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Intitulé   : Landsverordening maatschappelijke zorg 
 
Citeertitel: Landsverordening maatschappelijke zorg 
 
Vindplaats : AB 1989 no. GT 27 (m.v. AB 1987 no. GT 27a) 
  
Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 
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 Hoofdstuk I 
 
 Algemene bepalingen 
 
 Artikel 1 
 
 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze lands-
verordening wordt verstaan onder:  
a. maatschappelijke zorg : de systematische bemoeiingen welke ten doel 

hebben op een wijze, aangepast aan de indi-
viduele aard en omstandigheden van personen 
en hun gezinnen, in bestaande maatschappe-
lijke noden te voorzien danwel dreigende 
maatschappelijke noden te voorkomen; 

b. maatschappelijke hulp : de hulpverlening op grond van maatschappe-
lijke zorg; 

c. instelling voor maat-: een rechtspersoonlijkheid bezittende instel- 
    schappelijke hulp : ling, welke het verlenen van maatschappelijke 
  hulp ten doel heeft; 
d. aanvrager : degene ten behoeve van wie een aanvrage om 

maatschappelijke hulp is gedaan of aan wie 
maatschappelijke hulp wordt verleend; 

e. domicilie : de plaats waar men in het bevolkingsregis-
ter is ingeschreven; 

f. de Directie : de Directie Sociale Zaken; 
 
 Hoofdstuk II 
 
 Instellingen voor maatschappelijke hulp 
 
 Artikel 2 
 
 Onverminderd het bepaalde in artikel 5, zijn alleen instellingen 
voor maatschappelijke hulp bevoegd, met inachtneming van de krachtens 
artikel 3 gestelde regelen, maatschappelijke hulp in de zin van deze 
verordening te verstrekken. 
 
 Artikel 3 
 
 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere 
regelen gesteld onder meer betreffende de voorwaarden en verplichtin-
gen waaraan de instellingen voor maatschappelijke hulp moeten voldoen 
alsmede omtrent het toezicht op deze instellingen. 
 
 
 Artikel 4 
 
 Door de minister van Welzijnszaken kan aan instellingen voor 
maatschappelijke hulp geldelijke steun worden verleend overeenkomstig 
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bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te stellen regelen. 
 
 Hoofdstuk III 
 
 Maatschappelijke hulp vanwege het Land 
 
 Artikel 5 
 
 Tenzij er sprake is van tijdelijke voorzieningen in noodgevallen, 
wordt maatschappelijke hulp door de minister van Welzijnszaken ver-
leend aan hen, die: 
a. in het land domicilie hebben en aldaar laatstelijk minstens 3 jaar 

woonachtig zijn geweest, danwel geboren zijn en de Nederlandse na-
tionaliteit bezitten; 

b. zich maatschappelijk niet kunnen aanpassen of handhaven en geen 
danwel niet voldoende hulp ontvangen van instellingen voor maat-
schappelijke hulp. 

 
 Artikel 6 
 
 1. Indien de maatschappelijke hulp gepaard gaat met plaatsing 
buiten het land wordt een aanvrager met betrekking tot de voortzetting 
van deze hulp geacht in het land domicilie te hebben. 
 2. Indien een aanvrager op zijn kosten of op kosten van een derde 
ter verzorging is opgenomen in een inrichting, bestemd voor duurzame 
verzorging, in of buiten het land en de kosten niet meer door hem kun-
nen worden gedragen of de derde deze kosten niet meer betaalt, wordt 
hij geacht domicilie te hebben alwaar hij domicilie had op het moment 
dat de opneming in de inrichting plaatsvond. 
 3. Tenzij een gehuwde vrouw van tafel en bed gescheiden is, wordt 
zij geacht dezelfde domicilie te hebben als haar echtgenoot. Een ge-
huwde vrouw, die in Aruba is geboren of de Nederlandse natio-naliteit 
bezit, kan in afwijking van het gestelde in de vorige zin geacht wor-
den in het land domicilie te hebben ook al heeft haar echtgenoot el-
ders domicilie. 
 
 Artikel 7 
 
 1. Maatschappelijke hulp wordt verleend op zodanige wijze dat zij 
met het oog op de behoeften en de persoonlijke eigenschappen en in 
verband met de omstandigheden van de aanvrager of zijn gezin het meest 
doelmatig is voor het zich maatschappelijk aanpassen of handhaven van 
de aanvrager of zijn gezin. 
 2. Bij het verlenen van maatschappelijke hulp aan een aanvrager 
die reeds hulp ontvangt van een instelling voor maatschappelijke hulp, 
wordt na overleg met deze instelling gestreefd naar zoveel mogelijk 
eenheid in het verlenen van de maatschappelijke hulp en wat daarmede 
samenhangt. 
 3. Indien een aanvrager of diens gezin maatschappelijke hulp 
wordt verleend, dient na verloop van een bepaalde termijn, welke ter-
mijn voor elke vorm van maatschappelijke hulp wordt vastgesteld bij 
het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in arti-
kel 8, te worden onderzocht of verdere hulpverlening noodzakelijk is. 
 
 Artikel 8 
 
 Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere 
regelen gesteld omtrent de verlening van de onderscheidene vormen van 
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maatschappelijke hulp vanwege het Land. 
 
 Artikel 9 
 
 Aan de aanvrager op wiens verzoek om maatschappelijke hulp is be-
slist, wordt van deze beslissing schriftelijk kennis gegeven. 
 
 Hoofdstuk IV 
 
 Inlichtingen, verhaal en geheimhouding 
 
 Artikel 10 
 
 1. De Directie is belast en bevoegd tot het inwinnen van alle in-
lichtingen, welke naar haar oordeel ten behoeve van het nemen van een 
beslissing inzake een verzoek om maatschappelijke hulp nodig zijn.  
 2. Een ieder die over de in het vorige lid bedoelde inlichtingen 
beschikt en niet op grond van enig wettelijke regeling tot geheimhou-
ding daarvan is verplicht, is gehouden deze inlichtingen binnen twee 
maal vierentwintig uren nadat het verzoek daartoe hem heeft bereikt 
desverlangd schriftelijk te verstrekken. 
 
 Artikel 11 
 
 1. Indien een instelling voor maatschappelijke hulp ten behoeve 
van het nemen van een beslissing inzake een verzoek om maatschappelij-
ke hulp inlichtingen nodig heeft, richt zij een daartoe strekkend ver-
zoek aan de Directie. 
 2. De Directie kan weigeren aan het verzoek gevolg te geven, in-
dien zij, na het bestuur der instelling te hebben gehoord, niet vol-
doende termen aanwezig acht voor het verstrekken van inlichtingen. 
 
 Artikel 12 
 
 Indien en voor zover de kosten, voortvloeiende uit het verlenen 
van maatschappelijke hulp door het Land, op grond van wettelijke rege-
lingen verhaalbaar zijn, worden deze kosten, rekening houdende met de 
draagkracht van betrokkene(n), door het Land teruggevorderd. 
 
 Artikel 13 
 
 Een ieder die op grond van het gestelde bij of krachtens deze 
landsverordening betrokken is bij het inwinnen van inlichtingen, welke 
nodig zijn ten behoeve van het nemen van een juiste beslissing inzake 
een verzoek om maatschappelijke hulp of van deze inlichtingen kennis 
neemt, is te dien aanzien tot geheimhouding verplicht voor zover deze 
geheimhouding niet in strijd is met deze of een andere wettelijke re-
geling. 
 
 HOOFDSTUK V 
 
 Toezicht 
 
 Artikel 14 
 
 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 
landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aan-
gewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de 
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Landscourant van Aruba. 
 2. De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn, uit-
sluitend voor zover dat voor de vervulling van hun toezichthoudende 
taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 
a. alle inlichtingen te vragen; 
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere 

informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe 
tijdelijk mee te nemen; 

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

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukke-
lijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door 
hen aangewezen personen. 

 3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het 
tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm. 
 4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels 
gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krach-
tens het eerste lid aangewezen ambtenaren. 
 5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aange-
wezen ambtenaren alle medewerking te verlenen, die in het kader van de 
toezichtsuitoefening op grond van het tweede lid wordt gevorderd. 
 
 Hoofdstuk VI 
 
 Strafbepalingen 
 
 Artikel 15 
 
 1. Overtreding van of het handelen in strijd met het bepaalde in 
artikel 2, artikel 3 en het niet of niet tijdig nakomen van de ver-
plichtingen krachtens artikel 10, tweede lid, wordt gestraft met hech-
tenis van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste twee we-
ken of geldboete van ten hoogste vijfhonderd florin.  
 2. Het als aanvrager of ten behoeve van een aanvrager opzettelijk 
verstrekken van onjuiste inlichtingen of verzwijgen van omstandighe-
den, waarvan men weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze op de 
beslissing of op het bedrag van de in geld uitgedrukte maatschappelij-
ke hulp van invloed zijn, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
een maand of geldboete van vijfhonderd florin. 
 3. Het opzettelijk schenden van de in artikel 13 opgelegde ge-
heimhouding wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd florin. Geen vervolging heeft 
plaats dan op klachte van degene te wiens aanzien de geheimhouding is 
geschonden.  
 4. Overtreding van of handelen in strijd met enige bij landsbe-
sluit, houdende algemene maatregelen, gestelde bepaling, wordt met in-
achtneming van en onverminderd het bepaalde in de overige leden van 
dit artikel, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 
geldboete van ten hoogste honderd florin.  
 
 Artikel 16 
 
 De feiten, bij deze landsverordening strafbaar gesteld, worden 
beschouwd als overtredingen. 
 
 Artikel 17 
 
 Met de opsporing van de bij deze landsverordening strafbaar ge-
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stelde feiten worden belast de ambtenaren genoemd in artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering van Aruba.  
 
 Hoofdstuk VII 
 
 Overgangs- en slotbepalingen 
 
 Artikel 18 
 (vervallen) 
 
 Artikel 19 
 
 Aan op Aruba geboren vreemdelingen kan, volgens nader bij lands-
besluit, houdende algemene maatregelen, te stellen regelen, maatschap-
pelijke hulp worden verleend. 
 
 Artikel 20 
 
 Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 
maatschappelijke zorg. 
 


