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Uw kenmerk:  uw brief:   Ons kenmerk: RvA 215-09 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging               Oranjestad,   9 december 2009 

 van de Landsverordening instelling mi- 

nisteries 2001 (AB 2002 no. 33) (Instel- 

ling ministeries 2010) 

 

  

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2001 (AB 

2002 no. 33) (Instelling ministeries 2010), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 

berichten. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 De Raad moge eerstens aandacht vragen voor de onnodig gecompliceerde wijze 

waarop na elk regeerakkoord de portefeuilleverdeling dient te worden vastgelegd en geeft in 

aanbeveling om in de nabije toekomst deze systematiek in dier voege te wijzigen, opdat deze 

bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden gerealiseerd. 

 

1.2 In verband met het bovenstaande wil de Raad voorts in aanbeveling geven de 

ministeries een meer organieke en inhoudelijke vorm te geven. Nu bestaat elk ministerie uit 

een niet altijd logische verzameling van diensten en directies die na elke verkiezing, op basis 

van een regeerakkoord, aan individuele ministers worden toebedeeld. Dit komt naar de 

mening van de Raad de eenheid, het beleid en de continuïteit binnen het overheidsapparaat 

niet ten goede. De Raad geeft in overweging om - in navolging van hetgeen bij de 

Koninkrijkspartners usance dan wel in voorbereiding is - aan het hoofd van elk ministerie een 

directeur-generaal of secretaris-generaal, voorzien van een functioneel inhoudelijk 

secretariaat te plaatsen. Hiermede kan tevens worden voorkomen dat ten behoeve van de 

advisering van de ministers diverse ambtenaren ter beschikking dienen te worden gesteld. Dit 

gebruik trekt niet alleen een zware wissel op diensten die hierdoor met capaciteitsgebrek te 

kampen krijgen, de ervaring heeft inmiddels ook geleerd dat dit de hiërarchische structuren 

binnen de diensten kan ondermijnen. 

 

1.3 Met betrekking tot de thans voorgestelde inrichting van de ministeries en de toedeling 

van diensten en directies die in concept aan de Raad is voorgelegd, wil de Raad opmerken 

dat deze hem eerstens, gezien de omvang en de staat van de diverse ministeries, niet altijd 

logisch voorkomt. Hiermee wordt niet alleen het risico gelopen dat de desbetreffende 
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bewindsman/vrouw te zwaar wordt belast, ook kan het tot gevolg hebben dat 

aandachtsgebieden noodgedwongen achterblijven. Mede in verband met het bovenstaande 

wil de Raad in overweging geven deze mogelijk op den duur te heroverwegen. 

 

1.4 Tot slot wil de Raad erop wijzen dat in diverse regelingen andere ministers als het 

bevoegd gezag worden aangewezen dan thans uit de onderhavige voorstellen zou dienen te 

volgen. Nu lex specialis derogeert aan lex generalis, wil de Raad in aanbeveling geven nader 

te onderzoeken in welke gevallen hiervan sprake zou kunnen zijn. In het onderstaande heeft 

de Raad al enkele aanwijzingen ter zake opgenomen. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1  De Raad geeft uit oogpunt van toegankelijkheid en overzichtelijkheid in overweging 

van de Landsverordening instelling ministeries 2010 een geheel nieuwe tekst uit te geven. 

Indien deze aanbeveling wordt overgenomen, dienen zowel de intitulé, de considerans en het 

ontwerp te worden aangevuld, alsmede dient in een afzonderlijk artikel de vigerende LIM 

(AB 2002 no. 2003, zoals gewijzigd bij AB 2006 no. 16) te worden ingetrokken. 

 

2.2 De Raad geeft in aanbeveling in de intitulé de citeertitel te doen luiden: 

‘Landsverordening instelling ministeries 2010’ en deze daarmee in overeenstemming te 

brengen met voorgesteld artikel 16. 

 

2.3  De Raad beveelt tevens aan in de considerans tot uitdrukking te brengen dat er sprake 

is van twee overwegingen. 

 

2.4 Met betrekking tot voorgesteld artikel 5 wil de Raad erop wijzen dat de openbare orde 

en veiligheid tot het taakgebied van de minister van Algemene Zaken behoort en deze 

toebedeling in overeenstemming is met de andere landen binnen het Koninkrijk. Het is de 

Raad niet duidelijk wat in aansluiting daarop dan wel in afwijking daarvan in het 

onderhavige artikel wordt bedoeld met ‘rust en veiligheid’. De Raad stelt voor dit onderdeel 

te elimineren dan wel anders te benoemen. 

 

2.5 Omdat niet elke overheidsactiviteit in de naam van een ministerie kan worden 

opgenomen en omdat ook de onderhavige landsverordening niet het geëigende instrument is 

om te voorzien in regeling van de formele organisaties van de ministeries, bepaalt artikel 2 

van de Landsverordening instelling ministeries (AB 2002 no. 33) dat bij landsbesluit wordt 

bepaald uit welke diensten een ministerie bestaat. In voorgesteld artikel 6 dient daarom in 

plaats van de vermelding ‘meldpunt ongebruikelijke transacties’ de desbetreffende kerntaak 

van het Ministerie te worden vermeld. 

Teneinde verwarring te voorkomen met de communicatietaak die de minister van Algemene 

Zaken bezit op het gebied van de overheidsvoorlichting en in het kader van 

rampenbestrijding beveelt de Raad aan om in de aanhef van artikel 6 van het ontwerp het 

woord ‘Communicatie’ te vervangen door: Telecommunicatie. 

 

2.6 In voorgesteld artikel 6 wordt bepaald dat de zorg voor de overheids-n.v.’s tot de taak 

van de minister belast met het ministerie van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en 

Energie, behoort. De Raad merkt op dat de instelling, taken en bevoegdheden van alle 

overheids-n.v.’s geregeld zijn in aparte landsverordeningen. De Raad vraagt zich in dit kader 

af of de minister van Financiën in deze landsverordeningen genoemd wordt als de bevoegde 
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minister. Met het oog hierop wijst de Raad op het feit dat ingevolge de Petroleumverordening 

zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89), en de Landsverordening Vrije Zones 2000 (AB 2000 no. 

28), de minister van Economische Zaken tot bevoegd minister is aangewezen. 

 

2.7 De Raad wil ten aanzien van voorgesteld artikel 8 er op wijzen dat de advisering ter 

zake van naturalisatieverzoeken ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap (Stb. 2003, 113; AB 2003, 25) is voorbehouden aan de Minister van 

Justitie van Aruba.  

 

2.8 De Raad wijst ten aanzien van voorgesteld artikel 9 er op dat de aanwijzing tot 

beschermd monument tot de zorg van de minister belast met Economische Zaken, Sociale 

Zaken en Cultuur, behoort op grond van artikel 1 j
o
 artikel 4, eerste lid, van de 

Monumentenverordening (AB 1991 no. GT 46). De Raad beveelt aan om deze kerntaak op te 

nemen bij deze minister, teneinde mogelijke verwarring te voorkomen met de kerntaken ‘het 

beheer van de onroerende overheidseigendommen, en de ruimtelijke ontwikkeling,’
1
 zoals 

die toebedeeld zijn aan de minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu.  

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van 

het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring 

aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

_________________      _____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 

                                                 
1
 Zie voorgesteld artikel 8 


