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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het noodzakelijk is om de vereisten voor een verzoek om toestemming 

voor de toepassing van een bijzondere inlichtingenmiddel als bedoeld in de 

artikel, 7, eerste lid, 7a en 7b, alsmede een verzoek om verlenging vast te 

leggen; 

 

Gelet op: 

 

artikel 6c, derde lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba (AB 

2002 no. 115); 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

In dit landsbesluit wordt onder landsverordening verstaan de Landsverorde-

ning Veiligheidsdienst Aruba (AB 2002 no. 115). 

 

Artikel 2 

 

Een verzoek om toestemming, alsmede een verzoek om verlenging van een 

toestemming, voor de toepassing van een bijzondere inlichtingenmiddel als 

bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, 7a en 7b, van de landsverordening be-
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vat, met inachtneming van hetgeen bij de landsverordening is bepaald, ten 

minste: 

a. een aanduiding van de bevoegdheid waarvoor toestemming wordt ge-

vraagd; 

b. voor zover van toepassing, gegevens betreffende de identiteit van de 

persoon dan wel de organisatie ten aanzien van wie onderscheidenlijk 

waarvan de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid wordt ver-

langd; 

c. voor zover de persoon werkzaam is als journalist of advocaat, de ver-

melding van deze hoedanigheid; 

d. een omschrijving van het onderzoek waarvoor de desbetreffende be-

voegdheid dient te worden uitgeoefend; 

e. een omschrijving van het met de uitoefening van de bevoegdheid be-

oogde doel; 

f. de reden waarom uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid nood-

zakelijk wordt geacht; 

g. voor zover het een verzoek om verlenging van de toestemming betreft, 

een aanduiding van de met de uitoefening van de desbetreffende be-

voegdheid behaalde resultaten. 

 

Artikel 3 

 

1. Indien het verzoek om toestemming betreft de toepassing van het bij-

zondere inlichtingenmiddel, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, 

voor zover dit binnen een woning wordt toegepast, wordt het verzoek 

door het Hoofd aan de ministers gericht. 

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, bevat in aanvulling op de ver-

eisten, bedoeld in artikel 2, tevens de volgende vereisten: 

 a. het adres van de woning waarbinnen het middel moet worden toe-

gepast; 

 b. een omschrijving van het soort inlichtingenmiddel dat wordt toege-

past. 

 

  



Pagina 4        Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 110 
________________________________________________________________________ 
 

Artikel 4 

 

Het verzoek om toestemming voor de toepassing van een bijzonder inlichtin-

genmiddel als bedoeld in artikel 7, eerste lid onderdeel f, wordt gericht aan de 

ministers en bevat in aanvulling op de vereisten, bedoeld in artikel 2, het 

adres van de woning die moet worden doorzocht. 

 

Artikel 5 

 

Het verzoek om toestemming voor de toepassing van de bevoegdheid, be-

doeld in artikel 7a, wordt gericht aan de ministers en bevat in aanvulling op 

de vereisten, bedoeld in artikel 2, de technische risico’s verbonden aan de 

uitoefening van de bevoegdheid. 

 

Artikel 6 

 

Het verzoek om toestemming voor de toepassing van de bevoegdheid, be-

doeld in artikel 7b, derde lid, wordt gedaan aan de Minister en bevat in aan-

vulling op de vereisten, bedoeld in artikel 2, tevens: 

a. gegevens betreffende de identiteit van de persoon aan wie de opdracht 

tot medewerking wordt verstrekt; 

b. een omschrijving van het geautomatiseerd werk waarin de desbetreffen-

de gegevens worden verwerkt of opgeslagen ten aanzien waarvan de 

medewerking wordt verlangd. 

 

Artikel 7 

 

De voorschriften, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6, zijn van overeen-

komstige toepassing op verzoeken als bedoeld in artikel 10, derde en vierde 

lid, van de landsverordening. 
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Artikel 8 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn 

plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

 

     Gegeven te Oranjestad, 7 juli 2021 

     J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,  

  Overheidszorg, Innovatie en Energie, 

E.C. Wever-Croes 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

A.C.G. Bikker 


