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 Artikel 1 

 

Elke plaats, in gebruik, bij het Land, een publiekrechtelijke 

rechtspersoon of een naamloze vennootschap of een vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid waarvan het Land de meerderheid der aandelen 

bezit kan ter bescherming van gegevens waarvan de geheimhouding door 

het belang van de veiligheid van de Staat wordt geboden, bij landsbe-

sluit, houdende algemene maatregelen, als verboden plaats worden aan-

gewezen. 

 

 Artikel 2 

 

1. Elke plaats waar krachtens overeenkomst met het Land werkzaam-

heden worden verricht of goederen worden bewaard, die van belang zijn 

voor de veiligheid van de Staat, kan ter bescherming van gegevens als 

bedoeld in artikel 1, voor het tijdvak waarin de werkzaamheden worden 

verricht of de goederen worden bewaard, bij landsbesluit, houdende al-

gemene maatregelen, als verboden plaats worden aangewezen. 

2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, vindt buiten 

tijd van oorlog, in de zin van artikel 3, niet plaats, tenzij het 

voornemen daartoe vóór het tot stand komen van de overeenkomst van re-

geringswege aan de wederpartij is medegedeeld, dan wel de wederpartij 

na het tot stand komen van de overeenkomst verklaart tegen zodanige 

aanwijzing geen bezwaar te hebben. 

 

 Artikel 3 

 

1. Elk werk van openbaar verkeer en elk werk van openbaar nut kan 

in tijd van oorlog ter bescherming van gegevens als bedoeld in artikel 

1, bij landsbesluit als verboden plaats worden aangewezen. Deze aan-

wijzing wordt bij landsbesluit ingetrokken, zodra de tijd van oorlog 

eindigt. 

2. De landsbesluiten tot aanwijzing en tot intrekking van de aan-

wijzing van verboden plaatsen worden in het Afkondigingsblad van Aruba 

opgenomen. 

3. Onder oorlog wordt begrepen burgeroorlog. 

4. Onder tijd van oorlog wordt begrepen de tijd waarin oorlog 

dreigende is. Tijd van oorlog wordt mede geacht te bestaan, zodra 

dienstplichtigen buitengewoon in werkelijke dienst worden opgeroepen, 

en zolang zij buitengewoon in werkelijke dienst worden gehouden. 

 

 Artikel 4 

 

Zodra krachtens het bepaalde bij artikel 1, artikel 2, eerste 

lid, en artikel 3, eerste lid, een plaats als verboden plaats wordt 

aangewezen, wordt tevens bepaald, op welke wijze zal worden aangegeven 

dat de plaats een verboden plaats is. 
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 Artikel 5 

 

1. Hij die ingevolge enige wettelijke bepaling bevoegd is enige 

plaats zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende te 

betreden, oefent deze bevoegdheid met betrekking tot een plaats die 

krachtens deze landsverordening als verboden plaats is aangewezen, 

niet uit dan voor zover hij daartoe schriftelijk is gemachtigd door de 

procureur-generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. 

2. Op het betreden is Titel X van het Derde Boek van het Wetboek 

van Strafvordering van Aruba van overeenkomstige toepassing, met uit-

zondering van de artikelen 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, 

tweede lid, 158, eerste lid, laatste zinsnede, en 160, eerste lid. 

3. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op hem die als 

officier van justitie, als rechter-commissaris of ingevolge artikel 8 

bevoegd is enige plaats zonder de uitdrukkelijke toestemming van de 

rechthebbende te betreden. 

 

 Artikel 6 

 

De minister van Algemene Zaken stelt regels inzake de rubricering 

van overheidsbescheiden al naar gelang van de noodzaak van geheimhou-

ding van de daarin opgenomen gegevens, alsmede met betrekking tot de 

wijze van opslag van deze bescheiden. 

 

 Artikel 7 

 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels 

worden gesteld ten aanzien van de beveiliging van gegevens waarvan de 

geheimhouding in het belang van de Staat is, door voor de instandhou-

ding van het maatschappelijk leven van vitaal belang zijnde bedrijven, 

alsmede omtrent het verstrekken door die bedrijven van bedrijfsgege-

vens aan de minister van Algemene Zaken of een door deze daartoe aan-

gewezen ambtenaar van de Veiligheidsdienst Aruba. 

 

 Artikel 8 

 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 

landsverordening bepaalde zijn belast de ambtenaren, werkzaam bij de 

Veiligheidsdienst Aruba. 

2. De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zijn, uitsluitend 

voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodza-

kelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle bescheiden en andere informatiedragers 

en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe mee te nemen; 

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

lijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door 

hen aangewezen personen; 

d. stilstaande voertuigen en de lading daarvan te onderzoeken. 

3. Een ieder verleent aan de krachtens het eerste lid aangewezen 

personen alle medewerking die op grond van het tweede lid door dezen 

wordt gevorderd. 

 

 Artikel 9 

 

1. Degene die handelt in strijd met een krachtens de artikelen 2, 

eerste lid, of 3, eerste lid, uitgevaardigd verbod, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
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vijfentwintigduizend florin of met beide straffen. 

2. Degene die handelt in strijd met een verplichting als bedoeld 

in artikel 8, derde lid, of een voorschrift, gegeven krachtens artikel 

6 of 7, wordt gestraft met hechtenis van drie maanden of geldboete van 

ten hoogste tienduizend florin of met beide straffen. 

3. Het strafbare feit, bedoeld in het eerste lid, is een mis-

drijf; het strafbare feit, bedoeld in het tweede lid, is een overtre-

ding. 

 

 Artikel 10 

 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 

bevordering staatsveiligheid. 

 


