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Intitulé   : Landsverordening houdende regels inzake de openbaarheid 

van bestuur 

 

Citeertitel: Landsverordening openbaarheid van bestuur 
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 HOOFDSTUK 1 

 Definities 

 

 Artikel 1 

 

1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen 

wordt verstaan onder: 

de Minister : de minister wie het aangaat; 

document  : een bij de Minister berustend schriftelijk stuk of an-

der materiaal dat gegevens bevat. 

2. Onder een document als bedoeld in het eerste lid, wordt niet 

begrepen een schriftelijk stuk of ander materiaal, dat ingevolge een 

overeenkomst met een derde aan de overheid is afgegeven om daar te be-

rusten. 

 

 HOOFDSTUK 2 

 Openbaarmaking op verzoek 

 

 Artikel 2 

 

1. Een ieder kan de Minister schriftelijk verzoeken om informa-

tie, neergelegd in documenten. 

2. De minister, belast met administratieve zaken kan nadere re-

gels stellen omtrent de wijze van indiening van verzoeken om informa-

tie alsmede omtrent de wijze waarop de informatie verstrekt wordt. 

 

 Artikel 3 

 

1. De Minister verstuurt aan de verzoeker onverwijld een bewijs, 

met daarop de datum van ontvangst, ter zake van de ontvangst van een 

verzoek om informatie.  

2. Op een verzoek om informatie beslist de Minister zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na de ontvangst van het 

verzoek. 

3. De Minister deelt de beslissing op het verzoek schriftelijk 

aan de verzoeker mede; een gehele of gedeeltelijke afwijzing wordt ge-

motiveerd. 

4. Is afhandeling binnen drie weken na ontvangst niet mogelijk, 

dan kan de Minister deze termijn eenmaal met ten hoogste drie weken 

verlengen. De Minister stelt de verzoeker hiervan tijdig schriftelijk 

en onder opgave van redenen op de hoogte. 

 

 Artikel 4 

 

1. De Minister geeft gevolg aan het verzoek door van de documen-

ten waarop het verzoek betrekking heeft: 

a. kopie te geven of de letterlijke inhoud in andere vorm te verstrek-

ken, 
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b. een schriftelijke samenvatting van de inhoud te verstrekken, 

c. lezing van de inhoud toe te staan, of 

d. mondeling informatie omtrent de inhoud te doen verstrekken. 

2. Bij het kiezen van de vorm waarin aan het verzoek gevolg 

wordt gegeven, wordt rekening gehouden met de voorkeur van de verzoe-

ker, met het belang van een vlotte voortgang van de werkzaamheden van 

de administratie en met de artikelen 8 en 9.  

3. Indien informatie wordt verstrekt op een wijze als bedoeld in 

het eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, is verzoeker daarvoor re-

tributie verschuldigd. 

 

   HOOFDSTUK 3 

 Openbaarmaking uit eigen beweging  

 

 Artikel 5 

 

De Minister verstrekt uit eigen beweging en op een door hem te 

bepalen wijze, informatie over het beleid, de voorbereiding en de uit-

voering daaronder inbegrepen, zodra dat in het belang is van een goed 

en democratisch bestuur.  

 

 Artikel 6 

 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar: 

a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de 

Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt; 

b. de adviezen van de Algemene Rekenkamer; 

c. de adviezen van de bij landsverordening ingestelde vaste colleges 

van advies in zaken van wetgeving en bestuur; 

d. andere krachtens een landsverordening verplicht uitgebrachte advie-

zen.  

2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke rege-

lingen geschiedt door de minister van Justitie.  

3. Openbaarmaking geschiedt door een advies gedurende ten minste 

drie weken ter inzage te leggen in de Biblioteca Nacional. De terinza-

gelegging wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 

 4. Van ter inzage gelegde documenten kunnen afschriften worden 

gemaakt. 

 

 Artikel 7 

 

1. De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eer-

ste lid, geschiedt, voor zover het betreft:  

a. adviezen over door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te 

bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen over ont-

werpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ont-

werp bij de Staten;  

b. adviezen over ontwerpen van landsverordeningen door de Staten aan 

de regering ter vaststelling voor te dragen: gelijktijdig met de 

voordracht van het ontwerp aan de regering;  

c. adviezen over algemene maatregelen van rijksbestuur en van landsbe-

sluiten, houdende algemene maatregelen: gelijktijdig met de plaat-

sing van de desbetreffende wettelijke regeling in het Afkondigings-

blad van Aruba;  

d. adviezen over voorstellen tot goedkeuring van verdragen, voor zover 

deze goedkeuring niet in de vorm van een rijkswet geschiedt: binnen 

een week nadat het advies is uitgebracht. 

2. Indien de openbaarmaking van adviezen als bedoeld in het eer-
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ste lid, niet kan geschieden op het daar aangegeven moment, geschiedt 

deze zo spoedig mogelijk daarna. 

3. De overige adviezen worden binnen vier weken nadat zij zijn 

uitgebracht, openbaar gemaakt, tenzij de Minister tijdig in de Lands-

courant van Aruba een ander tijdstip heeft bekendgemaakt. 

 

 HOOFDSTUK 4  

Uitzonderingen op de openbaarmaking 

 

 Artikel 8 

 

1. Het verstrekken van informatie blijft achterwege, voor zover 

dit: 

a. de eenheid van de regering in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van het Land zou kunnen schaden; 

c. informatie betreft, afkomstig van een bestuursorgaan van een ander 

land van het Koninkrijk, die in het desbetreffende land op grond 

van de aldaar geldende wettelijke regelingen niet zou worden ver-

strekt;  

d. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke perso-

nen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medege-

deeld. 

2. Het verstrekken van informatie blijft voorts achterwege, voor 

zover het belang daarvan niet opweegt tegen een van de navolgende be-

langen: 

a. de economische of financiële belangen van het Land; 

b. de opsporing en vervolging van strafbare  feiten; 

c. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften; 

d. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

e. het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te 

kunnen nemen van de informatie; 

f. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij 

de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, 

dan wel van derden. 

 

 Artikel 9 

 

1. Het verstrekken van informatie over gegevens uit documenten, 

opgesteld ten behoeve van een beraad over een bestuurlijke aangelegen-

heid, blijft achterwege voor zover die gegevens nog in bewerking zijn 

of voor zover die gegevens betrekking hebben op opvattingen, voorstel-

len, aanbevelingen of conclusies van een of meer personen over het be-

leid van de Minister en de daartoe door deze of dezen aangevoerde ar-

gumenten. Over de in de desbetreffende documenten vervatte feitelijke 

gegevens en de daaruit afgeleide prognoses en beleidsalternatieven 

wordt, behoudens artikel 8, wel informatie verstrekt. 

2. Onder een bestuurlijke aangelegenheid in de zin van het eer-

ste lid wordt verstaan een aangelegenheid die betrekking heeft op be-

leid van de regering of de Minister, daaronder begrepen de voorberei-

ding en de uitvoering daarvan. 

 

 Artikel 10 

 

In afwijking van de artikelen 8 en 9, eerste lid, blijft het 

verstrekken van informatie uit documenten, ouder dan dertig jaren, 

slechts achterwege, indien sprake is van een omstandigheid als genoemd 

in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel c of tweede lid, aanhef 

en onderdeel d of f. 
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 HOOFDSTUK 5 

 Overgangs- en slotbepalingen 

 

 Artikel 11 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan de onderha-

vige landsverordening van overeenkomstige toepassing worden verklaard 

op zelfstandige bestuursorganen. 

 

 Artikel 12 

 

Artikel 17 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad (AB 

1987 no. 103) vervalt. 

 

 Artikel 13 

 

1. Deze landsverordening treedt in werking  op een bij landsbe-

sluit te bepalen tijdstip. 

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening openbaarheid 

van bestuur. 

 


