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Intitulé   : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 sep-

tember 1998 ter normering van de uitoefening van stan-

daardtoezichtbevoegdheden 

 

Citeertitel: Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening 

 

Vindplaats : AB 1998 no. 70 

 

Wijzigingen: Geen 

 

====================================================================== 

 

 

 Hoofdstuk 1 

 

 Algemene bepalingen 

 

 Artikel 1 

 

In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 

toezicht : het administratiefrechtelijk toezicht door of na-

mens de overheid op de naleving van bij of krach-

tens landsverordening gegeven voorschriften; 

toezichthouder : een bij of krachtens landsverordening met het toe-

zicht op de naleving van de bij of krachtens die 

landsverordening gegeven voorschriften belast amb-

tenaar of persoon; 

bevoegdheid : een in een landsverordening in het kader van toe-

zicht aan een toezichthouder toebedeelde bevoegd-

heid; 

de landsveror- : de landsverordening op basis waarvan toezicht wordt 

 dening  uitgeoefend. 

 

 Artikel 2 

 

Als toezichthouder worden slechts aangewezen overheidsdienaren of 

andere personen, bij wier functie het houden van toezicht aansluit. 

 

 Artikel 3 

 

1. Een bevoegdheid wordt slechts uitgeoefend, voor zover de uit-

oefening redelijkerwijze noodzakelijk is voor de taakvervulling van de 

toezichthouder. 

2. Ook indien een persoon of instelling, bedoeld in artikel 4, 

instemt met de uitoefening van een bevoegdheid, worden de voorschrif-

ten van dit landsbesluit volledig door de toezichthouder nageleefd. 

 

 Artikel 4 

 

Een bevoegdheid wordt uitgeoefend jegens een persoon of instel-

ling, tot wie of welke de landsverordening zich richt, alsmede jegens 

een persoon of instelling, van wie of waarvan op grond van concrete 

omstandigheden redelijkerwijze kan worden vermoed dat deze enige han-

deling verricht of nalaat, die onder de werkingssfeer daarvan valt. 

 

 Artikel 5 

 

Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend voor een ander doel dan 

waarvoor zij is gegeven. 
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 Artikel 6 

 

De uitoefening van een bevoegdheid staat in redelijke verhouding 

tot het daarmee beoogde doel. 

 

 Artikel 7 

 

Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien het daarmee beoog-

de doel op een andere, meer doelmatige of minder ingrijpende wijze kan 

worden bereikt. 

 

 Artikel 8 

 

1. De toezichthouder legitimeert zich, voorafgaand aan de toe-

zichtuitoefening, tegenover degene die daaraan wordt onderworpen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de toezichthouder die 

als zodanig herkenbaar is, dan wel in gevallen waarin legitimatie on-

mogelijk is of voor de uitoefening van de bevoegdheid geen medewerking 

van de persoon of instelling, bedoeld in artikel 4, is vereist. 

3. Indien een toezichthouder die zich legitimeert, tevens bijzon-

der of algemeen opsporingsambtenaar is, doet hij daarvan bij de legi-

timatie mededeling. 

4. Ter legitimatie wordt een van overheidswege verstrekt bewijs 

gebruikt, waaraan de foto van de toezichthouder is gehecht en waarop 

de naam van de toezichthouder en de dienst waarvoor deze werkzaam is, 

zijn vermeld. 

5. Indien legitimatie niet verplicht is, deelt de toezichthouder 

op verzoek van de persoon of instelling, bedoeld in artikel 4, zijn 

naam mee. 

 

 Artikel 9 

 

     1. Aan degene die aan de uitoefening van toezichtbevoegdheden 

wordt onderworpen, deelt de toezichthouder op verzoek mee op basis van 

welke landsverordening toezicht wordt uitgeoefend. 

2. In geval van weigering tot het verlenen van medewerking door 

degene of de instelling, jegens wie of welke een bevoegdheid wordt 

uitgeoefend, vordert de toezichthouder medewerking onder vermelding 

van de medewerkingsplicht. 

3. Medewerking kan alleen worden gevorderd, voor zover deze rede-

lijkerwijze kan worden verleend. 

4. In geval van weigering tot het verlenen van gevorderde mede-

werking wordt, zo nodig, de sterke arm ingeroepen. 

 

 Artikel 10 

 

De toezichthouder die in het kader van de toezichtuitoefening 

tijdelijk zakelijke boeken, bescheiden of andere informatiedragers, 

dan wel enig goed onder zich heeft, draagt zorg voor het behoud daar-

van tot aan de teruggave. 

 

 Artikel 11 

 

1. Slechts informatie die voor het toezicht op de naleving van de 

landsverordening van belang is, wordt verzameld. 

2. In het kader van toezicht verkregen informatie wordt slechts 

gebruikt ten behoeve van de uitvoering en de verbetering van de nale-

ving van de bij of krachtens de landsverordening gegeven voorschrif-
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ten, alsmede ten behoeve van de strafvordering in het kader van die 

landsverordening. 

 

 Artikel 12 

 

Indien bij de toezichthouder die niet tevens opsporingsambtenaar 

is, een redelijk vermoeden van een strafbaar feit rijst, oefent hij 

zijn bevoegdheden jegens een verdachte niet uit in strijd met de rech-

ten die krachtens het Wetboek van Strafvordering van Aruba aan een 

verdachte toekomen. 

 

 Artikel 13 

 

Indien de toezichthouder die tevens opsporingsambtenaar is, zijn 

onderzoek na een gerezen verdenking voorzet, oefent hij zijn bevoegd-

heden jegens de verdachte niet uit in strijd met de rechten die krach-

tens het Wetboek van Strafvordering van Aruba aan een verdachte toeko-

men. 

 

 Hoofdstuk 2 

 

 De individuele toezichtbevoegdheden 

 

 § 1. Het vragen van inlichtingen 

 -------------------------------- 

 

 Artikel 14 

 

Het vragen van inlichtingen heeft alleen betrekking op gegevens 

die van belang zijn voor verificatie van de juiste naleving van de 

landsverordening. 

 

 § 2. Inzage in boeken, bescheiden en andere informatiedragers 

 ------------------------------------------------------------- 

 

 Artikel 15 

 

1. Zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers kun-

nen ter fine van het maken van een afschrift daarvan worden meegeno-

men, indien het maken van een afschrift op de plaats waar zij zich be-

vinden, niet mogelijk is, doch alleen voor de duur van het vervaardi-

gen daarvan. Bij de ontvangst van de stukken wordt door de toezicht-

houder een getekende verklaring van ontvangst afgegeven. 

2. Onder het maken van een afschrift van elektronische gegevens-

bestanden wordt mede verstaan het reproduceren van die gegevens. 

3. De kosten van het maken van een afschrift komen ten laste van 

het Land. 

4. De toezichthouder draagt zorg voor de onverwijlde terugbezor-

ging van de meegenomen boeken, bescheiden en informatiedragers. 

 

 § 3. Onderzoek van goederen 

 --------------------------- 

 

 Artikel 16 

 

Ter opneming en onderzoek van goederen is de toezichthouder be-

voegd de daartoe benodigde goederen, apparatuur en randapparatuur mee 

te brengen. 
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 Artikel 17 

 

Het onderzoek van goederen omvat tevens het onderzoek van de ver-

pakking daarvan. 

 

 Artikel 18 

 

1. Goederen kunnen ter opneming en onderzoek tijdelijk worden 

meegenomen voor de daartoe benodigde tijdspanne, indien de opneming en 

het onderzoek met het oog op het doel daarvan niet kunnen plaatsvinden 

op de plaats waar zij zich bevinden. Bij de ontvangst van de goederen 

wordt door de toezichthouder een getekende verklaring van ontvangst 

afgegeven. 

2. De kosten van het meenemen, bewaren en terugbrengen komen ten 

laste van het Land. 

3. Onverminderd overige ter zake geldende wettelijke voorschrif-

ten, draagt de toezichthouder zorg voor een onverwijlde terugbezorging 

van de goederen die zijn meegenomen, nadat de opneming en het onder-

zoek zijn voltooid. 

  

 Artikel 19 

 

1. Behoudens bijzondere wettelijke voorziening, wordt bij meene-

ming van goederen aan degene bij wie zij worden meegenomen gevraagd, 

of prijs wordt gesteld op teruggave van de goederen, indien redenen 

bestaan om aan te nemen dat wettelijke voorschriften zich tegen terug-

gave kunnen verzetten. 

2. Indien de persoon, bedoeld in het eerste lid, geen prijs stelt 

op teruggave, ondertekent hij een verklaring van afstand. 

 

 Artikel 20 

 

1. Een monsterneming omvat geen groter gedeelte van de te onder-

zoeken waar dan noodzakelijk voor het verrichten van het onderzoek. 

2. Monsters worden niet teruggegeven. 

 

 § 4. Het betreden van plaatsen 

 ------------------------------ 

 

 Artikel 21 

 

1. Het betreden van plaatsen omvat het betreden van de ruimten 

die daarvan een onderdeel uitmaken, alsmede de opbergruimten die op 

die plaatsen uitkomen. 

2. Plaatsen worden niet betreden, voor zover: 

a. dit een inbreuk op een wettelijk verschoningsrecht tot gevolg zou 

hebben; 

b. zich op die plaats privé-huiselijk leven afspeelt. 

 

 Artikel 22 

 

1. Het doel van het betreden van plaatsen vormt hetzij de schouw 

van zodanige plaats, hetzij de uitoefening van andere bevoegdheden. 

2. Het betreden van plaatsen omvat niet de bevoegdheid tot de ge-

richte stelselmatig doorzoeking daarvan op de aanwezigheid van voor-

werpen. 
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 Artikel 23 

 

1. Slechts personen die redelijkerwijze voor de uitvoering van de 

taak door de toezichthouder nodig zijn, vergezellen hem. 

2. De personen, bedoeld in het eerste lid, handelen slechts op 

aanwijzing van de toezichthouder. 

 

 § 5. Het onderzoek van vaartuigen, stilstaande voertuigen 

 --------------------------------------------------------- 

 en de lading daarvan 

 -------------------- 

 

 Artikel 24 

 

De bevoegdheid tot het dwingen tot stilhouden of het doen stil-

houden van vervoermiddelen omvat slechts mede de bevoegdheid tot het 

doen stoppen van die vervoermiddelen, indien de bevoegdheid is toebe-

deeld aan geüniformeerde ambtenaren van het Korps Politie Aruba of 

overige geüniformeerde, bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. 

 

 Artikel 25 

 

1. De lading van vaartuigen en stilstaande voertuigen omvat al 

hetgeen in een vaar- of voertuig voorhanden is, behoudens als zodanig 

herkenbare, persoonlijke voorwerpen. 

2. Op het onderzoek van de lading zijn de artikelen 16 tot en met 

20 van overeenkomstige toepassing. 

 

 Hoofdstuk 3 

 

 Verslaglegging 

 

 Artikel 26 

 

1. Van het maken van een afschrift en het meenemen van zakelijke 

boeken, bescheiden en andere informatiedragers, alsmede van het meene-

men van goederen en monsterneming wordt door de toezichthouder een 

verslag opgesteld, hetgeen wordt gedagtekend en voorzien van de naam 

van de toezichthouder. 

2. In het verslag wordt opgetekend of legitimatie heeft plaatsge-

vonden. 

3. Van het verslag wordt binnen achtenveertig uur na het uitoefe-

nen van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, een afschrift ver-

strekt aan degene ten aanzien van wie de bevoegdheden zijn uitgeoe-

fend. 

 

 Hoofdstuk 4 

 

 Slotbepalingen 

 

 Artikel 27 

 

Een toezichthouder wordt, alvorens hij als zodanig werkzaam is, 

door of vanwege de persoon, belast met de leiding van de overheids-

dienst of het bedrijf, waarvoor hij werkzaam is, deugdelijk voorge-

licht over de inhoud van de landsverordening en dit landsbesluit, als-

mede over het doel van het toezicht en de wijze waarop dat toezicht 

behoort te worden uitgeoefend. 
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 Artikel 28 

 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste 

dag van de tweede kalendermaand na de dag van zijn plaatsing in het 

Afkondigingsblad van Aruba. 

2. Het kan worden aangehaald als het Landsbesluit algemene bepa-

lingen toezichtuitoefening. 

 


