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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat op grond van de verwachte demografische ontwikkelingen de vraag 

naar zorgvoorzieningen, in het bijzonder naar instellingen voor opvang, 

begeleiding, behandeling, verzorging of verpleging voor doorgaans oude-

ren, zal blijven toenemen; 

-  dat het ter waarborging en bevordering van de veiligheid en kwaliteit in de 

daarvoor bestemde instellingen wenselijk is daarover regels te stellen; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge-

steld onderstaande landsverordening: 

 

Hoofdstuk 1 

 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt ver-

staan onder: 

Minister : minister, belast met ouderenzorg; 

verzorgingshuis : een inrichting waarin in georganiseerd verband en tegen 

vergoeding tijdelijke of permanente huisvesting met gedeel-

telijke of gehele verzorging aan vier of meer personen 
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wordt geboden, waaronder mede wordt verstaan het bie-

den van opvang, begeleiding, behandeling of verpleging;  

zorgverkrijger : een meerderjarig persoon die verzorgingsbehoeftig is, 

waaronder mede wordt verstaan verplegingsbehoeftig; 

cliënt  :  a.  een zorgverkrijger die in een verzorgingshuis woonach-

tig is; 

b.  een zorgverkrijger die van een transmurale dienst of 

voorziening gebruikmaakt die aangeboden wordt in een 

verzorgingshuis; 

houder : de rechtspersoon die krachtens deze landsverordening ge-

rechtigd is tot exploitatie van een verzorgingshuis;  

vergunning : de vergunning, bedoeld in artikel 2, eerste lid; 

register : het register, bedoeld in artikel 10. 

 

Hoofdstuk 2 

 

De vergunning 

 

§1. De vergunningaanvraag 

 

Artikel 2 

 

1. Het is verboden zonder vergunning van de Minister een verzorgingshuis 

te exploiteren. 

2. De vergunningaanvraag geschiedt door middel van een door de Minister 

vastgesteld aanvraagformulier, dat vergezeld gaat van: 

a. een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, voor zover van 

toepassing een afschrift van de verblijfsvergunning met toestemming 

tot werken, van een ieder die in het verzorgingshuis werkzaam zal 

zijn; 

b. een afschrift van de statuten;  

c.  een op schaal 1:100 vervaardigde tekening en omschrijving van de 

ligging en indeling van het perceel, dan wel de perceelgedeelten, 

waarin het verzorgingshuis is, dan wel zal worden gerealiseerd, 
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waarbij op de tekening voor elke ruimte wordt aangegeven waarvoor 

deze is bestemd; 

d. een kopie van de brand- en aansprakelijkheidsverzekering; 

e. een beleidsplan als bedoeld in artikel 14, eerste lid; 

f. een verklaring dat de brandveiligheid met het oog op het voorziene 

gebruik van het perceel voldoende is verzekerd; 

g. een verklaring dat de hygiënische toestand van het perceel goed 

werd bevonden dan wel dat de nodige maatregelen zijn getroffen 

voor goede hygiëne.  

3. De aanvrager overlegt bij de vergunningaanvraag voorts van alle be-

stuurders en een ieder die in een verzorgingshuis werkzaam zal zijn, de 

volgende stukken: 

a. een verklaring omtrent het gedrag afgegeven volgens de Landsver-

ordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent 

het gedrag (AB 1989 no. GT 83); 

b. een gezondheidsverklaring in de zin van artikel 4, eerste lid, van het 

Personeelsbesluit warenverordening (AB 1995 no. GT 2), voor zover 

diegene belast zal zijn met de voorbereiding, opdiening en conser-

vering van eet- en drinkwaren. 

4. Het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, bedoeld in het 

tweede lid, onderdeel a, is op het moment dat zij wordt overgelegd, niet 

ouder dan drie maanden.  

5.  De verklaring, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, is op het moment 

dat zij wordt overgelegd, niet ouder dan twee maanden. De verklaring, 

bedoeld in het derde lid, onderdeel b, is op het moment dat zij wordt 

overgelegd, niet ouder dan één maand.  

6.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen met betrek-

king tot het tweede lid aanvullende vereisten worden vastgesteld. Alvo-

rens het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt vastge-

steld wordt het voor 10 werkdagen aan de Staten ter inzage overgelegd. 
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Artikel 3 

 

Een vergunning wordt slechts verleend aan rechtspersoonlijkheid bezittende 

instellingen die zich de verzorging of huisvesting van zorgverkrijgers ten doel 

stellen. 

 

Artikel 4 

 

1. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat ver-

gezeld wordt met de in artikel 2, tweede en derde lid, genoemde be-

scheiden, wordt in behandeling genomen. De aanvrager ontvangt te dien 

einde een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst. 

2. Indien de aanvraag niet voldoet aan het eerste lid, wordt de aanvrager 

gedurende een termijn van vier weken in de gelegenheid gesteld om zijn 

aanvraag aan te vullen. 

3. De Minister beslist op een vergunningaanvraag binnen twaalf weken na 

ontvangst van een aanvraag dat voldoet aan het eerste lid. Een beschik-

king wordt aan de aanvrager toegezonden dan wel uitgereikt. 

4. Ingeval ten behoeve van eenzelfde perceel, aanvragen zijn gedaan tot 

het geven van met elkaar samenhangende beschikkingen, wordt in afwij-

king van het derde lid, een vergunning niet afgegeven, totdat op die an-

dere aanvragen zijn beslist.  

5. In een begunstigende beschikking die volgt op een vergunningaanvraag, 

bepaalt de Minister de datum van ingang van de exploitatie van het ver-

zorgingshuis, waarbij deze datum niet voor de datum van bekendmaking 

van die beschikking ligt. 

6.  Na het afgeven van een beschikking als bedoeld in het derde lid, wordt 

met ingang van de datum opgenomen in die beschikking het verzor-

gingshuis opgenomen in het register met als status “geregistreerd”. 

 

Artikel 5 

 

Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden 

die in het belang van een doelmatige en efficiënte opvang, begeleiding, be-
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handeling, verzorging of verpleging, alsmede de veiligheid en vrijheid van cli-

enten zijn. Deze voorschriften of beperkingen kunnen worden gewijzigd of 

aangevuld. 

Artikel 6 

 

Een vergunning is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 7 

 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan van de houder 

ten name van wie de vergunning is gesteld, een vergunningsrecht wor-

den geheven. Alvorens het landsbesluit, houdende algemene maatrege-

len, wordt vastgesteld wordt het voor 10 werkdagen aan de Staten ter in-

zage overgelegd. 

2. In het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval be-

paald: 

a. het bedrag, en de grondslag van het te heffen vergunningsrecht; 

b. de termijn waarbinnen het vergunningsrecht verschuldigd is. 

 
§2. Weigering en intrekking vergunning 

 

Artikel 8 

 

1. De Minister kan de vergunning weigeren, indien: 

a. de aanvrager, na daartoe in staat te zijn gesteld, de in artikel 2, 

tweede of derde lid, genoemde bescheiden niet overlegt; 

b. hij van oordeel is dat er niet voldaan zal worden aan de bij of krach-

tens deze landsverordening gestelde voorschriften; 

c. hij van oordeel is dat er onvoldoende waarborgen bestaan voor de 

kwaliteit van de opvang, begeleiding, behandeling, verzorging of 

verpleging, alsmede de veiligheid en vrijheid van de cliënten; 

d. één of meer bestuurders onherroepelijk is veroordeeld wegens enig 

misdrijf tegen het leven gericht, enig geweldmisdrijf dan wel enig 

misdrijf tegen de zeden of fraude. 
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2.  Een besluit tot weigering van een vergunning is schriftelijk en vermeldt 

de overwegingen welke tot weigering hebben geleid. 

 

Artikel 9 

 

De Minister kan de vergunning intrekken, indien: 

a. de houder daar schriftelijk om verzoekt; 

b. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn ver-

strekt, en kennis van de juiste en volledige gegevens tot een ander be-

sluit zou hebben geleid; 

c. de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen, bedoeld 

in artikel 5, niet zijn of worden nageleefd; 

d. niet wordt voldaan aan de bij of krachtens artikel 2, zesde lid, en Hoofd-

stuk 3, gestelde voorschriften; 

e. binnen de termijn van één jaar na verlening van de vergunning geen ge-

bruik van de vergunning is gemaakt; 

f. één of meer bestuurders, nadat de vergunning is verleend, onherroepe-

lijk is veroordeeld wegens enig misdrijf tegen het leven gericht, enig ge-

weldmisdrijf dan wel enig misdrijf tegen de zeden of fraude en deze ver-

oordeling niet tot diens ontslag uit het bestuur heeft geleid; 

g. de houder is opgehouden het verzorgingshuis te exploiteren. 

 

§3. Het register van verzorgingshuizen 

 

Artikel 10 

 

1. Er is een register van verzorgingshuizen. Het register wordt gehouden 

door de Minister en is openbaar. 

2. Het register is voor een ieder elektronisch raadpleegbaar. Het register ligt 

tevens bij de Directie Volksgezondheid kosteloos voor een ieder ter inza-

ge. 

3. In het register worden in ieder geval de volgende gegevens opgenomen: 

a. de naam of een andere aanduiding; 

b. de houder; 
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c. de rechtsvorm; 

d. het handelsregisternummer of stichtingenregisternummer; 

e. het adres van de vestiging; 

f. het adres of de adressen waarop of van waaruit de zorg wordt ver-

leend; 

g. de vormen van zorg die verleend worden; 

h. het maximaal aantal zorgverkrijgers waaraan zorg kan worden ver-

leend; 

i. de status van de registratie van het verzorgingshuis; 

j. de datum van begin exploitatie; 

k. een verwijzing naar de vindplaats van de inspectierapporten. 

4. De Minister verwijdert een verzorgingshuis uit het register, indien de ver-

gunning wordt ingetrokken. Bij verwijdering uit het register blijft het ver-

zorgingshuis zichtbaar in het register met als status van de registratie 

“niet meer geregistreerd”. 

 

Hoofdstuk 3 

 

De kwaliteit van de geboden zorg 

 

§1. Algemene voorschriften 

 

Artikel 11 

 

1. Een houder biedt goede zorg aan. 

2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed 

niveau: 

a. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, 

tijdig wordt verleend, en afgestemd is op de reële behoefte van de 

cliënt;  

b. waarbij de cliënt zorg en dienstverlening ontvangt die voldoet aan de 

wettelijke vereisten, richtlijnen, protocollen en handreikingen, die van 

toepassing zijn op verzorgingshuizen;  
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c. waarbij de rechten van cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en 

de cliënt met respect wordt behandeld. 

 

Artikel 12 

 

1. Een houder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze dat zowel 

kwalitatief als kwantitatief zodanig personeel en materiële middelen 

voorhanden zijn, en zorgt voor een adequate taakverdeling, bevoegd-

heids- en verantwoordelijkheidstoedeling, waardoor hij te allen tijde in 

staat is om te voldoen aan artikel 11, eerste lid. 

2. Een houder verleent slechts zorg door middel van personen met wie hij 

een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die waarborgt dat zij zich 

bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de houder rustende wet-

telijke verplichtingen, richtlijnen en protocollen en de regels die de hou-

der heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening. 

 

Artikel 13 
 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ter waarbor-

ging van het kwaliteitsniveau van de zorg in verzorgingshuizen, nadere 

regels worden gesteld ter uitvoering van de artikelen 11 en 12. Alvorens 

het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt vastgesteld 

wordt het voor 10 werkdagen aan de Staten ter inzage overgelegd. 

2. Het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, bevat alsdan in ieder geval 

voorschriften met betrekking tot: 

a. het te voeren beleid ter verwezenlijking van de doelstellingen van 

deze landsverordening; 

b. de personeelsbezetting en de benodigde opleiding en ervaring van 

een ieder die werkzaam is in het verzorgingshuis; 

c. de inrichting, toegankelijkheid en veiligheid in verzorgingshuizen; 

d. het werkgeverschap en personeelsbeleid; 

e. de brandveiligheid; 

f. waarborging van de hygiëne;  

g. preventie van gezondheidsrisico’s. 
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Artikel 14 

 

1. De houder beschrijft bij de aanvang van de werkzaamheden en vervol-

gens elke vier jaar in een beleidsplan op welke wijze hij uitvoering zal 

geven aan de artikelen 11, 12 en de bij of krachtens artikel 13 gestelde 

voorschriften. 

2. De houder legt het beleidsplan ter inzage voor een ieder te zijnen kanto-

re of verzorgingshuis. Hij zendt tevens een kopie van het beleidsplan aan 

de Minister. 

3. Bij regeling van de Minister kan het model voor het beleidsplan worden 

vastgesteld. 

 

Artikel 15 

 

1. De houder van een verzorgingshuis stelt tweejaarlijks een verslag op 

waarin wordt ingegaan op het beleid dat hij in de twee voorafgaande ka-

lenderjaren heeft gevoerd ter uitvoering van het beleidsplan. In het ver-

slag wordt in ieder geval ingegaan op de volgende punten: 

a. een beschrijving van de kwaliteit van de geboden zorg alsook een 

waardering daarvan; 

b. of en, zo ja, op welke wijze de houder de cliënten, dan wel diens 

vertegenwoordigers, bij zijn kwaliteitsbeleid heeft betrokken; 

c. de frequentie waarmee, en de wijze waarop bij de houder kwaliteits-

beoordeling heeft plaatsgevonden en het resultaat daarvan; 

d. welk gevolg de houder heeft gegeven aan klachten en meldingen 

over de kwaliteit van de verleende zorg. 

2.  Indien de houder meerdere verzorgingshuizen exploiteert, heeft het ver-

slag betrekking op elk afzonderlijk verzorgingshuis. 

3.  De houder legt het verslag ter inzage voor een ieder te zijnen kantore of 

verzorgingshuis. Hij zendt tevens een kopie van het verslag aan de Mi-

nister. 

4.  Op schriftelijk verzoek van een cliënt wordt door de houder een afschrift 

van het verslag verstrekt. 
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5.  De Minister kan regels stellen met betrekking tot de vorm en indeling van 

het verslag. 

 

§2. Andere verplichtingen van houders  

 

Artikel 16 

 

1. De houder legt van alle cliënten, bij aanvang van de zorgverlening, een 

zorgdossier aan en houdt het dossier bij. 

2. In het zorgdossier, bedoeld in het eerste lid, worden ten minste de vol-

gende gegevens opgenomen: 

a. de naam, voornamen, geslacht en geboortedatum van de cliënt; 

b. de naam en voornamen en het telefoonnummer van de contactper-

soon dan wel van de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt, in-

dien van toepassing; 

c. de diagnose; 

d. het zorgplan, en toestemming voor uitvoering van het zorgplan; 

e. de dagelijkse rapportage; 

f. het actuele medicatieoverzicht; 

g. het moment van evaluatie van het zorgplan. 

3. Bij regeling van de Minister worden regels gesteld inzake de wijze waar-

op het zorgdossier moet worden beheerd en bewaard.  

 

Artikel 17 

 

Een houder neemt alle noodzakelijke en passende maatregelen ter waarbor-

ging van de hygiëne in het verzorgingshuis ter voorkoming van mogelijke risi-

co’s voor de gezondheid van de cliënten en het personeel.  

 

Artikel 18 

 

1.  De houder heeft van een ieder die werkzaam is bij het verzorgingshuis 

de verklaringen, genoemd in artikel 2, derde lid, voor zover dit niet reeds 

van toepassing is ten tijde van de aanvraag, bedoeld in artikel 2, tweede 
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lid. De verklaringen worden aan de houder overgelegd, voordat de des-

betreffende persoon met de werkzaamheden aanvangt. Artikel 2, vijfde 

lid, is van toepassing. 

2.  Indien de houder of de Minister redelijkerwijs het vermoeden heeft dat 

een persoon die werkzaam is bij een verzorgingshuis niet langer voldoet 

aan de eisen voor het afgeven van een van de verklaringen, bedoeld in 

artikel 2, derde lid, verlangt de houder al dan niet op verzoek van de Mi-

nister dat die persoon opnieuw een van de verklaringen, bedoeld in arti-

kel 2, derde lid, overlegt. Artikel 2, vijfde lid, is van overeenkomstige toe-

passing. De desbetreffende persoon legt de verklaring over binnen een 

door de houder vast te stellen redelijk termijn. 

 

Artikel 19 

 

De houder is verplicht: 

a. om onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Minister van de wij-

ziging van de gegevens die bij de vergunningaanvraag zijn verstrekt; 

b. op verzoek van de Minister geaggregeerde gegevens te verstrekken die 

door of namens de Minister in verband met opvang, begeleiding, behan-

deling, verzorging of verpleging van de cliënten van belang worden ge-

acht. 

 

Artikel 20 

 

1. Een houder stelt schriftelijk een regeling vast voor de effectieve indiening 

en behandeling van klachten met betrekking tot: 

a.  een handeling of nalaten jegens een cliënt; 

b.  een genomen besluit dat gevolgen heeft voor een cliënt; 

c.   de structuur van de organisatie. 

2.  De houder kan zich aan een regeling als bedoeld in het eerste lid onder-

werpen:  

a. tezamen met andere houders; 

b.  tezamen met andere zorgaanbieders, of  
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c. door een bestaande regeling inzake de behandeling van klachten in 

de zorgsector van toepassing te verklaren en zich daaraan te on-

derwerpen.  

3. De houder brengt de klachtenregeling, alsmede elke wijziging daarvan, 

op een toegankelijke en geschikte wijze onder de aandacht van de cliën-

ten, en, voor zover van toepassing, hun vertegenwoordigers. 

 

Artikel 21 

 

Een klacht kan worden ingediend door de cliënt zelf, dan wel een vertegen-

woordiger van de cliënt. 

 

Artikel 22 

 

1. Een klachtenregeling voorziet in ieder geval in: 

a. de instelling van een klachtencommissie voor de behandeling van 

klachten van de cliënten die uit ten minste drie leden bestaat, waar-

onder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de houder; 

b. een gelegenheid voor de klager en degene op wiens gedraging de 

klacht betrekking heeft om te worden gehoord; 

c. dat klachten zorgvuldig worden onderzocht en de wijze van behan-

deling zoveel mogelijk is gericht op het voorkomen van geschillen; 

d. dat klachten, rekening houdend met de aard van de klacht, zo spoe-

dig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening worden 

afgehandeld, met dien verstande dat de houder in bijzondere om-

standigheden deze termijn met ten hoogste vier weken kan verlen-

gen, waarvan schriftelijke mededeling wordt gedaan aan de klager; 

e. dat de klager een schriftelijke mededeling van de houder ontvangt, 

waarin met redenen omkleed wordt aangegeven tot welk oordeel het 

onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de houder 

over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen 

welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen worden ge-

realiseerd. 
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2.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels 

worden gesteld ten aanzien van de vereisten waaraan de klachtencom-

missie, de klachtenprocedure en een klachtenregeling tenminste moeten 

voldoen. Alvorens het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

wordt vastgesteld wordt het voor 10 werkdagen aan de Staten ter inzage 

overgelegd. 

 

Artikel 23 

 

1.  Aan degene die aan een bij landsbesluit, houdende algemene maatrege-

len, aangewezen ziekte lijdt, wordt de toegang tot een verzorgingshuis 

ontzegd. In dat landsbesluit kunnen voorschriften worden gesteld met be-

trekking tot de duur van de toegangsontzegging en de voorwaarden 

waaronder de toegang wederom kan worden verleend.  

2.  Indien de houder weet of redelijkerwijs kan vermoeden, dat een cliënt of 

een personeelslid lijdt aan een ziekte als bedoeld in het eerste lid, stelt 

hij de directeur van de Directie Volksgezondheid en de Inspectie Volks-

gezondheid hiervan onverwijld op de hoogte.  

 

Hoofdstuk 4 

 

Toezicht en klachtbehandeling 

 

§1. Toezicht 

 

Artikel 24  

 

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

landsverordening zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen per-

sonen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscou-

rant van Aruba. 

2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn, uitsluitend voor zover dat 

voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 
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b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en ande-

re informatiedragers, met inbegrip van de zorgdossiers, en daarvan 

afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen; 

c. zaken aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe 

tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen; 

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

lijke toestemming van de bewoner te betreden, vergezeld van door 

hen aangewezen personen; 

e. woningen zonder uitdrukkelijke toestemming van de bewoner ten 

aanzien waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat een verzor-

gingshuis deel uitmaakt van de woning, te betreden, vergezeld van 

door hen aangewezen personen.  

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats of woning als bedoeld in het 

tweede lid, onderdelen d respectievelijk e, verschaft met behulp van de 

sterke arm.  

4. Op het betreden van woningen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel 

e, is Titel X van het Derde Boek van het Wetboek van Strafvordering van 

Aruba van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de artike-

len 155, vierde lid, 156, tweede lid, 157, tweede en derde lid, 158, eerste 

lid, laatste zinsnede, en 160, eerste lid, en met dien verstande dat de 

machtiging wordt verleend door de rechter-commissaris. 

5.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels ge-

steld met betrekking tot de taakuitoefening van krachtens het eerste lid 

aangewezen personen. 

6. Een ieder is verplicht aan de personen, bedoeld in het eerste lid, alle 

medewerking te verlenen die door hen op grond van het tweede lid wordt 

gevorderd. 

 

Artikel 25 

 

1. Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsveror-

dening of van een ingevolge deze landsverordening genomen besluit 

enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van gegevens of inlichtin-

gen die ingevolge deze landsverordening zijn verstrekt of verkregen, ver-
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der of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid 

te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door deze landsverorde-

ning wordt geëist. 

2. Het eerste lid laat onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wet-

boek van Strafvordering van Aruba als getuige in strafzaken een verkla-

ring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de ver-

vulling van zijn ingevolge deze landsverordening opgedragen taak. 

 

§2. Klachtbehandeling 

 

Artikel 26 

 

1.  Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden geregeld 

dat de inspecteur gezondheidszorg belast wordt met de afhandeling van 

klachten van cliënten. Artikel 21 is van overeenkomstige toepassing. Al-

vorens het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt vast-

gesteld wordt het voor 10 werkdagen aan de Staten ter inzage overge-

legd. 

2.  Het in het eerste lid bedoelde landsbesluit omvat tevens regels met be-

trekking tot onder meer, de gevallen waarin en de wijze waarop een 

klacht kan worden ingediend, de bemiddelingsmogelijkheid, de procedu-

re van de klachtenbehandeling, de oordelen die gegeven kunnen worden 

en de gevolgen die aan een oordeel verbonden kunnen worden. 

 

Hoofdstuk 5  

 

Handhaving  

 

§1.  Bijzondere bevoegdheid  

 

Artikel 27 

 

1. De Minister kan een last aan de overtreder opleggen om binnen een door 

hem te bepalen periode de overtreding van de bij of krachtens de artike-
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len 11 en 17 gestelde voorschriften ongedaan te maken.  

2. Indien de overtreder niet binnen de periode, bedoeld in het eerste lid, 

voldoet aan de last, bedoeld in het eerste lid, kan de Minister de gehele 

of gedeeltelijke stillegging van de werkzaamheden opleggen, dan wel de 

gehele of gedeeltelijke sluiting van het verzorgingshuis opleggen.  

3. De stillegging dan wel sluiting, bedoeld in het tweede lid, geschiedt voor 

een periode van ten hoogste 72 uur en kan aansluitend één keer voor ten 

hoogste dezelfde periode worden verlengd.  

  

§2. Bestuurlijke handhaving  

 

Artikel 28  

 

1. Ter zake van een overtreding van de bij of krachtens de artikelen 5, 11 

tot en met 20, 22, 23, eerste lid, 24, zesde lid, en 27, tweede lid, gestelde 

voorschriften kan de Minister een last onder dwangsom opleggen. De 

Minister trekt de last in, indien de overtreding niet meer ongedaan ge-

maakt kan worden. 

2. Ter zake van een overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eer-

ste lid, 5, 11 tot en met 16, 24, zesde lid, 25, 26 en 27, tweede lid, ge-

stelde voorschriften, kan de Minister een bestuurlijke boete opleggen van 

ten hoogste Afl. 100.000,- per afzonderlijke overtreding.  

 

Artikel 29 

 

1. Een last onder dwangsom wordt op schrift gesteld. Aan een last onder 

dwangsom kunnen voorschriften worden verbonden inzake het verstrek-

ken van gegevens aan de Minister. 

2.  Een last geldt voor een door de Minister te bepalen termijn van ten hoog-

ste twee jaren. 

 

Artikel 30 

 

1. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en 
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rechtspersonen. Artikel 1:127, tweede en derde lid, van het Wetboek van 

Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige toepassing. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels ge-

steld voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 28. 

Het landsbesluit bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen 

procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 

28, alsmede van de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van 

de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding of ca-

tegorieën van overtredingen. Alvorens het landsbesluit, houdende alge-

mene maatregelen, wordt vastgesteld wordt het voor 10 werkdagen aan 

de Staten ter inzage overgelegd. 

3. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan het 

Land.  

  

Artikel 31 

 

Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen 

sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake 

van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, be-

doeld in artikel 28, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtreding verdubbeld. 

 

Artikel 32 

 

1. Indien de Minister voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, 

geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden 

waarop het voornemen berust. De Minister zendt een kopie van de ken-

nisgeving aan het Openbaar Ministerie. 

2. De Minister stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelij-

ke termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren 

te brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd. 

3.  Indien de Minister nadat de betrokkene zijn zienswijze naar voren heeft 

gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal wor-

den opgelegd, wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 
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Artikel 33 

 

Degene jegens wie door de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in 

redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtre-

ding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake 

daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, al-

vorens hem om informatie wordt gevraagd. 

 

Artikel 34 

 

1.  De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagteke-

ning van de beschikking waarbij zij is opgelegd. 

2.  De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te re-

kenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking 

zes weken zijn verstreken. 

 

Artikel 35 

 

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt: 

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld 

en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan 

wel dat het recht tot strafvervolging is vervallen ingevolge artikel 

1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is 

geconstateerd. 

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een 

bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd 

opgelegd. 

3. Het recht tot strafvervolging vervalt indien aan de betrokkene ter zake 

van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd. 

4. Tussen de Minister en het Openbaar Ministerie vindt periodiek overleg 

plaats over de geconstateerde overtredingen. 
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Artikel 36 

 

De Minister legt geen bestuurlijke boete op, indien aan de overtreder wegens 

dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd, dan wel 

kennisgeving als bedoeld in artikel 32, derde lid, is gedaan. 

 

Artikel 37 

 

1.  De Minister kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom 

opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn opschorten of de 

dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of ge-

deeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen 

te voldoen.  

2.  De Minister kan voorts op verzoek van een overtreder een last onder 

dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is ge-

weest zonder dat de dwangsom is verbeurd.  

 

Artikel 38 

 

De Minister houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een 

onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, heb-

ben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen 

hebben verricht. 

 
Artikel 39 

 

1.  Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door 

de Minister bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aange-

maand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of 

de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen. 

2.  Bij gebreke van betaling kan door de Minister van de overtreder het be-

drag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorde-

ringskosten, door middel van een dwangbevel worden ingevorderd.  
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3.  De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van bete-

kening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met 

toepassing van de voorschriften van dat wetboek kan worden tenuitvoer-

gelegd. 

4.  Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: 

a. aan het hoofd het woord “dwangbevel”; 

b.  het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de ver-

schuldigde wettelijke rente; 

c.  het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voort-

vloeit; 

d.  de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

e.  dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden ge-

bracht. 

5.  Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat 

tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt te-

gen de Minister bij het gerecht in eerste aanleg en op de voor het indie-

nen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de 

voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het 

dwangbevel. 

 

Artikel 40 

 
Indien een boete ten onrechte is opgelegd, wordt de betaalde geldsom, ver-

meerderd met de wettelijke rente, binnen zes weken nadat onherroepelijk is 

vastgesteld dat de boete ten onrechte is opgelegd, aan de rechthebbende be-

taalbaar gesteld. 

 

§3. De strafrechtelijke handhaving 

 

Artikel 41 

 

1. De overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste lid, 11 tot en 

met 13, 16 en 27, tweede lid, gestelde voorschriften wordt, voor zover 
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opzettelijk begaan, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes ja-

ren of geldboete van de vijfde categorie. 

2. De overtreding van de bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde voor-

schriften wordt, voor zover niet opzettelijk begaan, gestraft met hechtenis 

van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.  

3. De in het eerste lid bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven; de in het 

tweede lid bedoelde strafbare feiten zijn overtredingen. 

 

Hoofdstuk 6 

 

Overige-, overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 42 

 

De Minister zendt binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze landsver-

ordening, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten een verslag over 

de doeltreffendheid en de effecten van deze landsverordening in de praktijk.  

 

Artikel 43 

 

1.  Degene die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze 

landsverordening reeds een verzorgingshuis exploiteert, die na het tijd-

stip van inwerkingtreding van deze landsverordening zijn activiteiten 

wenst voort te zetten, dient binnen 6 maanden na het tijdstip van inwer-

kingtreding van deze landsverordening een aanvraag, bedoeld in artikel 

2, tweede lid, in. 

2.  De artikelen 2, tweede tot en met zesde lid, 3, 4, eerste en tweede lid, 5 

tot en met 7, zijn van overeenkomstige toepassing op een aanvraag als 

bedoeld in het eerste lid. Het verzorgingshuis wordt met ingang van de 

datum van de begunstigende beschikking die volgt op een aanvraag als 

bedoeld in het eerste lid in het register opgenomen met als status “gere-

gistreerd”. 

3. Gedurende de periode dat een aanvraag voor een vergunning loopt, 

wordt de aanvrager gelijkgesteld met een houder. 
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Artikel 44 

 

Op het moment van inwerkingtreding van deze landsverordening geldt het 

Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) me-

de ter uitvoering van artikel 24, vijfde lid, van deze landsverordening.  

 

Artikel 45 

 

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepa-

len tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 

verschillend kan worden vastgesteld. 

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening verzorgingshuizen. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 11 december 2015 

 A. Tromp-Yarzagaray 

 

 

De minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport, 

C.A. Schwengle 

 

De minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, 

P.F.T. Croes 

 

De minister van Justitie, 

A.L. Dowers 


