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Artikel 1 
 
Deze landsverordening verstaat onder (radio)telegrafen en (radio)telefonen 
elke overbrenging, uitzending of ontvangst van tekens, seinen, geschriften, 
beelden, klanken of inlichtingen van allerlei aard, per draad, radio, langs 
optische weg of door middel van andere elektronische stelsels. 
 

Artikel 2 
 
Een bij landsbesluit verleende concessie wordt vereist voor de aanleg en het 
in werking brengen van telegrafen en telefonen, voor zover zulks geschiedt 
door anderen dan het Land. Behalve de voorwaarden, in elk bijzonder geval 
aan de concessie te verbinden, wordt als regel gesteld: 
a. dat de aanleg, de instandhouding en de exploitatie dienen te voldoen aan 

regels, vast te stellen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen; 
b. dat de tarieven, de voorwaarden van gebruik en de dienstregeling 

worden vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen; 
c. dat de concessie met of zonder uitsluiting kan worden verleend, doch 

voor niet langer dan 40 jaren; 
d. dat de concessie bij landsbesluit kan worden ingetrokken bij niet 

nakoming van deze landsverordening of van de voorwaarden waaronder 
zij is verleend; 

e. dat de looptijd van de concessie wordt bepaald bij het landsbesluit, 
waarbij de concessie wordt verleend; 

f. dat de concessie niet overdraagbaar is; 
g. dat de namen van de bestuurders van de concessiehouder te allen tijde 

bekend gemaakt zijn aan de minister, belast met telecommunicatie. 
 

Artikel 2a 
 
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden bepaald 
dat de houder of verkrijger van een concessie als bedoeld in artikel 2, een 
eenmalig bedrag en een periodiek bedrag aan het Land verschuldigd is. 
2. Het eenmalig bedrag kan het volgende omvatten: 

– een vergoeding voor de kosten, verbonden aan de behandeling van de 
aanvraag en de afgifte van de concessie; 

– een vergoeding, gerelateerd aan de economische waarde van de con-



cessie, dan wel aan de contante waarde van de uit de concessie voor 
de houder gedurende haar looptijd te verwachten voordelen, een en 
ander met inachtneming van een eventueel door de houder van de 
concessie verschuldigde periodieke vergoeding. 

3. Het periodieke bedrag is gelijk aan een bij het in het eerste lid genoemde 
landsbesluit vast te stellen percentage van de in een boekjaar door de 
houder van de concessie uit de exploitatie daarvan behaalde voordelen of 
daaraan toe te rekenen omzet, of aan de ter beschikking gestelde 
bandbreedte, uitgedrukt in Mhz, dan wel aan een bedrag per aansluiting. 
4. Bij het in het eerste lid genoemde landsbesluit kunnen regels worden den 
gegeven over de wijze waarop de in het tweede of derde lid genoemde voor-
delen of omzet wordt bepaald. 
5. Bij het in het eerste lid genoemde landsbesluit kunnen voorts nadere 
regels worden gegeven over de wijze van vaststelling van het krachtens het 
eerste lid verschuldigde bedrag, de verplichting van de houder van de 
concessie tot ver-strekking van gegevens, de verplichting van de houder van 
de concessie tot het stellen van financiële garanties en de betaling en inning 
van het verschuldigde bedrag. 
 

Artikel 2b 
 
Een verleende concessie kan worden ingetrokken, wanneer de houder van de 
concessie niet aan een of meer bij of krachtens deze landsverordening 
vastge-stelde verplichtingen voldoet. 
 

Artikel 3 
 
Het is verboden, anders dan bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, vastgestelde regels, radiotelegrafen en -telefonen, al dan niet 
voor het openbaar verkeer bestemd, opgesteld aan boord van vreemde of 
particuliere Nederlandse schepen, te gebruiken in havens of op 
ankerplaatsen, tot het Land behorende, tenzij onder bijzondere 
omstandigheden de eisen van goed zeemanschap afwijking van dit verbod 
noodzakelijk maken. 
 

Artikel 4 
 
1. Het is verboden anders dan met bij landsbesluit verleende toestemming 
een verzendinrichting of ontvangtoestel voor radiotelegraaf of -telefoon, 
waarvoor geen concessie is verleend, aan te leggen, in bezit of in gebruik te 
hebben. 
2. Met betrekking tot ontvangtoestellen voor radiotelegraaf of -telefoon zal 
de gevorderde toestemming voor het aanleggen en in gebruik hebben echter 
slechts worden geweigerd of ingetrokken, wanneer een toestand van oorlog 
of oorlogsgevaar daartoe aanleiding geeft, en voorts wanneer redelijkerwijze 
wordt vermoed dat daarvan misbruik zal worden gemaakt, dan wel gemaakt 
werd. 
 



Artikel 4a 
 
1. De artikelen 2 en 4 zijn niet van toepassing op het bezitten of gebruiken 
van een verzendinrichting of ontvangsttoestel van een type, dat is vermeld in 
een door of namens de minister, belast met telecommunicatie, aangehouden 
openbaar register. 
2. Het register ligt voor een ieder ter inzage op een door de minister, belast 
met telecommunicatie, aan te wijzen plaats. 
3. Eenmaal per jaar, in de maand januari, doet de minister, belast met tele-
communicatie, de inschrijvingen in het register, bedoeld in het eerste lid, 
bekendmaken in de Landscourant van Aruba. 



Artikel 5 
 
1. Het is aan een ieder veroorloofd van telegrafen en telefonen, met inacht-
neming van de hieromtrent vast te stellen bepalingen, gebruik te maken. 
Nochtans kan het overbrengen van telegrammen of het voeren van 
gesprekken worden geweigerd of gestuit, wanneer hun inhoud in strijd wordt 
geacht met de veiligheid van het Land, de openbare orde of de goede zeden. 
2. Van de reden van de weigering of van de stuiting wordt kennis gegeven 
aan de aanbieder van het telegram of aan hem die het gesprek voert. 
 

Artikel 6 
 
Het telegrafisch, radiotelefonisch en telefonisch verkeer kan in het algemeen 
be-lang bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gedurende 
onbepaalde tijd onder toezicht worden geplaatst of gedeeltelijk worden 
geschorst. 
 

Artikel 6a 
 
1. Het vervaardigen, verspreiden of ter verspreiding in voorraad hebben van 
lijsten en dergelijke vermeldingen van bij enige landsdienst of bij de dienst 
van een concessionaris op een telefoonnet aangeslotenen, of van andere 
gegevens, betreffende de diensten der telecommunicatie, benevens van 
nabootsingen, op welke wijze dan ook vervaardigd, van bij een van de 
vorenbedoelde diensten in gebruik zijnde drukwerken, formulieren en 
bescheiden, anders dan vanwege of met bij landsbesluit verleende 
toestemming of concessionaris, is verboden, on-verminderd hetgeen ter zake 
van deze voorwerpen in andere wetten is bepaald. 
2. De voorwerpen waarmee de overtreding is gepleegd, kunnen, voor zover 
zij de veroordeelde toebehoren, bij de veroordeling worden verbeurd 
verklaard. 
 

Artikel 6b 
 
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 
landsverorde-ning bepaalde zijn belast de directeur van de Directie 
Telecommunicatiezaken, alsmede de daartoe bij landsbesluit aangewezen 
ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de 
Landscourant 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; 
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere 

infor-matiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk 
mee te nemen; 

c. goederen en inrichtingen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en 
deze daartoe tijdelijk mee te nemen; 

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke 



toe-stemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen 
aangewe-zen personen; 

e. vaartuigen te betreden en de (radio)telegrafische en (radio)telefonische 
apparatuur daarvan en van voertuigen te onderzoeken. 

3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats of vaartuig als bedoeld in het 
tweede lid, onderdelen d en e, verschaft met behulp van de sterke arm. 
4. Het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 
70) is op de wijze van taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde 
personen van toepassing. 
5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen 
ambtenaren alle medewerking te verlenen, die in het kader van de 
toezichtsuitoefening op grond van het tweede lid wordt gevorderd. 
 

Artikel 7 
 
In geval van staat van oorlog of beleg kan de telegraaf en telefoon onder 
beheer van de Gouverneur worden geplaatst. 
 

Artikel 8 
 
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend florins wordt gestraft: 
a. hij die telegrafen of telefonen aanlegt of exploiteert zonder de concessie, 

bij artikel 2 gevorderd; 
b. hij die zich aan boord van particuliere schepen schuldig maakt aan de 

overtreding van het verbod, in artikel 3 gegeven; 
c. hij die een verzendinrichting of ontvangtoestel voor radiotelegraaf of –

tele-foon, waarvoor geen concessie is verleend, in bezit of in gebruik 
heeft, zon-der de toestemming, bij artikel 4 gevorderd; de telegraaf- en 
telefoonlijnen, alsmede de voor het overbrengen of ontvangen van 
telegrammen of ge-sprekken gebezigde toestellen kunnen, voor zover zij 
de veroordeelde toe-behoren, worden verbeurd verklaard; 

d. hij die handelt in strijd met het verbod, gesteld in artikel 6a, eerste lid. 
 

Artikel 8a 
 
1. Op overtreding van de in een landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, te geven voorschriften kan, voor zover daartegen niet reeds bij 
deze landsver-ordening is voorzien, straf worden gesteld, doch geen andere 
of hogere dan hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste vijfhon-derd florins. 
2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, 
sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens eenzelfde 
overtreding on-herroepelijk is geworden, kan de rechter hechtenis of 
geldboete tot het dubbele van het voor elk in het landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, bepaalde maximum uitspreken. 
 

Artikel 8b 



 
De feiten, bij of krachtens deze landsverordening strafbaar gesteld, worden 
beschouwd als overtredingen, met uitzondering van die, strafbaar gesteld in 
artikel 8, die als misdrijven worden beschouwd. 
 

Artikel 8c 
 
1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze landsverordening strafbaar 
gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van 
Strafvordering van Aruba bedoelde personen, belast de daartoe bij 
landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt 
bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba. 
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden  
gesteld omtrent de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid 
aangewezen ambtenaren dienen te voldoen. 
 

Artikel 9 
 
Op de telefoonwerken en de telefonie zijn van toepassing de bepalingen van 
de artikelen 368, 369, 387, 390 en 391 van het Wetboek van Strafrecht van 
Aruba (AB 1991 no. GT 50). 
 

Artikel 10 
 
Wanneer tot het ontwerpen van een telegrafische of telefonische 
gemeenschap, gravingen, opmetingen of het stellen van tekens op iemands 
grond nodig worden geacht, moeten de gebruikers van die gronden dat 
gedogen, mits hun daarvan tweemaal vier en twintig uren te voren door de 
minister van Justitie en Publieke Werken of een door hem aan te wijzen 
ambtenaar schriftelijk is kennis gegeven. 
 

Artikel 11 
 
1. De eigenaars van gronden waarover, of waardoor telegraaf- of 
telefoonkabels of -lijnen worden gebracht, zonder dat daartoe onteigening 
wordt vereist, zijn gehouden het plaatsen van de nodige palen en het leiden 
van de kabels en lijnen zowel boven als onder de grond toe te staan. 
2. De eigenaars van gebouwen en werken zijn gehouden te dulden dat 
daarover telegraaf- of telefoonkabels en -lijnen worden geleid; zonder 
toestemming van de eigenaars mogen echter telegraaf- of telefoonkabels en 
-lijnen niet aan gebouwen en werken worden bevestigd. 
3. Insgelijks zijn de eigenaars van gronden, gebouwen en werken, in het 
eerste en tweede lid bedoeld, gehouden toe te staan dat op hun grond en 
boven hun gebouwen en werken al datgene wordt verricht, wat voor de 
instandhouding van de kabels en lijnen vereist wordt. 
4. De kabels en lijnen, ofschoon in, op of over bijzonder eigendom geplaatst, 
moeten voor de beambten, belast met de instandhouding daarvan, te allen 
tijde bereikbaar gesteld worden. 



 
Artikel 12 

 
De schade die uit de toepassing van de bepalingen van de artikelen 10 en 11 
mocht voortvloeien, wordt op de aanlegger verhaald, nadat zij, behoudens 
hoger beroep, door de rechter in eerste aanleg is begroot en die begroting 
door deze is uitvoerbaar verklaard. 
 

Artikel 13 
 
Wanneer de eigenaar van een gebouw of werk, waarover telegraaf- of 
telefoon-kabels of -lijnen zijn aangebracht, zijn gebouw of werk hoger mocht 
willen maken en de kabels of lijnen daaraan hindernis veroorzaken, moet de 
aanlegger die kabels of lijnen zoveel hoger plaatsen als nodig is, of de 
richting daarvan veranderen. 



Artikel 14 
 
De aanleg van telegraaf- of telefoonkabels of -lijnen langs of over 
woonhuizen moet zodanig geschieden, dat geen overlast aan de bewoners 
wordt veroor-zaakt, hetzij door die kabels of lijnen zelf, hetzij door trillen 
daarvan. 
 

Artikel 15 
 
De aanlegger is verplicht de maatregelen te nemen en werken aan te leggen, 
die bekend zijn als te kunnen dienen tot afwering van het inslaan van de 
bliksem langs de telegraaf- en telefoonkabels en -lijnen. 
 

Artikel 16 
 
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Telegraaf- en 
telefoonveror-dening. 
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