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Intitulé   : LANDSVERORDENING van 24 februari 2005 houdende instel-

ling van een publiekrechtelijke  rechtspersoonlijkheid 
bezittende instantie met  de naam Servicio di Limpiesa 
di Aruba 

 
Citeertitel: Landsverordening instelling Servicio di Limpiesa di Aru-

ba 
 
Vindplaats : AB 2005 no. 5 
 
Wijzigingen: Geen 
 
==================================================================== 
 
 

§1. Begripsbepalingen 
 

Artikel 1 
 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt 
verstaan onder: 
het Bedrijf : de instelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid; 
Directeur  : de persoon belast met de leiding van het Bedrijf; 
Raad   : de raad van toezicht, bedoeld in artikel 6, eerste 

lid; 
Minister  : de minister, belast met aangelegenheden van milieu. 
 
§2. De instelling belast met de inzameling en verwerking van afval 
en met het onderhoud van domeingronden en plantsoenen  rondom over-

heidsgebouwen, en van openbare wegen en  stranden 
 
 Artikel 2 
 

1. Er is een instelling, Servicio di Limpiesa di Aruba  genaamd, 
die belast is met de inzameling en verwerking op een efficiënte wijze 
en overeenkomstig de daarvoor geldende milieunormen van afval in vaste 
of vloeibare vorm, afkomstig van particuliere huishoudens en bedrij-
ven, alsmede met het onderhoud van domeingronden en plantsoenen rondom 
overheidsgebouwen, en van openbare wegen en stranden. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen de ta-
ken van het Bedrijf worden uitgebreid, voor zover deze binnen de doel-
stelling, genoemd in het eerste lid, liggen. 

3. Het Bedrijf bezit rechtspersoonlijkheid.  
 
 Artikel 3 
 

Het Bedrijf heeft een directeur en een raad van toezicht. 
 
 Artikel 4 
 

1. De Directeur is belast met de leiding en het beheer van het 
Bedrijf. Hiertoe behoren in ieder geval het op verantwoorde wijze uit-
voeren van de aan het Bedrijf opgedragen taken en de in dat kader door 
het Bedrijf aangegane overeenkomsten. 

2. De Directeur vertegenwoordigt het Bedrijf in en buiten rechte. 
3. De Directeur wordt op arbeidsovereenkomst in dienst genomen 

die van de zijde van het Bedrijf ondertekend wordt door de voorzitter 
van de Raad. 
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Artikel 5 
 

1. Het personeel van het Bedrijf wordt door de Directeur op ar-
beidsovereenkomst in dienst genomen. 

2. De navolgende rechtshandelingen worden door de Directeur 
slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad verricht: 
a. het verrichten van rechtshandelingen waarmee een geldelijk belang 

van meer dan Afl.  250.000,- is gemoeid; 
b. het aangaan of garanderen van geldlenings- of kredietovereenkom-

sten, voor zover daarmee voor het Bedrijf in dat desbetreffende 
boekjaar een geldelijk belang van meer dan Afl. 50.000,- is ge-
moeid; 

c. het doen van kwijtscheldingen, voor zover daarmee naar bedrijfs-
economische maatstaven voor het Bedrijf in dat desbetreffende 
boekjaar een geldelijk belang van meer dan Afl. 10.000,- is ge-
moeid. 
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen kunnen andere 

rechtshandelingen, die financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen 
die zich over een periode van meer dan drie jaar uitstrekken, worden 
aangewezen, waarvan de verrichting door de Directeur slechts met voor-
afgaande goedkeuring van de Raad kan geschieden. 

4. Het Bedrijf richt geen vennootschappen of andere samenwer-
kingsverbanden met winstoogmerk op, noch neemt het deel in het ver-
mogen van dergelijke lichamen. 
 
 Artikel 6 
 

1. De Raad is, behalve met de in deze landsverordening genoemde 
bijzondere taken, belast met het uitoefenen van toezicht op het func-
tioneren van de Directeur en het beheer door hem van de kosten en mid-
delen, en op de algemene gang van zaken bij het Bedrijf. 

2. De Raad bestaat uit vijf ter zake van bedrijfsvoering en mili-
eu deskundige leden, waaronder de voorzitter, die allen ingezetene van 
Aruba zijn. Hij is als volgt samengesteld: 
a. drie door de Minister te benoemen leden; 
b. één door een bij landsbesluit aangewezen werknemersorganisatie aan 

te wijzen lid; 
c. één door een bij landsbesluit aangewezen werkgeversorganisatie aan 

te wijzen lid. 
3. Niet voor benoeming als lid van de Raad komen in aanmerking: 

a. een Statenlid; 
b. een minister; 
c. degene die een dienstverband heeft met een ander vuilophaal- en 

verwerkingsbedrijf; 
d. degene die een dienstverband of een overeenkomst tot het verrichten 

van enkele diensten heeft met het Bedrijf; 
e. degene die wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld; 
f. echtgenoten of bloed- en aanverwanten van de personen, bedoeld in 

de onderdelen a tot en met e.   
4. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van drie 

aaneengesloten jaren en kunnen aansluitend hierop nog één keer benoemd 
worden. Een lid wordt slechts voortijdig  vervangen, indien dat lid: 
a. daarom schriftelijk heeft verzocht; 
b. de 65-jarige leeftijd heeft bereikt; 
c. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens een mis-

drijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maat-
regel is opgelegd, die vrijheidsontneming tot gevolg heeft; 

d. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele 
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is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van 
betaling heeft gekregen of wegens schulden is gegijzeld; 

e. uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is geworden 
zijn functie te vervullen; 

f. niet langer ingezetene van Aruba is; 
g. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in het derde lid;   
h. zijn functie naar het oordeel van de Raad verwaarloost.  

5. De Raad vergadert ten minste één keer per twee maanden en 
voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dat wenselijk ach-
ten. Op verzoek van de Raad verschaft de Directeur de Raad tijdig alle 
gegevens en inlichtingen, die de Raad bij de uitoefening van zijn ta-
ken nodig meent te hebben. 

6. Besluiten van de Raad worden genomen met gewone meerderheid 
van stemmen; bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. Voor 
het overige legt de Raad zijn werkwijze vast in een reglement van orde 
dat voor een ieder ter inzage wordt gelegd ten kantore van het Be-
drijf. 

7. De leden van de Raad ontvangen een bij landsbesluit te bepalen 
vergoeding per bijgewoonde vergadering. De vergoeding komt ten laste 
van de middelen van het Bedrijf. 
 
 Artikel 7 
 

1. De middelen van het Bedrijf bestaan uit: 
a. de vergoedingen voor de inzameling van afval bij in Aruba geves-

tigde ondernemingen en particuliere huishoudens, bedoeld in arti-
kel 8, eerste lid; 

b. de vergoedingen voor de verwerking van afval, bedoeld in artikel 
8, tweede lid; 

c. vergoedingen voor overige geleverde diensten; 
d. andere van derden ontvangen baten. 

2.  De Directeur draagt zorg voor een tijdige en doelmatige in-
ning van de krachtens het eerste lid te verkrijgen inkomsten. 

3. De Directeur en de Raad nemen bij de uitoefening van hun taken 
de aanbevelingen van de Nederlandse commissie Corporate Governance zo-
als vastgelegd in haar rapport van 9 december 2003 in acht. Een copie 
van dit rapport wordt ter inzage van een ieder gelegd ten kantore van 
het Bedrijf. 
 
 Artikel 8 
 

1. Het Bedrijf heft per ophaalpunt een bedrag als vergoeding voor 
het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Onder ophaalpunt 
wordt verstaan een woning op een perceel of elke afzonderlijke woon-
eenheid op een perceel, dat krachtens een zakelijk recht, vruchtge-
bruik of een persoonlijk recht wordt bewoond. Een ieder op wiens naam 
het zakelijk recht of vruchtgebruik, bedoeld in de tweede volzin, is 
gesteld, is verplicht het krachtens de eerste volzin verschuldigde be-
drag te betalen. 

2. Het Bedrijf heft voorts een bedrag voor afval dat aan haar ter 
verwerking wordt aangeboden. 

3. De hoogte van de heffingen, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, worden door het Bedrijf vastgesteld en kan voor verschillende 
handelingen verschillend worden vastgesteld. Een verhoging van een 
vergoeding behoeft de goedkeuring van de Minister. 
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 Artikel 9  
 

1. Bij gebreke van betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 
8, eerste lid, binnen een termijn van 6 maanden, gaat het Bedrijf over 
tot invordering bij dwangbevel van het verschuldigde bedrag, verhoogd 
met de op de invordering betrekking hebbende kosten. 

2. Een dwangbevel als bedoeld in het eerste lid, wordt op kosten 
van de betrokkene bij deurwaardersexploit betekend en levert een exe-
cutoriale titel op in de zin van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering van Aruba.  

3. Gedurende zes weken na de dag van de betekening staat  tegen 
het dwangbevel verzet open door dagvaarding van het Bedrijf. Het ver-
zet schorst de tenuitvoerlegging. De rechter kan op verzoek van het 
Bedrijf de schorsing van de tenuitvoerlegging opheffen. 

4. De bevoegdheid tot invordering verjaart door verloop van zes 
maanden na de datum van aanvang van het verzuim tot betaling. De ver-
jaring wordt geschorst door faillissement en door ieder ander wette-
lijk beletsel voor invordering. 
 
 § 3. Het beheer van het Bedrijf 
 
 Artikel 10 
 

1. Het boekjaar van het Bedrijf is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. De Directeur stelt jaarlijks vóór 1 september een overzicht op 

van de geraamde kosten, middelen en investeringen ten laste on-
derscheidenlijk ten gunste van het Bedrijf voor het daaropvolgende 
jaar. Het overzicht gaat tevens vergezeld van een toelichting omtrent 
de financiële gegevens en de personeelsformatie, en wordt vastgesteld 
door de Raad. De Raad zendt onverwijld een exemplaar van het vastge-
stelde overzicht ter kennisneming aan de Minister. 

3. Met het oog op de dekking van mogelijke exploitatieverliezen 
en het plegen van vervangingsinvesteringen, vormt het Bedrijf een re-
serve tot maximaal het bedrag, gelijk aan twintig procent van het kos-
tenniveau van het voorafgaande boekjaar. 
 
 Artikel 11 
 

1. De Directeur stelt jaarlijks vóór 1 april een jaarverslag en 
een jaarrekening op over het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag be-
staat uit een algemeen verslag, een financieel verslag en een verslag 
inzake de werkzaamheden van de Raad. 

2. Het algemeen verslag geeft een overzicht van de in het afge-
lopen boekjaar verrichte werkzaamheden. Het financieel verslag geeft 
inzake het afgelopen boekjaar een overzicht van de door het Bedrijf 
werkelijk gemaakte kosten en investeringen en van de door het Bedrijf 
ontvangen middelen.  

3. Het jaarverslag en de jaarrekening dat vergezeld van een ver-
klaring omtrent haar getrouwheid, af te geven door een door de Raad 
aan te wijzen registeraccountant, behoeft de goedkeuring van de Raad. 
Een zodanige goedkeuring strekt de Directeur tot décharge.  

4. De Raad zendt onverwijld een exemplaar van de door hem goed-
gekeurde jaarstukken, bedoeld in het derde lid, ter kennisneming aan 
de Minister. 
 
 Artikel 12 
 

Het personeel van de centrale accountantsdienst van het Land en 
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de Algemene Rekenkamer van Aruba hebben te allen tijde toegang tot en 
inzage in de financiële administratie van het Bedrijf. Desgewenst kan 
dit personeel afschriften of copieën van deze administratie maken en 
meenemen. 
 
 §4. Bijzondere bepalingen 

 
 Artikel 13 
 

1. De Minister kan de Directeur aanwijzingen van algemene aard 
geven omtrent de uitoefening van de aan het Bedrijf opgedragen taken. 
De Directeur volgt een dergelijke aanwijzing binnen een door de Minis-
ter te bepalen termijn op. 

2. Alvorens de Minister een aanwijzing geeft als bedoeld in het 
eerste lid, wint hij het advies van de Raad in. De Raad verstrekt dit 
advies zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van twee 
weken. Het besluit tot het niet overnemen van dit advies wordt met re-
denen omkleed. 

3. Indien een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, niet bin-
nen de door de Minister bepaalde termijn, dan wel niet te zijner ge-
noegen is opgevolgd, kan hij bepalen dat de bevoegdheid waarop de aan-
wijzing betrekking heeft, op hem overgaat. Een zodanige beslissing 
treedt in werking na het verstrijken van 4 weken na het tijdstip van 
haar totstandkoming. Gedurende deze periode kan de Directeur, de Raad 
gehoord, de beslissing ter beoordeling voorleggen aan de bezwaarad-
viescommissie, bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening admini-
stratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45). Het oordeel van de bezwaarad-
viescommissie is bindend. 
 
 §5. Overgangsbepalingen 
 
 Artikel 14 
 

1. De roerende zaken van het Land die op de dag, voorafgaande aan 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening in gebruik 
zijn bij de Servicio di Limpiesa di Aruba, alsmede bij de van de Di-
enst Openbare Werken deel uitmakende sectie woonomgeving van de afde-
ling Woonomgeving, evenementen en festiviteiten, gaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze landsverordening van rechtswege over op 
het Bedrijf.  

2. Het Bedrijf is ter zake van de verwerving van de zaken, be-
doeld in het eerste lid, een bij landsbesluit vast te stellen ver-
goeding schuldig aan het Land. 
 
 Artikel 15 
 

1. De minister, belast met het beheer van overheidsgronden, geeft 
de gronden van het Land die op de dag, voorafgaand aan de in-
werkingtreding van deze landsverordening in gebruik zijn bij de Ser-
vicio di Limpiesa di Aruba, alsmede bij de van de Dienst Openbare Wer-
ken deel uitmakende sectie woonomgeving van de afdeling Woonomgeving, 
evenementen en festiviteiten, in erfpacht uit aan het Bedrijf. In af-
wijking van artikel 98 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba 
en artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van de Landsverordening uitgif-
te eigendommen (AB 1989 no. GT 21) geschiedt deze uitgifte in erfpacht 
op geen andere wijze dan bij landsbesluit, mits het Bedrijf binnen 
twee maanden na de datum van vaststelling ervan schriftelijk blijk 
heeft gegeven in te stemmen met de rechtsgevolgen van dat landsbe-
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sluit. 
2. In afwijking van de in het eerste lid, eerste volzin, genoemde 

bepaling van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alsmede van artikel 11 
van de Landsverordening uitgifte eigendommen en van de artikelen 30 en 
31 van de Landsverordening hypotheekbewaring (AB 1990 no. GT 21), ge-
schiedt de overschrijving van het in het eerste lid bedoelde erfpacht-
recht in de daartoe bestemde openbare registers door overschrijving 
van het dictum van het landsbesluit, met vermelding van de instemming 
met de rechtsgevolgen daarvan door het Bedrijf. 

3. De betaling van de eerste jaarlijkse canon geschiedt, in af-
wijking van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening uitgifte ei-
gendommen, uiterlijk op de laatste werkdag van het jaar waarin het in 
het eerste lid bedoelde landsbesluit werd vastgesteld.    
 
 Artikel 16 
 

1. De ambtenaren die op de dag, voorafgaande aan het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze landsverordening, werkzaam zijn bij de  Ser-
vicio di Limpiesa di Aruba, alsmede bij de van de Dienst Openbare Wer-
ken deel uitmakende sectie woonomgeving van de afdeling Woonomgeving, 
evenementen en festiviteiten, worden op het tijdstip van in-
werkingtreding van deze landsverordening van rechtswege ter beschik-
king gesteld van het Bedrijf. 

2. Vanaf het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, wordt: 
a. het bedrijf voor de toepassing van de belasting- en de ziektekos-

ten- en sociale zekerheidswetgeving gelijkgesteld met een werkge-
ver; 

b. de Directeur voor de toepassing van artikel 4 van de Landsveror-
dening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren (AB 1998 no. 
GT 22) aangemerkt als het bevoegd gezag. 
3. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsveror-

dening komen de lasten, voortvloeiende uit de bezoldiging, uitkering 
en toelagen van het personeel, bedoeld in het eerste lid, ten laste 
van het Bedrijf.  

4. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding worden geen andere 
ambtenaren ter beschikking gesteld aan het Bedrijf.  
 
 §6. Slotbepalingen 

 
 Artikel 17 
 

Artikel 54 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8) 
komt te luiden: 
 
 Artikel 54 
 

1. Met inachtneming van artikel 55, eerste lid, wordt het 
huishoudelijk afval in een door een vuilnisophaalbedrijf ter 
beschikking gestelde vuilnisbak aangeboden, en wel zodanig dat 
het niet op of over de openbare weg kan worden verspreid. 

2. Onder huishoudelijk afval wordt niet verstaan be-
drijfsafval, tuinafval, grofafval en bouwafval. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden 
regels gesteld met betrekking tot het toezicht op het bij het 
eerste lid bepaalde. . 
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Artikel 18 
 

In afwijking van artikel 4, derde lid, wordt op het tijdstip van 
de inwerkingtreding van deze landsverordening de ambtenaar die op de 
dag, voorafgaande aan dit tijdstip, belast was met de leiding van de 
Servicio di Limpiesa di Aruba, belast met de leiding en het beheer van 
het Bedrijf. Artikel 16, eerste en tweede lid, onderdeel a, en derde 
lid, is ten aanzien van deze ambtenaar van overeenkomstige toepassing. 
 
 Artikel 19 
 

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening 
wordt in artikel I van de Landsverordening tot vaststelling van de be-
groting van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu voor het di-
enstjaar 2005: 
in het onderdeel Kosten onder hoofdbudgethouder 135 de posten 4100, 
4200, 4300 en 4700 vermenigvuldigd met een factor, gelijk aan het aan-
tal volle kalendermaanden dat voor het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze landsverordening is verstreken, gedeeld door 12; 
a. in het onderdeel Kosten onder hoofdbudgethouder 066 de post 4300 

verhoogd met de som van de bedragen waarmee de in onderdeel a ge-
noemde posten worden verlaagd; 

b. in het onderdeel Middelen onder hoofdbudgethouder 135 de post 8300 
gewijzigd in: Afl. 0,-. 

 
 Artikel 20 
 

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbe-
sluit te bepalen tijdstip. 

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening instelling Ser-
vicio di Limpiesa di Aruba. 
 


