
Relevante bepalingen in het (nieuwe) Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 
no. 24):  

 
Belaging 

Artikel 2:257 
 
 1. Hij die wederrechtelijk en opzettelijk stelselmatig inbreuk maakt op eens 
anders persoonlijke levenssfeer, wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 
 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht.  
 

Artikel 2:258 
 
 1. Bij veroordeling wegens een van de in deze titel omschreven misdrijven, 
kan de ontzetting van de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a, b en d, vermelde 
rechten worden uitgesproken. 
 2. Bij veroordeling wegens een van de in de artikelen 2:247 tot en met 2:252, 
2:254, 2:255 en 2:257 omschreven misdrijven, kan ook de ontzetting van het in 
artikel 1:64, eerste lid, onderdeel e, vermelde recht worden uitgesproken.  
 

Titel XX 
 

Mishandeling 
 

Artikel 2:273 
 
 1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren of geldboete van de vierde categorie. 
  
 2. Mishandeling gepleegd met gebruikmaking van wapenen, als bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, van de Wapenverordening, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 
 3. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van 
de vijfde categorie. 
 4. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 5. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de 
gezondheid. 
  6. Poging tot overtreding van het eerste lid is niet strafbaar. 



 
Artikel 2:274 

 
 1. Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 
 2. Mishandeling gepleegd met gebruikmaking van wapenen, als bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, van de Wapenverordening en met voorbedachten rade, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde 
categorie. 
 3. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de 
schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete 
van de vijfde categorie. 
 4. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 

Artikel 2:275 
 
 1. Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, 
als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
negen jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 

Artikel 2:276 
 
 1. Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 

Artikel 2:277 
 
 1. De in de artikelen 2:273 tot en met 2:276 genoemde gevangenisstraffen 
worden met een derde verhoogd:  
a.  ten aanzien van hem die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn vader, zijn 

echtgenoot, zijn levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent, 
of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin; 

b. ten aanzien van hem die het misdrijf begaat tegen een persoon die aan zijn zorg, 
opleiding of waakzaamheid is toevertrouwd; 

c.  indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake 



van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening; 
d.  indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de 

gezondheid schadelijke stoffen. 
 2.  Indien op het misdrijf een tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 
twintig jaren of meer is gesteld, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste dertig jaren opgelegd. 
 

Artikel 2:278 
 
 Indien een misdrijf, strafbaar gesteld in de artikelen 2:275 en 2:276, is 
begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de op het feit gestelde tijdelijke 
gevangenisstraf met de helft verhoogd en wordt, indien op het misdrijf een 
tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren is gesteld, levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren of 
geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 
 

Artikel 2:279 
 
 De samenspanning tot het in artikel 2:276 omschreven misdrijf, te begaan 
met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 

Artikel 2:280 
 
 Zij die opzettelijk deelnemen aan een aanval of gevecht waarin 
onderscheiden personen zijn gewikkeld, worden, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid voor de bijzondere door hem bedreven feiten, gestraft:  
a.  met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 

categorie, indien de aanval of gevecht alleen zwaar lichamelijk letsel ten 
gevolge heeft; 

b.  met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde 
categorie, indien de aanval of gevecht iemands dood ten gevolge heeft. 

 
Artikel 2:281 

 
 Bij veroordeling wegens een van de in deze titel omschreven misdrijven, kan 
de ontzetting van de in artikel 1:64, eerste lid, onderdelen a, b en e, vermelde 
rechten worden uitgesproken.  

 
 



Artikel 1:64 
 
 1. De rechten waarvan de schuldige, in de bij wet bepaalde gevallen, bij 
rechterlijke uitspraak kan worden ontzet, zijn: 
a. het bekleden van ambten of bepaalde ambten; 
b. de uitoefening van bepaalde beroepen; 
c. het recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen of 

tot lid van deze organen te worden verkozen of beide; 
d. het recht om enig land van het Koninkrijk, waar de schuldige zijn woonplaats 

heeft, uit te reizen, dan wel het recht tot het inreizen in enig land van het 
Koninkrijk; 

e. het recht zich vrijelijk in alle delen van Aruba te bevinden. 
 2. Onverminderd bijzondere bepalingen kan bij veroordeling wegens een 
terroristisch misdrijf de ontzetting van de in het eerste lid vermelde rechten worden 
uitgesproken.  
 3. Ontzetting van leden van de rechterlijke macht die, hetzij voor hun leven, 
hetzij voor een bepaalde tijd zijn aangesteld, of van andere voor hun leven 
aangestelde ambtenaren, geschiedt, ten opzichte van het ambt waartoe zij aldus zijn 
aangesteld, alleen in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald. 
 4. Ontzetting van het recht, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, kan alleen 
worden uitgesproken bij veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar.  
 5. De rechter kan bij zijn uitspraak bevelen dat een ontzetting als bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel d of e, terstond uitvoerbaar is, indien er ernstig rekening 
mee moet worden gehouden dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit zal plegen. 
Dit bevel kan door het Hof ambtshalve of op verzoek van de veroordeelde of op 
vordering van het openbaar ministerie worden opgeheven. De artikelen 1:27 tot en 
met 1:29 zijn van overeenkomstige toepassing.  
 6. De rechter, die de ontzetting heeft uitgesproken, kan, gedurende de duur 
daarvan, de in het eerste lid, onderdelen d of e, opgelegde straf op verzoek van de 
veroordeelde wijzigen. De artikelen 1:27 tot en met 1:29 zijn van overeenkomstige 
toepassing. In spoedeisende gevallen kan het openbaar ministerie hangende de 
rechterlijke beslissing, de executie van de ontzetting opschorten. 
 
 


