
 
 
 
 

Samenvatting advies over initatief-landsverordening tot wijziging van de Warenveror-
dening (AB 1996 no. GT 12) (etikettering van producten) 
 
De Raad van Advies heeft op 12 oktober 2016 advies uitgebracht over de initiatief-landsveror-
dening tot wijziging van de Warenverordening (AB 1996 no. GT 12)(etikettering van producten). 
 
De Raad vindt het ontwerp onvoldragen, hetgeen betekent dat het niet zorgvuldig genoeg is 
voorbereid. De beslissing om de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) niet te 
betrekken bij de opstelling van het ontwerp heeft consequenties voor de kwaliteit van het 
ontwerp. De Raad adviseert dan ook het ontwerp integraal door de DWJZ te laten herzien. Op 
basis van de aangeleverde informatie kon geen volledige toetsing plaatsvinden, de Raad heeft 
zich in zijn advies beperkt tot het aanhalen van de belangrijkste knelpunten in het ontwerp: 
- uit de stukken blijkt niet van enig overleg met de regering en/of maatschappelijke organisaties 

over de inhoud van het ontwerp waardoor het niet duidelijk is in hoeverre er 
(maatschappelijk) draagvlak bestaat voor het voorstel. Het bestaan van draagvlak is een 
belangrijke voorwaarde voor de legitimiteit en effectiviteit van het ontwerp.  

- het ontwerp heeft geen duidelijke probleemstelling waardoor het niet duidelijk is welk 
probleem het precies wil aan te pakken; 

- het is niet duidelijk of het ontwerp alleen betrekking heeft op in Aruba geproduceerde 
producten of ook op producten die geïmporteerd worden; 

- er wordt geen toelichting gegeven over de financiële consequenties van de invoering van het 
ontwerp; 

- er worden specifieke wijzingen van de Warenverordening voorgesteld zonder dat is nagegaan  
of de gehele Warenverordening dient te worden herzien. In het algemeen wordt in een 
warenverordening aangegeven aan welke eisen voedingsmiddelen en andere producten 
moeten voldoen om de gezondheid en veiligheid van de consument niet in gevaar te brengen. 
Ook op internationaal worden hierover afspraken gemaakt. Het is zeer de vraag of de op 
Aruba geldende warenverordening, nog voldoende basis biedt voor hedendaagse 
(internationale) normen en voorschriften ten aanzien van voedselveiligheid en of ook de 
instrumenten om de wet te handhaven nog effectief genoeg zijn. De Raad ondersteunt het 
belang van regelgeving om de veiligheid van producten te verzekeren, maar vindt het 
doelmatiger om eerst de Warenverordening volledig te herzien.  

 
Bij dit advies heeft de Raad het volgende dictum gegeven, luidende: 
‘De Raad kan zich op grond van het bovenstaande weliswaar met de doelstelling, doch niet met 
de inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u in overweging het niet verder in procedure te 
brengen en adviseert u het integraal te herzien.’ 
 
 
De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 
op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 
van Justitie.  
De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
 
Artikel 6: 
1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van Advies (AB 1992 no. 

GT 3) uitbrengt;  



2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  
 
Artikel 7, eerste lid, onder a:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen 
over ontwerpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten; 

 


