
1. Landsbesluit voorwaarden radio-omroepbedrijven 
 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2 van 
de Telegraaf- en telefoonverordening (Landsbesluit voorwaarden radio-omroep-
bedrijven). 
 
Citeertitel: Landsbesluit voorwaarden radio-omroepbedrijven 
 
Vindplaats : AB 1991 no. GT 43 
 
Wijzigingen: Geen 
 
============================================== 

 
Artikel 1 

 
Iedere houder van een concessie tot het exploiteren van een radio-

omroepbedrijf is verplicht te zorgen, dat het uitgezonden programma aan de 
gezonde geestelijke ontwikkeling der bevolking van Aruba ten goede komt. 

 
Artikel 2 

 
1. Iedere houder van een concessie tot het exploiteren van een radio-

omroepbedrijf draagt zorg, dat een bepaald gedeelte van zijn weekprogramma 
wordt gewijd aan het gesproken woord, alsmede aan klassieke en semi-
klassieke muziek. 

2. Onder "gesproken woord" worden begrepen redevoeringen, 
causeriëen, hoorspelen, cursussen, nieuwsuitzendingen, reportages en 
uitzendingen van gods-dienstplechtigheden. Niet worden hieronder begrepen 
de aankondiging van pro-grammapunten, alsmede de uitzendingen van 
gesproken reclame. 

3. Voor ieder zenduur worden in het weekprogramma ten minste tien 
minuten aan het gesproken woord gewijd. 

4. Voor ieder zenduur worden in het weekprogramma ten minste tien 
mi-nuten aan klassieke of semi-klassieke muziek gewijd, met dien verstande 
dat de klassieke muziek ten minste een derde deel daarvan uitmaakt. 

5. Mededelingen in de reclame-uitzendingen mogen niet misleidend zijn. 
 

Artikel 3 
 
In het programma van een radio-omroepbedrijf wordt, indien dit bedrijf 

vier uren of minder per dag uitzendt, ten minste een nieuwsuitzending en 
worden, indien het meer dan vier uren uitzendt, ten minste twee 
nieuwsuitzendingen per dag opgenomen, die zowel ten aanzien van het totale 
wereld- en lokale nieuws-beeld als ten aanzien van de betrouwbaarheid, met 
name in de wijze waarop het nieuws wordt verkregen en vergaard, aan 
redelijke eisen voldoen. 



 
Artikel 4 

 
Uitzendingen van partijpolitieke aard mogen niet plaats vinden, tenzij 

over-eenkomstig nader bij ministeriële regeling van de minister van Justitie en 
Publieke Werken vast te stellen regels. 

 
Artikel 5 

 
1. Iedere houder van een concessie tot het exploiteren van een radio-

omroepbedrijf moet tevoren over een periode van ten minste een week door 
uitgifte van een programmablad het programma aan het publiek bekend 
maken. 

2. De in het eerste lid bedoelde bekendmaking moet bevatten: 
a. de nauwkeurige tijden waarop ieder onderdeel van het 

programma wordt uitgezonden; 
b. ten aanzien van het gesproken woord de namen van de sprekers 

en het onderwerp dat zij behandelen, dan wel het algemene onderwerp van 
hun ru-briek; 

c. ten aanzien van godsdienstoefeningen de godsdienstige gezindte 
van welke deze oefeningen uitgaan; 

d. ten aanzien van hoorspelen de juiste titel, de auteur en de uit-
voerenden;  

e. ten aanzien van klassieke muziek de titels der ten gehore te 
brengen werken, alsmede de namen der componisten, alsmede voor levende 
muziek de namen der uitvoerenden, waaronder te verstaan orkesten, koren, 
dirigenten en solisten; 

f. ten aanzien van semi-klassieke muziek, populaire muziek en 
dans-muziek de aanduiding waaruit blijkt, tot welke categorie de ten gehore te 
brengen muziek behoort. 

3. Overtreding van het bepaalde in dit artikel wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd florin. 

 
Artikel 6 

 
Wijzigingen welke het karakter van het aangekondigde programma 

ingrij-pend aantasten, kunnen slechts worden aangebracht, indien de 
omstandigheden dit noodzakelijk of wenselijk maken. Van zodanige wijzigingen 
dient zo spoedig mogelijk kennis te worden gegeven aan de Radio-Adviesraad 
onder opgave van redenen. 

 
Artikel 7 

(vervallen) 
 

Artikel 8 
 
De tekst van de gesproken-woord uitzendingen wordt na de uitzending 

ten minste veertien dagen, de mechanisch vastgelegde tekst ten minste acht 



en veertig uur in het archief van het radio-omroepbedrijf bewaard. 
 

Artikel 9 
 
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit voorwaarden 

radio-omroepbedrijven. 
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