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Uw kenmerk: LV-09/0031 uw brief: 21-9-2009  Ons kenmerk: RvA 171-09 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van        Oranjestad,  2 juni 2010 

 het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1991  

no. GT 100) in verband met een aantal onder- 

werpen die nog regeling of aanpassing in het  

Burgerlijk Wetboek van Aruba behoeven  

(Landsverordening aanvulling nieuw BWA) 

  

 

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

verordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1991  no. GT 100) in 

verband met een aantal onderwerpen die nog regeling of aanpassing in het Burgerlijk 

Wetboek van Aruba behoeven  (Landsverordening aanvulling nieuw BWA), moge de Raad 

Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen  
 

1.1   De Raad merkt op dat met de wijze waarop de beoogde wijzigingen worden 

aangeboden (en t.z.t. vastgesteld), het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) niet bijdraagt 

aan de toegankelijkheid. De verschillende boeken en delen zijn reeds afzonderlijk en 

verspreid afgekondigd. Ook het feit dat de toelichting niet volledig is, nu op grote schaal 

wordt verwezen naar de toelichting bij het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en de 

Nederlandse parlementaire geschiedenis,
1
 draagt hier niet aan bij. De Raad geeft derhalve in 

dringende aanbeveling een doorlopende tekst van het wetboek uit te geven, alsmede een 

volwaardige toelichting op te maken. 

 

1.2 Met betrekking tot de citeertitel merkt de Raad op dat aan de benaming van het 

Burgerlijk Wetboek van Aruba het woord ‘nieuw’ niet toegevoegd dient te worden. 

 

1.3 Voorts wil de Raad aandacht vragen voor het feit dat verschillende van de 

onderhavige voorstellen grote consequenties hebben voor zowel de betrokken diensten als de 

burger, waarbij zijdens de overheid tevens het nodige dient te worden gedaan aan (pro-

actieve) voorlichting. 

 

                                                 
1
 Zie bijv. MvT, p. 14. 
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2. Voorgestelde wijzigingen Boek 1 BWA 

 

2.1 In voorgesteld artikel 5a is bepaald dat de naamskeuze voor het eerste kind ook geldt 

voor de volgende kinderen van dezelfde ouders. De ratio is volgens de toelichting
2
 “het 

beginsel van eenheid van het gezin”. De Raad wil er op wijzen dat wegens het hoge aantal 

echtscheidingen en opnieuw samengestelde gezinnen, deze eenheid moeilijk te realiseren zal 

zijn, mede gezien het feit dat voorgesteld artikel 5 al meerdere mogelijkheden omvat 

waardoor de kinderen anders heten dan de vader en de moeder, alsmede het feit dat ingevolge 

voorgesteld artikel 5d bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar de kinderen de naamskeuze 

weer kunnen wijzigen. De Raad stelt derhalve voor dat per kind kan worden gekozen, 

waarbij de belangen van het kind in acht worden genomen. 

Overigens vraagt de Raad zich af op welk onderzoek de regering zich baseert, indien zij stelt 

dat kinderen in het algemeen dezelfde naam willen hebben als broers en zusters. 

 

2.2 De Raad vraagt aandacht voor de noodzaak van de Burgerlijke Stand om zich terdege 

voor te bereiden op de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het nieuwe 

namenrecht en wijst er op dat de nodige maatregelen dienen te worden getroffen tegen fraude 

(met bijv. documenten) die bij een grote toeloop van inschrijvingen kan ontstaan. 

 

2.3 De Raad stelt voor om onderdeel D, ten 2
e
, de aanhef aan te vullen met de 

onderstreepte woorden en aldus te laten luiden: ‘2. Er wordt na het tweede lid een lid 

toegevoegd, luidende:’ 

 

2.4 In Onderdeel H.quater is het woord ‘wordt’ abusievelijk weggelaten voor het woord: 

overgegaan. 

 

2.5 De Raad wil er op wijzen dat de stelling, dat niet valt te verwachten dat veel gebruik 

zal worden gemaakt van de versoepeling van het bestaande artikel 1:9, een normatieve en 

sexistisch getinte opvatting, die naar zijn mening niet thuishoort in een toelichting.
3
 Dit geldt 

des te meer nu met de onderhavige voorstellen discriminatie op grond van sexe wordt 

getracht te elimineren. 

 

2.6 De Raad wijst erop dat in de toelichting op artikel 5, hoewel deze niet uitputtend is 

bedoeld, het veelgebruikte tussenvoegsel ‘der’ ontbreekt. Overigens bepleit de Raad om ter 

zake reeds van te voren richtlijnen op te stellen, nu deze casuïstiek zich hier te lande naar 

verwachting veel zal voordoen. 

 

3. Voorgestelde wijzigingen Boek 3 BWA 

 

3.1 Voorgesteld wordt de regeling van langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen, 

bestaande uit een onroerende zaak op te nemen in afdeling 4 van titel 3 van boek 3. De Raad 

acht opneming van de betreffende regeling in boek 3 uit wetssystematisch oogpunt onjuist. In 

Boek 3 wordt het vermogensrecht in het algemeen geregeld. De problematiek inzake de 

onverdeelde gemeenschappen vindt echter haar oorsprong in erfrechtelijke verkrijgingen. De 

Raad is van oordeel dat de voorgestelde regeling van de onverdeeld gebleven 

gemeenschappen voortvloeit uit vereffeningsproblematiek die is ontstaan door erfopvolging. 

                                                 
2
 MvT, p. 4. 

3
 MvT, p. 5 
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De Raad beveelt aan de regeling van de onverdeeld gebleven gemeenschappen op te nemen 

in Boek 4, titel 6, afdeling 3 (vereffening van de nalatenschap). 

 

3.2 De Raad acht de aan de regeling van de onverdeelde gemeenschappen ten grondslag 

liggende probleemstelling onvolledig. De regeling wordt namelijk gekenschetst als sociale 

wetgeving
4
. Daarmee wordt naar ’s Raads mening geïmpliceerd dat de regeling strekt ter 

bescherming van gebruikers van en deelgenoten aan onverdeelde gemeenschappen welke 

bestaan uit een onroerende zaak. Dit enkele uitgangspunt acht de Raad onjuist. De Raad acht 

de belangrijkste reden voor een regeling van onverdeelde gemeenschappen gelegen in de 

omstandigheid dat het maatschappelijk onwenselijk moet worden geacht dat onroerende 

zaken gedurende een zeer lange periode buiten het rechtsverkeer blijven. Indien er met 

bepaalde omvangrijke onroerende zaken gedurende een zeer lange termijn niets gebeurt 

omdat de erfgenamen het niet eens zijn, de erfgenamen niet allemaal bekend zijn of om een 

andere reden, dan is het voor de Arubaanse samenleving van belang dat de betreffende 

onroerende zaken weer in het rechtsverkeer worden gebracht.  In de toelichting op artikel 

200c wordt dit ook onderkend. De Raad is van mening dat het vorenstaande in het algemeen 

deel van de memorie van toelichting op de regeling van onverdeelde gemeenschappen tot 

uitdrukking moet worden gebracht. 

De Raad acht dit mede noodzakelijk met het oog op een eventuele inbreuk op artikel 1, van 

Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

(EVRM) alwaar het recht op het ongestoord genot van de eigendom is geregeld. Een inbreuk 

op het recht op het ongestoord genot van de eigendom is geoorloofd indien dit is voorzien bij 

wet en geschiedt in het algemeen belang. Het algemeen belang dat is gediend met de 

voorgestelde regeling inzake de onverdeelde gemeenschappen dient derhalve in de 

toelichting genoegzaam te worden omschreven. 

 

3.3 Ten aanzien van voorgesteld artikel 200b, eerste lid, vraagt de Raad zich af hoe het 

begrip ‘gebruiker’ zich verhoudt tot het begrip bezit zoals geregeld in Titel 5, van boek 3. De 

toelichting ware met een beschouwing terzake uit te breiden. 

 

4. Voorgestelde wijzigingen Boek 4 BWA 

 

4.1 In voorgesteld artikel 7, tweede lid, is een voorrangsregeling opgenomen ter zake de 

voldoening van schulden ten laste van de nalatenschap. Als eerste worden de schulden 

voldaan zoals bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, van voorgesteld artikel 7. 

In dit kader vraagt de Raad zich af of de opsomming in artikel 7, eerste lid, onderdelen a tot 

en met e, onderschikkend dan wel nevenschikkend is bedoeld. Worden bijvoorbeeld de 

kosten van lijkbezorging (onderdeel b) betaald voordat de schulden uit belastingen die ter 

zake van het openvallen van de nalatenschap worden geheven (onderdeel e) worden voldaan? 

De Raad adviseert een verduidelijking ter zake op te nemen in de memorie van toelichting. 

 

4.2 De Raad acht het van belang dat de op pagina 178 van de memorie van toelichting 

genoemde holografische uiterste wil nader wordt toegelicht. 

 

4.3 De Raad constateert dat de toelichting op voorgesteld artikel 135 niet overeenkomt 

met de inhoud van het betreffende artikel. In artikel 135 wordt een regeling inzake de 

vermaking door de erflater aan een stichting voorgesteld terwijl op pagina 195 van de 

memorie van toelichting wordt gesteld dat het artikel overeenkomt met artikel 2:52 en 

                                                 
4
 MvT, p. 102 
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derhalve kan vervallen. De Raad neemt aan dat hier sprake is van een verschrijving en 

beveelt aan de memorie van toelichting in overeenstemming te brengen met het ontwerp.  

 

5. Voorgestelde wijzigingen Boek 7 BWA 

 

5.1 Anders dan in het Nederlands BW is voorgesteld artikel 204, tweede lid, niet van 

dwingend recht gemaakt. Volgens de memorie van toelichting zou indien dit wel was 

geschied een te vergaande inbreuk op de contractsvrijheid worden gemaakt
5
. Deze opvatting 

wordt niet nader onderbouwd. De Raad adviseert de toelichting met een beschouwing terzake 

uit te breiden. 

 

5.2 De regeling van het huurrecht zoals opgenomen in de voorgestelde titel 4, van boek 7 

voorziet ondermeer in de incorporatie van (delen van) de vigerende Huurcommissie-

verordening (AB 1991 no. 10) in het BWA. Naar de mening van de Raad is het doel dat door 

middel van de instelling van een huurcommissie wordt gediend, gelegen in het feit dat voor 

de overheid de mogelijkheid wordt geschapen invloed uit te oefenen op de huurprijzen en de 

opzegging van huurovereenkomsten waardoor extra huurbescherming voor de huurder van 

overheidswege kan worden gerealiseerd. Hiermede wordt een publiek doel gediend. Ten 

gronde acht de Raad de instelling van een huurcommissie derhalve bestuursrechtelijk van 

aard. Het BWA heeft echter tot doel de regeling van de rechtsverhouding tussen private 

(rechts)personen. Reeds vanuit wetsystematisch oogpunt is de Raad derhalve van oordeel dat 

een regeling betreffende de vaststelling van huurprijzen en huurgeschillen door een 

huurcommissie dient te worden geregeld bij bijzondere landsverordening. 

 

5.3 De Raad constateert dat aan de huurcommissie vergaande bevoegdheden worden 

geattribueerd. De huurcommissie is op grond van voorgesteld artikel 246 bevoegd tot het 

doen van een uitspraak inzake de vaststelling van de huurprijs. Uit voorgesteld artikel 263 in 

samenhang met artikel 246, derde lid, leidt de Raad af dat de facto wordt beoogd de 

huurcommissie de status van rechter te verlenen. Deze opvatting wordt versterkt door het feit 

dat de huurcommissie in voorgesteld artikel 250, derde lid, en artikel 251 de bevoegdheid 

krijgt toebedeeld tot het geven van een bevel tot ontruiming, hetgeen een executoriale titel 

oplevert waarvan de secretaris een grosse kan afgeven. De vraag rijst vervolgens of de 

voorgestelde rechtsgang met voldoende waarborgen is omkleed. De Raad is van oordeel dat 

hiervan geen sprake is. In paragraaf 4 van afdeling 5, alwaar de inrichting van de 

huurcommissie wordt geregeld, zijn noch voor de voorzitter en leden noch voor de secretaris 

deskundigheidsvereisten opgenomen. Eenieder kan derhalve als lid van de huurcommissie 

worden benoemd. Dit klemt temeer vanwege het feit dat de huurcommissie formeel niet 

gekwalificeerd kan worden als rechter in de zin van de Eenvormige landsverordening op de 

rechterlijke organisatie (AB 1993 no. GT 9) waardoor de aldaar opgenomen kwaliteitseisen 

alsmede de waarborgen ten behoeve van een onafhankelijke taakuitoefening
6
 niet gelden 

voor de voorzitter, leden, plaatsvervangende leden en secretaris van de huurcommissie. 

Daarnevens ontbreekt een duidelijke taakstelling van de huurcommissie. In het licht van het 

voorgaande wijst de Raad er voorts op dat het, gezien de schaarste aan terzake 

gekwalificeerd personeel hier te lande, geen sinecure zal zijn om een semirechterlijk orgaan 

te voorzien van voldoende deskundige functionarissen.  Gezien het bovenstaande dringt de 

                                                 
5
 MvT, p. 360 

6
 Zie Hoofdstuk VII, van de Eenvormige landsverordening op de rechterlijke organisatie (AB 1993 no. GT 

9) 
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Raad er op aan om de bevoegdheid tot het geven van een bevel tot ontruiming toe te delen 

aan de burgerlijke rechter, zulks mede met het oog op de ingrijpendheid ervan. 

 

5.4 De Raad vraagt zich af welke rechtsactie kan worden ondernomen indien een der 

partijen bij de huurovereenkomst zich niet houdt aan de huurprijsvaststelling door de 

huurcommissie. Dit vanwege het feit dat in het ontwerp een bepaling ontbreekt waarin na de 

uitspraak van de huurcommissie de vastgestelde huurprijs door partijen wordt geacht te zijn 

overeengekomen. In het Nederlands BW is hiertoe in artikel 7:262 een voorziening 

opgenomen. De Raad beveelt aan in het ontwerp een overeenkomstige voorziening op te 

nemen. 

 

5.5 De Raad merkt op dat op pagina 397, van de memorie van toelichting gerefereerd 

wordt aan artikel 253, tweede tot en met vierde lid, hetgeen niet in overeenstemming is met 

voorgesteld artikel 253 dat slechts twee leden telt. 

 

5.6 De Raad vraagt zich af in hoeverre er behoefte bestaat aan de vaststelling van de 

huurprijs van bedrijfsruimte zoals voorgesteld in artikel 274. Het komt de Raad voor dat er in 

Aruba geen schaarste bestaat aan bedrijfsruimte. Bovendien vraagt de Raad zich ten 

principale af of de overheid überhaupt de taak heeft om huurders van bedrijfsruimten en hun 

commerciële belangen, in bescherming te nemen. Een nadere toelichting acht de Raad op zijn 

plaats. 

 

5.7 De Raad merkt op dat in voorgesteld artikel 614a, tweede lid, de vigerende 

voorwaarden
7
 voor het kunnen aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn 

gehandhaafd. Daarnevens is in voorgesteld artikel 668a, een regeling getroffen ter 

bescherming van de werknemer in het geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd. De Raad constateert dat de keuze voor de handhaving van voornoemde 

voorwaarden niet wordt gemotiveerd. In de memorie van toelichting wordt slechts volstaan 

met een verwijzing naar de inspraak in de conceptvoorstellen inzake arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd
8
. De Raad acht deze motivering onvoldoende. In de memorie van 

toelichting zou naar ’s Raads oordeel de beleidsafweging van de regering terzake integraal 

zijn weerslag dienen te vinden. In dit kader wijst de Raad er op dat zowel in Nederland als de 

Nederlandse Antillen de mogelijkheid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd ongeclausuleerd kan plaatsvinden. Aldaar ontleent de werknemer voldoende 

bescherming aan de regeling inzake opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd
9
. Uit het oogpunt van concordantie wijst de Raad voorts op de mogelijkheid dat door de 

voorgestelde regeling van geclausuleerde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de 

rechtsstelsels van de verschillende landen binnen het Koninkrijk uiteen gaan lopen. Ook de 

president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft in het kader van de uit te voeren 

rechterlijke toetsing herhaaldelijk gewezen op de noodzaak het burgerlijk recht, het 

bestuursrecht en het  strafrecht zoveel mogelijk concordant in te richten. Gezien het 

voorgaande rijst derhalve de vraag in hoeverre en in welke omvang de Arubaanse 

arbeidsmarkt afwijkt van die van de andere landen in het Koninkrijk waardoor een 

geclausuleerde mogelijkheid tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

                                                 
7
 Zoals geïntroduceerd bij landsverordening van 9 juli 1992  tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van 

Aruba (AB 1989 no. GT 100) (AB 1992 no. 78) 
8
 MvT, p. 415 

9
 Zie artikel 668a, van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en artikel 1615fa van het Burgerlijk Wetboek 

van de Nederlandse Antillen. 



RvA 171-09 

6 

 

zou kunnen worden gerechtvaardigd. Indien na onderzoek terzake zou blijken dat er geen 

significante afwijking zou bestaan dan adviseert de Raad af te zien van opneming van een 

regeling tot clausulering van de mogelijkheid tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd. De memorie van toelichting ware dan ook met een beschouwing terzake 

uit te breiden. 

   

5.8 Met betrekking tot voorgesteld artikel 615, tweede lid, wijst de Raad op het feit dat de 

zogenaamde overheidscontractanten - indien de bepalingen van titel 10 van boek 7 niet van 

toepassing zijn verklaard - met name bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in een 

nadelige rechtspositie verkeren in vergelijking met werknemers waarop de betreffende titel 

integraal van toepassing is. Gezien de vaste praktijk hier te lande om de bepalingen van titel 

10 van boek 7 niet van toepassing te verklaren op personen in dienst van de overheid dringt 

de Raad aan op een wettelijke regeling teneinde de rechtspositie van deze personen te 

regelen. Voorgesteld artikel 615, tweede lid, geeft hiertoe een rechtsgrond. 

 

5.9 De Raad wenst aandacht te vragen voor de opzegging van arbeidsovereenkomsten in 

het geval van faillissement van de werkgever. De Raad constateert dat de afwikkeling van 

een faillissement ernstig wordt bemoeilijkt door het feit dat ontslag van werknemers alsmede 

directeuren van een rechtspersoon onderhevig is aan het toestemmingsvereiste van de 

Directeur van de Directie Arbeid. In de periode gelegen tussen het uitspreken van het 

faillissement door de rechter en het verlenen van toestemming tot opzegging van de 

arbeidsovereenkomsten van de werknemers bestaat er immers voor de curator een 

doorbetalingsverplichting. Deze verplichting tot doorbetaling van de werknemers komt ten 

laste van de boedel en is ten nadele van andere crediteuren. In een dergelijk geval geldt in 

Nederland bijvoorbeeld geen toestemmingsvereiste. 

 

6. Voorgestelde wijzigingen Boek 8 BWA 

 

   In onderdeel G van het ontwerp wordt bepaald dat in artikel 1309, derde lid, van 

Boek 8 ‘artikel  1593 van Boek 7A’ vervangen wordt door: artikel 227 van Boek 7. Het derde 

lid komt dan te luiden: Op een huurovereenkomst ter zake van een te boek staand 

luchtvaartuig is artikel 227 van Boek 7 niet van toepassing. Volgens de toelichting (pagina 

707) gaat het hier om een technische aanpassing aan het nieuwe huurrecht in titel 4 van Boek 

7. Volgens de Raad is artikel 227 abusievelijk vermeld en dient dit artikel 226 van Boek 7 te 

zijn. In artikel 226 van Boek 7 wordt de overgang van de huur bij overdracht van de 

verhuurde zaken en het eindigen van de huur geregeld. 

 

7. Memorie van toelichting 

 

7.1 De Raad heeft geconstateerd dat in de toelichting op de voorgestelde titel 10, van 

boek 7, veelvuldig gebruik is gemaakt van een concept-memorie van toelichting bij een ander 

ontwerp opgesteld door prof. mr. P. Nicolaï op 10 februari 2009. Deze toelichting is cursief 

weergegeven in de toelichting bij het voorliggende ontwerp. De Raad is van oordeel dat een 

dergelijke presentatie niet bijdraagt aan de leesbaarheid en inzichtelijkheid van de memorie 

van toelichting. Daarnevens is het soms onduidelijk of de regering de gepresenteerde 

voorstellen van prof. mr. P. Nicolaï overneemt. De Raad beveelt uit het oogpunt van 

inzichtelijkheid aan in de memorie van een toelichting een doorlopende tekst op te nemen en 

verwijzingen naar de concept-voorstellen van prof. mr. P. Nicolaï achterwege te laten. Op 
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deze wijze kunnen onjuiste verwijzingen en verschrijvingen zoals hierna weergegeven, 

worden vermeden. 

  

7.1 In de laatste alinea van pagina 416, van de toelichting, in het gedeelte overgenomen 

van prof. mr. P. Nicolaï van 10 februari 2009, wordt artikel 1613n vermeld. Volgens de Raad 

is dit artikel abusievelijk vermeld en dient te zijn: artikel 1613x. 

 

7.2   Het tweede lid van artikel 7A:1614n vervalt in het ontwerp en dit wordt nader 

toegelicht in het derde alinea van pagina 427 van de toelichting. In dit kader acht de Raad de 

verwijzing naar het tweede lid van artikel 7A:1613e in de laatste zin van deze alinea niet 

logisch en vraagt zich af of deze verwijzing naar artikel 7A:1614n dient te zijn. 

 

7.3  Op pagina 428 van de toelichting, bij het onderdeel ‘Artikel 626 (verstrekken van 

loonstrook)’, wordt in de eerste volzin vermeld dat deze bepaling overeen komt met het 

herziene artikel 7A:1613x. De Raad kan deze constatering niet helemaal volgen aangezien 

artikel 7A:1613x gaat over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Tevens wordt in de 

daaropvolgende toelichting overgenomen van prof. mr. P. Nicolaï van 10 februari 2009 ‘het 

nieuwe artikel 1614pp’ genoemd. De Raad wil erop wijzen dat artikel 1614pp niet in de 

geldende tekst en evenmin in het ontwerp voorkomt.  

 

7.4   Op pagina 451 van de toelichting, bij het onderdeel ‘Artikel 652 (proeftijdbeding)’, 

wordt artikel 7A:1613n vermeld. Volgens de Raad dient dit te zijn: artikel 7A:1615n.   

 

8. Redactionele verbeteringen 

 

          De Raad beveelt aan zowel het ontwerp als de memorie van toelichting te onderwerpen 

aan een redactionele toets. 

 

9. Conclusie en eindadvies 

 

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

het ontwerp en geeft u mitsdien in overweging het 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 


