
1. Landsbesluit voorschriften televisie-inrichtingen  
 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3 
van de Televisieverordening (AB 1988 no. GT 68) 
 
Citeertitel: Landsbesluit voorschriften televisie-inrichtingen 
 
Vindplaats : AB 1990 no. GT 68 
 
Wijzigingen: Geen 
 
============================================= 
 

Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit landsbesluit wordt verstaan onder: 

Directeur:    de directeur van het Telecommunicatiebedrijf 
Aruba; 
televisie-inrichting:  de televisie-inrichting zoals gedefinieerd in artikel 1 

van de Televisieverordening (AB 1988 no. GT 68); 
vergunninghoudster: de natuurlijke of rechtspersoon waaraan ex artikel 2 

van de Televisieverordening een vergunning tot het 
exploi-teren van een televisie-inrichting is verleend; 

Minister:    de minister van Vervoer en Communicatie. 
 

Artikel 2 
 
Ten genoege van de Directeur wordt vastgesteld en zonodig gewijzigd: 

de plaats van vestiging, de aanleg, de zendfrequentie, het zendvermogen, 
een of meer zendkanalen, de roepnaam, de naam, het aantal uren en de 
tijden van uitzending van de televisie-inrichting. 

 
Artikel 3 

 
Het mechanisme, de electrische opbouw, de stabiliteit van de 

zendfrequentie, de niveau van ongewenste uitstralingen en de kwaliteit van 
de uitzending van een televisie-inrichting dienen zo goed te zijn als 
redelijkerwijs mag worden geëist bij de stand der techniek. 

 
Artikel 4 

 
1. De uitzendingen van een televisie-inrichting moeten aanvangen en 

eindigen met een duidelijke aankondiging van de roepnaam, de naam en het 
kanaal waarover uitgezonden wordt, terwijl deze aankondiging gedurende de 
uren van uitzending ten minste zesmaal dient te worden uitgezonden. 

2. Voor de televisie-inrichting mag tevens een andere naam, door de 
vergunninghoudster voor te stellen en door de Minister goed te keuren, 



worden gebruikt. 
Artikel 5 

 
De werking van een televisie-inrichting dient zodanig te zijn dat geen 

hinderlijke technische storing wordt veroorzaakt aan de verbindingsdiensten 
van de overheid, aan instellingen ten behoeve van de nationale verdediging 
of aan inrichtingen van andere televisie- of radiovergunninghoudsters. 

 
Artikel 6 

 
1. Een televisie-inrichting mag niet in gebruik worden genomen 

alvorens deze door de Directeur is goedgekeurd, ten bewijze waarvan een 
bewijs van goedkeuring zal worden afgegeven. Dit bewijs van goedkeuring 
dient steeds bij de televisie-inrichting aanwezig te zijn en op verzoek van 
door de Directeur aangewezen ambtenaren onverwijld te worden getoond. 
Een volledige beschrij-ving van de televisie-inrichting dient ten behoeve van 
bovenvermelde keuring tijdig aan de Directeur te worden overgelegd. 

2. Voor deze keuring is een bedrag van Afl. 100,- verschuldigd aan de 
rechtspersoon Aruba, bij vooruitbetaling te voldoen op een der kantoren van 
het Telecommunicatiebedrijf Aruba. 

 
Artikel 7 

 
1. Na ingebruikname mogen geen veranderingen in of uitbreidingen 

aan een televisie-inrichting worden aangebracht, behoudens toestemming 
van de Directeur. De Directeur heeft het recht wijzigingen in de televisie-
inrichting voor te schrijven. 

2. Het vorenvermeld bewijs van goedkeuring dient steeds in overeen-
stemming te worden gebracht met wijzigingen, aan de televisie-inrichting 
aange-bracht. 

 
Artikel 8 

 
1. De Directeur alsmede de door deze aan te wijzen ambtenaren 

hebben te allen tijde onbelemmerd toegang tot de televisie-inrichting alwaar 
zij zich van de goede werking van de televisie-inrichting dienen te kunnen 
overtuigen. 

2. Hulpmiddelen hiervoor benodigd, worden zoveel mogelijk door de 
vergunninghoudster ter beschikking gesteld. 

 
Artikel 9 

 
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit voorschriften 

televisie-inrichtingen. 
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