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§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Een politieke partij in de zin van deze Landsverordening is een in
Aruba gevestigde vereniging van personen die zich ten doel stelt het
leveren van een bijdrage aan de gedachtevorming over politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen, het bevorderen van de politieke
belangstelling en wilsvorming van de burgers en het selecteren en
stellen van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Staten.
Artikel 2
Politieke partijen kunnen slechts aan de verkiezing van de leden van
de Staten deelnemen, indien zij de in deze landsverordening gestelde
voorwaarden en voorschriften in acht nemen.
§ 2. De Electorale Raad
Artikel 3
1. Er is een Electorale Raad.
2. De Electorale Raad functioneert onafhankelijk van de Staten en de
regering.
Artikel 4
1. De Electorale Raad is belast met de bij of krachtens deze
landsverordening aan hem opgedragen taken.

2. De Electorale Raad treedt tevens op als hoofdstembureau voor de
verkiezing van de Staten.
Artikel 5
1. De Electorale Raad bestaat uit een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter en drie leden, welke laatste elk een
plaatsvervanger kennen.
2. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden
aangewezen
door
respectievelijk
de
president
van
het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de voorzitter van de Algemene
Rekenkamer.
3. De drie politieke partijen op wier lijsten bij de laatstgehouden
verkiezing van de leden van de Staten de hoogste aantallen zijn
uitgebracht, wijzen elk een lid en zijn plaatsvervanger aan.
Artikel 6
1. De in artikel 5, tweede lid, bedoelde leden worden benoemd voor
een periode van vier jaar. Hij die ter vervulling van een opengevallen
plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens
plaats hij is benoemd, had moeten aftreden.
2. De in artikel 5, derde lid, bedoelde leden worden voor een periode
die eindigt een maand nadat de Staten na een verkiezing in nieuwe
samenstelling voor het eerst zijn bijeengekomen.
§ 3. De registratie van politieke partijen
Artikel 7
Een politieke partij dient door de Electorale Raad overeenkomstig de
bepalingen van deze paragraaf te zijn geregistreerd.
Artikel 8
De registratie van een politieke partij door de Electorale Raad geldt
tevens als de erkenning, krachtens artikel 1666 van het Burgerlijk
Wetboek vereist om als rechtspersoon te kunnen optreden.
Artikel 9

1. Om door de Electorale Raad te kunnen worden geregistreerd, dient
een politieke partij te zijn opgericht bij notariële akte waarin de
statuten van de vereniging zijn opgenomen.
2. De statuten houden in ieder geval bepalingen in inzake:
1. de naam van de politieke partij;
2. de doelstelling van de partij;
3. de verplichtingen die de leden tegenover de partij hebben, of de
wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd;
4. de wijze waarop het lidmaatschap wordt verkregen en beëindigd;
5. de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
6. de bevoegdheden van de algemene vergadering;
7. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
8. de regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid;
9. de geldmiddelen en het beheer daarvan;
10.
een beperking van het stemgerechtigd lidmaatschap tot
personen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van
de Staten;
11.
de verplichting tot het tijdig vóór de verkiezingen publiceren van
een politiek programma;
12.
de procedure voor de opstelling van kandidatenlijsten voor de
verkiezing van de leden van de Staten;
13.
de bevoegdheid tot wijziging van de statuten;
14.
de ontbinding van de vereniging.
Artikel 10
1. Een verzoek tot registratie wordt schriftelijk bij de Electorale Raad
ingediend.
2. Een verzoek tot registratie, ingediend binnen zes weken vóór de dag
van kandidaatstelling, blijft voor daarop volgende verkiezing buiten
behandeling.
Artikel 11
Bij het verzoek om registratie worden overgelegd:
a.
een afschrift van de notariële akte waarbij de politieke partij is
opgericht;

b.
een verklaring van de partij, houdende aanwijzing van haar
gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij de Electorale Raad,
welke geldt, zolang zij niet door een andere is vervangen.

Artikel 12
1. De gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde van de
politieke partij bij de Electorale Raad dienen kiesgerechtigd te zijn voor
de verkiezing van de leden van de Staten.
2. Een gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde kan slechts voor
één politieke partij als zodanig optreden.
Artikel 13
1. De Electorale Raad beschikt op het verzoek binnen drie weken na de
ontvangst ervan.
2. Indien het verzoek of de daarbij behorende stukken aanvulling of
verbetering behoeven, stelt de Electorale Raad in plaats van op het
verzoek te beschikken de verzoeker in de gelegenheid het verzoek of
de daarbij behorende stukken aan te vullen of te verbeteren. In dat
geval neemt de Electorale Raad een beschikking binnen drie weken na
ontvangst van de aanvullingen of verbeteringen.
3. De Electorale Raad beschikt afwijzend op het verzoek om
registratie, indien niet is voldaan aan in deze landsverordening
gestelde vereisten.
Artikel 14
1. Bij een verzoek om registratie van een politieke partij wordt tevens
verzocht om registratie van de aanduiding die geplaatst zal worden
boven door de partij in te dienen kandidatenlijsten.
2. De Electorale Raad beslist afwijzend op het verzoek, indien de
aanduiding:
a. meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
b.
zodanig overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding
van een andere politieke partij of met een aanduiding waarvoor reeds
een registratieverzoek in behandeling is genomen, dat daardoor
verwarring is te duchten;
c. anderszins misleidend is voor de kiezers;
d. strijdig is met de openbare orde.
Artikel 15

Een politieke partij kan bij de Electorale Raad schriftelijk een verzoek
indienen tot wijziging van de geregistreerde aanduiding. De artikelen
10, tweede lid, en 14, tweede lid, zijn op het verzoek van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 16
1. De Electorale Raad besluit tot intrekking van de registratie van de
politieke partij, wanneer:
a. de partij daartoe het verzoek doet;
b. de partij heeft opgehouden te bestaan;
c. de statuten van de partij zodanig gewijzigd zijn, dat zij niet meer
aan de in deze landsverordening gestelde vereisten voldoen;
d. de partij op grond van artikel 1681 van het Burgerlijk Wetboek
vervallen is verklaard van haar hoedanigheid van rechtspersoon.
2. De Electorale Raad besluit tot schrapping van de geregistreerde
aanduiding van een politieke partij:
a. in de gevallen, genoemd in het eerste lid;
b. indien de partij voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van
de Staten geen kandidatenlijst heeft ingediend.
Artikel 17
Een geregistreerde politieke partij doet bij wijziging van de statuten
een afschrift van de notariële akte waarin de wijziging is vastgesteld,
aan de Electorale Raad toekomen.
Artikel 18
1. De beslissing van de Electorale Raad op een verzoek tot registratie
van een politieke partij en op een verzoek tot registratie van een
aanduiding van een politieke partij of tot wijziging van een aanduiding
wordt onverwijld aan de verzoeker medegedeeld en zo spoedig
mogelijk ter openbare kennis gebracht in de Landscourant van
Aruba.
2. De statuten van een politieke partij, alsmede wijzigingen daarvan
worden op kosten van de partij in de Landscourant van Aruba
openbaar gemaakt.
Artikel 19
1. Tegen een beschikking van de Electorale Raad op grond van deze
landsverordening kan een belanghebbende beroep instellen bij het
Gerecht in Eerste Aanleg.

2. Het beroep wordt uiterlijk ingediend op de zesde dag na de
dagtekening van de Landscourant waarin de beschikking is
opgenomen.
3. Tegen de beslissing van het Gerecht staat geen beroep open.
Artikel 20
1. Het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening wordt
vastgesteld in een landsverordening waarin tevens het invoerings- en
overgangsrecht van de onderhavige landsverordening wordt geregeld.
2.
Deze
landsverordening
kan
worden
aangehaald
als
Landsverordening politieke partijen.

