezingen worden gebruikt, nadat de ministeriele regeling ter uitvoering van artikel 2 van
het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen, door de Minister van Justitie met terugwerkende
kracht wordt gewijzigd;
2. Hoofdstembureau/ Electorale Raad adviseert elke kiesgerechtigde om de juistheid van
zijn/haar persoonsgegevens op het rijbewijs te controleren en deze indien nodig te laten
vervangen;
3. Hoofdstembureau/ Electorale raad adviseert alsnog tijdig ID of paspoort aan te vragen.

