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Intitulé

: LANDSVERORDENING van 19 december 2013 houdende nieuwe
bepalingen ten aanzien van de instelling van ministeries

Citeertitel: Landsverordening instelling ministeries 2018
Vindplaats : AB 2013 no. 94
Wijzigingen: AB 2016 no. 76; AB 2018 no. 22
====================================================================
Artikel 1
1. Ingesteld wordt het ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van
Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie
behoren, betreffen:
het algemene regeringsbeleid;
het algemene voorlichtingsbeleid;
het Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlands beleid;
de algemene veiligheidsaangelegenheden;
de staatsveiligheid;
het voorkomen en bestrijden van rampen;
het waarborgen en bevorderen van de integriteit binnen de overheid en de aan de overheid verbonden instellingen en bedrijven;
het bevorderen van innovatie in het algemeen;
het water-, energie en oliebeleid;
de overheidsorganisatie;
de algemene personeelsaangelegenheden van alle ministeries;
de overheidsdocumentatie;
de overheidsautomatisering;
de bevolkingsadministratie;
de hulpbestuurskantoren en de multifunctionele accommodaties;
de overige administratieve aangelegenheden.
Artikel 2
1. Ingesteld wordt het ministerie van Financiën, Economische
Zaken en Cultuur.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van
Financiën, Economische Zaken en Cultuur behoren, betreffen:
het algemeen beheer van en het toezicht op de inkomsten en uitgaven van het Land;
het toezicht op de toepassing van de begrotingen en op de doelmatige besteding van de middelen van het Land;
het bevorderen van duurzame overheidsfinanciën;
de heffing en inning van belastingen;
het beheer in vermogensrechtelijke zin van de roerende en onroerende zaken van het Land;
het deelnemingsbeleid ten aanzien van de overheids-n.v.’s;
het geldwezen;
het bewaken en bevorderen van de integriteit van de financiële
sector en van de relevante vrije beroepsbeoefenaren en ondernemingen uit de niet-financiële sector;
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het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de economie;
de ontwikkelingssamenwerking;
het verzamelen, verwerken en publiceren van statistische gegevens;
het beleid ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten;
het grondstoffenbeleid;
het monumentenwezen;
de cultuur.
Artikel 3

1. Ingesteld wordt het ministerie van Justitie, Veiligheid en
Integratie.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van
Justitie, Veiligheid en Integratie behoren, betreffen:
de rechtshandhaving;
de grensbewaking;
de openbare orde en veiligheid;
de wetgeving van alle ministeries;
de advisering inzake de bestuursrechtelijke en juridische aangelegenheden van alle ministeries;
de vertegenwoordiging van het Land bij gerechtelijke procedures;
de kansspelen;
de brandweer;
de orthopedagogische behandeling van personen die zich in een
problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden;
het vreemdelingen- en integratiebeleid.
Artikel 4
1. Ingesteld wordt het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie
van Toerisme, Volksgezondheid en Sport behoren, betreffen:
het toerisme;
de volksgezondheid;
de sociale- en volksverzekeringen;
de ouderenzorg;
de verslavingszorg;
de sport.
Artikel 5
1. Ingesteld wordt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie
van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling behoren, betreffen:
het onderwijs;
het bevorderen van algemeen wetenschappelijk onderzoek;
de her-, om- en bijscholing;
het bibliotheekwezen;
de kinderopvang;
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het bevorderen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Artikel 6

1. Ingesteld wordt het ministerie van Sociale Zaken en
Arbeid.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie
van Sociale Zaken en Arbeid behoren, betreffen:
- de sociale aangelegenheden;
- de arbeidsaangelegenheden;
- de gezinsaangelegenheden;
- de huur- en consumentenzaken;
- de buurtcentra.
Artikel 7
1. Ingesteld wordt het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van
Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu behoren, betreffen:
de ruimtelijke ontwikkeling;
de infrastructuur;
het beheer van de onroerende overheidseigendommen;
de registratie van kadastrale gegevens;
de veiligheids- en technische inspectie;
de volkshuisvesting;
de ophaal en verwerking van huis- en bedrijfsafval;
het milieu;
de natuurbescherming.
Artikel 8
1. Ingesteld wordt het ministerie van Transport, Communicatie
en Primaire Sector.
2. De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van
Transport, Communicatie en Primaire Sector behoren, betreffen:
de luchtvaart;
de scheepvaart;
het openbaar vervoer;
het telecommunicatiewezen;
het postwezen;
de landbouw, veeteelt en visserij.
Artikel 9
1. Een minister heeft de leiding van en is verantwoordelijk voor
een ministerie.
2. Een minister draagt bij de uitoefening van zijn taak als hoofd
van een ministerie zorg voor:
a. deugdelijk bestuur;
b. deugdelijke en transparante besluitvorming;
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c. samenhang bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van zijn
beleid;
d. afstemming bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van
zijn beleid met andere ministers;
e. de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van zijn ministerie, waarbij tot de bedrijfsvoering in ieder geval wordt gerekend het financieel beheer, het materieel beheer en de administraties die ten behoeve van dat beheer worden bijgehouden;
f. een financieel beheer dat voldoet aan de eisen van rechtmatigheid,
ordelijkheid en controleerbaarheid, dat op een zo doelmatig mogelijke wijze wordt ingericht;
g. het beheer van de begrotingen van zijn ministerie en voor de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid dat aan zijn begroting ten grondslag ligt;
h. de naleving van de voorschriften inzake openbaarheid van bestuur;
i. de waarborging en bevordering van integriteit.
Artikel 10
1. Bij landsbesluit wordt bepaald uit welke diensten een ministerie bestaat.
2. Diensten binnen een ministerie worden ingesteld bij landsbesluit. Het landsbesluit regelt de organisatie en taken van een dienst.
3. Een landsbesluit als bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt
gepubliceerd in de Landscourant van Aruba.
Artikel 11
Indien in overeenkomsten of in statuten een minister dan wel een
ministerie of een onderdeel daarvan staat genoemd, van wie of waarvan
de benaming of de taak bij of krachtens de onderhavige landsverordening is gewijzigd, treedt met inachtneming van de bij of krachtens deze landsverordening vastgelegde benaming of taak, de minister dan wel
het ministerie of het onderdeel daarvan, bij wie of waarbij de desbetreffende taak berust, van rechtswege in de plaats van de minister dan
wel het ministerie of het onderdeel daarvan, genoemd in die overeenkomst of statuten.
Artikel 12
1. Indien begrotingen van ministeries aanpassing behoeven ten gevolge van een wijziging van deze landsverordening, is vanaf de inwerkingtreding van bedoelde wijziging uitsluitend de minister tot wiens
taak, conform de gewijzigde landsverordening, een bepaald zorggebied
behoort, bevoegd te beschikken over de gelden die voor de desbetreffende zorggebieden zijn begroot, en is hij verantwoordelijk voor het
verwerven van de ter zake op de begroting geraamde middelen.
2. Indien een minister de in het eerste lid bedoelde gelden besteedt, legt hij daarover verantwoording af, alsof deze gelden reeds
op de begroting van zijn ministerie waren opgenomen.
Artikel 13
1. Indien een minister of een zelfstandig onderdeel van een minis4
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terie een aangelegenheid behartigt, waarvan, op basis van de onderhavige landsverordening, behandeling door een andere minister of een ander ministerie of een ander onderdeel van een ministerie aangewezen
is, wordt deze zaak door hem onverwijld overgedragen aan die andere
minister of dat andere onderdeel.
2. Betreft de overdracht, bedoeld in het eerste lid, mede een nog
niet afgehandeld geschrift van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, dan wordt deze van de overdracht in kennis gesteld. Het tijdstip waarop enige minister of enig onderdeel van een ministerie het
desbetreffende geschrift heeft ontvangen, is bepalend voor de vraag,
op welk moment het geschrift is ingediend.
Artikel 14
Op voordracht van de minister van Justitie wordt bij landsbesluit
de in een landsverordening, niet zijnde een landsverordening tot vaststelling van een begroting, of een landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, voorkomende aanduiding van een minister in overeenstemming gebracht met deze landsverordening, door deze te vervangen met de
aanduiding van het beleidsterrein van een of meer ministers, onder
wiens zorg de desbetreffende landsverordening of landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ressorteert.
Artikel 15
De Landsverordening instelling ministeries 2010 (AB 2002 no. 33)
wordt ingetrokken.
Artikel 16
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening instelling ministeries 2018.
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