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Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening houdende een    

regeling van een vormingsplicht van jong- 

volwassenen (Landsverordening sociale 

vormingsplicht) 

 

 

  Oranjestad,  22 juni 2011 

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

landsverordening houdende een regeling van een vormingsplicht van jongvolwassenen 

(Landsverordening sociale vormingsplicht), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 

berichten.  

 

1. Algemeen 

 

1.1 De onderhavige voorstellen strekken tot de introductie van een vormingsplicht voor 

ingezetenen van Aruba in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar, die niet in het bezit zijn van 

een gehandicaptenuitkering, geen werk hebben, geen diploma van een onderwijsinstelling als 

bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103), 

noch een erkende opleiding volgen
1
, en die niet ingevolge §3 van de onderhavige voorstellen 

voor ontheffing in aanmerking kunnen komen. De voorstellen beogen een instrument te zijn 

om de doelgroep uitzicht te bieden op een reële toekomstverbetering.
2
 De kandidaten dienen 

ingevolge de onderhavige voorstellen gehoor te geven aan een aanbod van de regering onder 

bedreiging van bestuurlijke sancties, geldboetes en gevangenisstraf.
3
 

 

1.2 In de memorie van toelichting wordt aangehaald dat de Minister van Defensie en de 

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereid zijn aan dit project bij 

te dragen.
4
 De Raad heeft in dit verband kennisgenomen van het schrijven van de 

Staatssecretaris van BZK
5
, waarin deze als voorwaarden voor het gedeeltelijk financieren 

voor de eerste drie jaar heeft gesteld dat kleinschalig wordt begonnen en dat Defensie een 

positief advies geeft inzake de langdurige uitvoeringsmogelijkheden en van mening is dat er 

een adequaat wettelijk kader bestaat. De Raad heeft in dit kader tevens kennisgenomen van 

het schrijven van de Minister van Defensie
6
 waarin deze zich bereid verklaart gedurende drie 

                                                 
1
 Zie de omschrijving van het begrip kandidaat in voorgesteld artikel 1. 

2
 MvT, p. 2. 

3
 Vide §8 en 10 van het onderhavige voorstel.  

4
 MvT, p. 2. 

5
 Brief dd. 27 april 2010, kenmerk 2010-0000299313. 

6
 Brief dd. 18 augustus 2010, nr. 2010025159. 
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jaar een deel van het sociale vormingstraject te verzorgen voor twee opkomsten per jaar van 

elk twintig kansarme jongeren, onder de voorwaarden dat Aruba: 

1. Zorg draagt voor een toereikende wettelijke basis van een sociaal vormingstraject dat 

niet berust op de Dienstplichtverordening 1994. In deze wetgeving dient tevens een 

passend tuchtkader te worden aangebracht; 

2. Een nader overeen te komen financiële bijdrage levert aan de instructeurskosten; 

3. Het vormingstraject uitvoert onder eigen regie en verantwoordelijkheid. 

 

1.3 De Raad merkt ter zake in de eerste plaats op dat uit het onderhavige ontwerp en de 

toelichting niet duidelijk wordt op basis waarvan de beoogde interventie jegens volwassenen 

wordt gelegitimeerd, nu deze niet wordt opgelegd in het kader van (alternatieve) 

strafoplegging, curatelestelling dan wel van de militaire dienstplicht. Het dwingende karakter 

van het voorgestelde instrument vereist een deugdelijke afweging of de mogelijke inperking 

van grondrechten en fundamentele vrijheden opweegt tegen het te bereiken doel. De Raad 

heeft geconstateerd dat deze afweging ontbreekt. 

 

1.4 Getoetst aan artikel 4, tweede lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM), artikel 8 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 

rechten (IVBPR), artikel 1 van Conventie 29 (1930) en artikel 1 van Conventie 105 (1957) 

van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), is de Raad van mening dat de voorgestelde 

vormingsplicht raakt aan het verbod op gedwongen arbeid. Onder dwangarbeid wordt 

verstaan: ‘elk werk of elke dienst die geëist wordt onder bedreiging van elke denkbare straf 

en waarvoor de betrokken persoon zich niet vrijwillig heeft aangemeld.’
7
 Ingevolge artikel 4, 

tweede lid, van het EVRM
8
 mag niemand gedwongen worden dwangarbeid of verplichte 

arbeid te verrichten. Het derde lid bepaalt dat werk van gedetineerden, militaire- of 

vervangende dienstplicht, werk of diensten die worden gevorderd in geval van noodtoestand 

of rampen die het leven of welzijn van de gemeenschap bedreigen, alsmede elke normale 

burgerplicht hiervan zijn uitgezonderd. Bij de sociale vormingsplicht is geen sprake van een 

duidelijk omschreven taak ten dienste van de samenleving, maar van een algemene 

verplichting om nuttige bezigheden te hebben en persoonlijk te worden gevormd en opgeleid. 

Als zodanig raakt deze plicht aan het verbod op verplichte arbeid in artikel 4, tweede lid, van 

het EVRM.  

 

1.5 Voor de legitimiteit en de doelmatigheid van de onderhavige voorstellen is voorts een 

concretisering nodig van de basisgedachten die hieraan ten grondslag liggen. De Raad 

adviseert derhalve om in het ontwerp en de toelichting duidelijk in te gaan op substantiëring 

van de eerste drie overwegingen in de considerans: 

a) de omvang van het probleem en de nadere bepaling van de doelgroep: 

1. hoeveel jongeren en jongvolwassenen tot en met 24 jaar beschikken niet over een 

afgeronde opleiding c.q. werk? 

2. hoeveel van deze jongeren marginaliseren in sociaal, economisch en maatschappelijk 

opzicht? 

3. hoeveel van deze jongeren komen in situaties terecht die een directe bedreiging 

vormen voor een verantwoorde ontwikkeling van hun persoonlijkheid? 

b) wat zijn de mogelijke oorzaken van het geschetste probleem en hoe zullen deze worden 

aangepakt, ter voorkoming dat nog meer jongeren in dergelijke situaties terechtkomen? 

                                                 
7
 Deze definitie is in 1930 vastgelegd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) tijdens Conventie 29. 

8
 Het IVBPR en de genoemde ILO-Conventies verbieden in vrijwel dezelfde bewoordingen als het EVRM 

dwangarbeid of gedwongen arbeid. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Arbeidsorganisatie
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c) in welke (zijn ontwikkeling) bedreigende situaties kan de doelgroep terechtkomen en hoe 

de onderhavige voorstellen aan deze bedreigingen het hoofd kunnen bieden? 

d) hoe is er voorzien in aansluiting op het vormingstraject: worden de deelnemers na afloop 

weer losgelaten of worden zij begeleid naar een baan c.q. vervolgopleiding?  

 

1.6 Bij medewerking van het Ministerie van Defensie kunnen gedurende de eerste drie 

jaren van de sociale vormingsplicht maximaal 40 jongeren per jaar worden geplaatst. Deze 

beperkte plaatsingsmogelijkheden maken dat elke aanwijzing het risico heeft discriminatoir 

te zijn en in rechte kan worden aangevochten. Ook het feit dat potentiële vrouwelijke 

kandidaten van de sociale vormingsplicht zijn uitgesloten, kan – wegens het ontbreken van 

een toelichting c.q. nadere motivering - als discriminatoir worden beschouwd 

 

1.7 De Raad komt derhalve tot de conclusie dat de leerwerkplicht in het huidige voorstel 

buitenproportionele verplichtingen oplegt aan een niet nader gespecificeerde groep 

volwassenen van 18–24 jaar en daarmee raakt aan het verbod op dwangarbeid zoals 

vastgelegd in het EVRM, het IVBPR en ILO-Conventies 29 en 105. Aan dit bezwaar kan 

worden tegemoetgekomen door de sociale vorming als vrijwillig traject aan te bieden, 

wellicht eerst als pilot. Participatie op basis van vrijwilligheid vergroot tevens de kans op 

succes van het programma. Aan een mogelijk bezwaar van vrijblijvendheid kan worden 

tegemoetgekomen door de voorwaarden voor participatie contractueel vast te leggen. 

 

1.8 De Raad heeft voorts geconstateerd dat het proces van het vormingsplichtproject vier 

deelstappen omvat.
9
 Daarvan lijkt thans alleen de tweede deelstap (vormen, het traject dat bij 

doorgang door Defensie zal worden verzorgd) concrete invulling te hebben (zie in dit 

verband opmerking 2.2).  

 

1.9 Met betrekking tot de keuze voor de doelgroep merkt de Raad nog op dat ingevolge 

het voor Aruba bindende Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) de 

overheid verplicht is in de ruimst mogelijke mate de fysieke gezondheid en de mentale, 

emotionele, cognitieve, sociale en culturele ontwikkeling van ieder kind binnen haar 

jurisdictie te waarborgen. Uit empirisch onderzoek is vast komen te staan dat reeds in 2007 

zeker 400 jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar het secundair onderwijs voortijdig hebben 

verlaten en dat een belangrijk deel van deze jongeren zich frequent bezighoudt met 

probleemgedrag. Ingevolge het IVRK is de overheid gehouden passende maatregelen te 

treffen, waaronder - doch niet uitsluitend – de introductie van de leerplicht en het bieden van 

alternatieven aan deze jongeren bij de onmogelijkheid van herinstroming in het reguliere 

onderwijs. Aan deze verdragsrechtelijke taak wordt vooralsnog in Aruba geen invulling 

gegeven. Hoewel het een lovenswaardig streven is om kansarme jongvolwassenen op weg te 

helpen, blijven de onderhavige voorstellen steken in symptoombestrijding indien de 

onderhavige voorstellen niet binnen een breder kader passen. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 In de overwegingen (en in de toelichting) wordt gesproken van jongeren in de leeftijd 

van 18-24 jaar. De Raad wijst erop dat personen in deze leeftijdsgroep meerderjarig zijn en 

derhalve als (jong)volwassenen aangeduid dienen te worden.  

 

2.2 In de overwegingen staat aangegeven dat Aanbeveling 136 van het Comité van 

experts van de ILO, betreffende speciale programma’s voor het verschaffen van 

                                                 
9
 Vormings- en opleidingstraject Speransa. Commissierapport, Oktober 2010, p. 11. 
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werkgelegenheid en opleiding aan jongeren voor ontwikkelingsdoeleinden (Trb. 1971, 117) 

(hierna: Aanbeveling 136) richtsnoer is geweest voor de onderhavige voorstellen. Uit deze 

aanbevelingen volgt onder meer dat dergelijke programma’s vrijwillig dienen te zijn en dat 

uitzonderingen slechts krachtens wettelijke bepalingen kunnen geschieden, alsmede indien 

volledig wordt voldaan aan de voorwaarden van bestaande internationale Arbeidsverdragen 

betreffende dwangarbeid en beleid inzake werkgelegenheid. Voorts volgt uit de aanbeveling 

onder meer dat: 

- programma’s individueel moeten zijn en aan moeten sluiten op de arbeidsmarkt (zie bijv. 

art. 34); 

- er sprake moet zijn van duurzaamheid van het programma; 

- er bepaalde vereisten zijn aan de keuring; 

- dat er sprake moet zijn van participatie van de jongvolwassenen bij alle facetten van het 

traject (zie artikel 40); 

- dat de overheid de deelnemers behulpzaam is bij het vinden van een baan (art. 29). De 

Raad merkt in verband hiermee op dat de terzake voorgestelde termijn van 1 maand in het 

ontwerp volstrekt onvoldoende is. 

 

2.3 De Raad merkt naar aanleiding van het gestelde onder 2.2 op dat – wegens het 

ontbreken van opgemelde voorwaarden - de onderhavige voorstellen niet kunnen worden 

aangemerkt als ter uitvoering van Aanbeveling 136 en geeft in dringende overweging het 

ontwerp met deze Aanbeveling in overenstemming te brengen. Met name, doch niet 

uitsluitend, dient paragraaf 5 geconcretiseerd te worden. Vooralsnog wordt in de onderhavige 

voorstellen meer aandacht geschonken aan bestuurlijke sancties en strafbepalingen dan aan 

de inhoud van het programma en de belangen van de deelnemers. 

 

2.4 De Raad acht het van belang dat wordt toegelicht waarom uitsluitend de minister van 

Algemene Zaken als (beleids)verantwoordelijke minister is aangewezen en niet mede de 

ministers belast met sociale zaken, onderwijs en met arbeid.  

 

2.5 De Raad geeft in overweging de instanties belast met de uitvoering van het vormings- 

en opleidingstraject in de begripsbepalingen te benoemen. 

 

2.6 Met betrekking tot artikel 2, derde lid, merkt de Raad op dat uit Aanbeveling 136 

volgt dat de criteria aan de hand waarvan het Hoofd bepaalt of een opgeroepene een 

kandidaat is, in de landsverordening dienen te worden opgenomen.  

 

2.7 Het bevreemdt de Raad dat in artikel 3, eerste lid, wordt bepaald dat de voorzitter van 

de selectiecommissie door of namens de Minister van Defensie wordt aangewezen, mede 

gezien de relatie met artikel 4, eerste lid en het feit dat de selectie meerdere aspecten omvat 

en implicaties heeft dan het defensie-element van het traject. Ook vraagt de Raad aandacht 

voor de relatie tussen artikel 3, eerste lid en artikel 4, derde lid. 

 

2.8 De Raad merkt op dat artikel 4 betrekking heeft op de fase waarin de deelnemes zijn 

geselecteerd en derhalve onder paragraaf 2 behoort. 

 

2.9 De Raad wil erop wijzen dat ingevolge Aanbeveling 136 de in artikel 9 bedoelde 

elementen een integraal onderdeel behoren te zijn van de onderhavige landsverordening 

zelve. Tevens zal hieromtrent, gezien de eisen die BZK en Defensie hebben gesteld inzake 

een toereikende wettelijke basis voor het vormingstraject, overeenstemming dienen te 

bestaan. 
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2.10  De Raad stelt voor in artikel 10, eerste lid, de benaming disciplinair te vervangen 

door: vorming. 

 

2.11 De Raad vraagt aandacht voor de verhouding tussen artikelen 11 en 19: de in artikel 

11 bedoelde reglementen zullen naar de mening van de Raad gezamenlijk dienen te worden 

opgesteld. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen een dergelijk reglement in het kader van het 

disciplinaire traject (zie opmerking 2.11 over die benaming) en het ordeboek van de 

Commandant MKS? Tevens zullen, gezien de sancties die op overtreding staan en de 

vereisten van Aanbeveling 136, de hoofdlijnen van dergelijke reglementen in de onderhavige 

landsverordening zelve opgenomen dienen te worden (kenbaarheidsvereiste). 

 

2.12 De Raad geeft ten aanzien van artikel 12 in overweging duidelijk aan te geven wat 

met een onderdeel van het vormingstraject wordt bedoeld, door de onderdelen te benoemen 

dan wel te verwijzen naar artikel 10, eerste lid.  

 

2.13 Met betrekking tot artikel 13, tweede lid vraagt de Raad zich af of de maandelijkse 

toelage aan de kandidaten wordt betaald uit de subsidie van BZK, dan wel of deze op de 

begroting van het Ministerie van Algemene Zaken is geraamd. 

 

2.14 In het licht van de verdragsrechtelijke bezwaren en het verplichte karakter van de 

onderhavige voorstellen dient naar de mening van de Raad de keuze voor bestuurlijke 

sancties (artt. 17-21) alsmede de opname van strafbepalingen (artt. 23 en 25) te worden 

heroverwogen.  

 

3. Memorie van toelichting 

 

 De Raad mist inzicht in de financiële consequenties van de onderhavige voorstellen 

en een kosten-batenanalyse, zoals mede voortvloeit uit de Comptabiliteitsverordening 1989. 

De Raad beveelt aan hier in de toelichting aandacht aan te besteden. 

 

4. Conclusie en eindadvies 

 

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 mitsdien in overweging het niet aan 

de Staten ter goedkeuring aan te bieden dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

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

 

 

 


