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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van 

de Landsverordening toelating, uitzetting en 

verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herzie- 

ning toelatingsvoorschriften) 

  Oranjestad,   17 augustus 2011 

    

 

     

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

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en 

verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herziening toelatingsvoorschriften), moge de Raad 

Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 Met het onderhavige ontwerp wordt de bewerkstelliging beoogd van een 

efficiënter en humaner vreemdelingenbeleid alsmede een verbeterde integratie van 

vreemdelingen door middel van een herziening van de Landsverordening toelating, 

uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (hierna: LTUV). De Raad maakt onder 

meer opmerkingen over de probleemstelling die aan het ontwerp ten grondslag dient te 

liggen, de opzet van de toelatingsplichtigheid en de rechtsbescherming van de 

justitiabelen. 

 

1.2 De Raad heeft met instemming kennis genomen van het feit dat het onderhavige 

ontwerp is tot stand gekomen naar aanleiding van een evaluatie van de vigerende LTUV 

door de met de uitvoering van die landsverordening belaste ambtelijke dienst
1
, hierna aan 

te duiden als de DIMAS. Geconstateerd moet echter worden dat de resultaten van deze 

evaluatie niet in de memorie van toelichting zijn opgenomen waardoor een 

probleemanalyse met betrekking tot de uitvoering van de vigerende LTUV ontbreekt en 

de probleemstelling niet meer behelst dan de verder niet onderbouwde wens tot 

stroomlijning en verduidelijking van het vreemdelingenbeleid.
2
 Dit heeft tot gevolg dat 

het nagenoeg onmogelijk wordt te bezien in hoeverre de onderhavige voorstellen 

                                                 
1
 MvT, p. 1. 

2
 MvT, p. 2. 

RAAD VAN ADVIES 
L.G. Smith Blvd. 8, Oranjestad, Aruba 

Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012 E-mail: rva@setarnet.aw  

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, 

t.a.v. de Minister van Justitie en Onderwijs 

L.G. Smith Blvd. 76 

Alhier. 

ARUBA 

 



RvA 95-11 

 

 2 

 

bijdragen tot  het gewenste efficiëntere en humanere vreemdelingenbeleid en de beoogde 

verbetering van de integratie van vreemdelingen. De Raad adviseert derhalve om de 

resultaten van de door de DIMAS uitgevoerde probleemanalyse in het algemeen deel van 

de memorie van toelichting op te nemen, waarna een concrete probleemstelling kan 

worden geformuleerd. Vervolgens dient te worden aangegeven op welke wijze de 

voorstellen bijdragen tot de hiervoor genoemde doelstellingen. 

 

1.3 Een van de hoofddoelstellingen van de LUTV is dat hiermee ondubbelzinnig 

moet komen vast te staan wie in Aruba toelatingsplichtig is en wie niet. Vervolgens dient 

eveneens ondubbelzinnig te zijn geregeld op welke titel toelating mogelijk is en onder 

welke voorwaarden. In dit verband heeft de Raad geconstateerd dat in artikel 1 wordt 

beoogd het normatieve begrip ‘Arubaans burger’ te introduceren, zonder dat in dit artikel 

wordt vastgelegd wat hiervan het rechtsgevolg is. Lezing van de definitiebepalingen wijst 

uit dat een ieder die niet ingevolge het voorgestelde artikel 1 is aangemerkt als ‘Arubaans 

burger’ toelatingsplichtig is. De Raad raadt ten stelligste het gebruik van sociologisch-

antropologische terminologie in de onderhavige wetstekst af. De introductie van het 

begrip heeft in het kader van de onderhavige landsverordening geen toegevoegde waarde 

(zie in dit verband ook het gebruik van het begrip ‘ingezetenen’ in voorgesteld artikel 21 

en op diverse plaatsen in de toelichting
3
, waarmee wordt onderstreept dat het begrip 

‘Arubaans burger’ in dit verband geen sluitend begrip is). Door artikel 1, eerste lid aan te 

vangen met: ‘niet toelatingsplichtig is...’ wordt aan het vereiste van ondubbelzinnigheid 

ruimschoots voldaan. 

Daarnaast blijkt ook uit de toelichting
4
 dat de introductie van dit begrip geen enkele 

toegevoegde waarde heeft. 

Ten overvloede merkt de Raad nog op dat hetgeen in de toelichting staat
5
 terzake van de 

bevoegdheid ingevolge het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden inzake de 

‘eventuele regeling van een burgerschap’ niet noodzaakt tot regeling hiervan in de 

onderhavige landsverordening. Gezien de dimensies van het begrip ‘burgerschap’ dient 

dit begrip in het kader van integratie van vreemdelingen te worden gedefinieerd en 

toegepast, en niet in het kader van de toelating. De passage terzake in de toelichting
6
 is 

derhalve niet relevant en kan komen te vervallen. 

 

1.4 De Raad is van oordeel dat onderdelen van de in het ontwerp geregelde 

rechtsbescherming voor degenen die toegang of toelating verzoeken tot Aruba op een 

onevenwichtige en onduidelijke wijze is vormgegeven. Dit betreft: 

a. voor wat betreft de weigering tot verlening van toegang tot Aruba, de uitsluiting van 

de mogelijkheid tot het doen van een verzoek tot schorsing of het treffen van een 

voorlopige voorziening ten aanzien van een beschikking tot weigering van de 

toegang, zoals geregeld in voorgesteld artikel 2, zesde lid; 

b. met betrekking tot de toelating tot Aruba, de regeling van de beslis- en 

bezwaartermijnen bij een verzoek tot verlening van een vergunning tot tijdelijk 

verblijf zoals geregeld in voorgesteld artikel 7, zevende lid.  

 

Ad a: 

De Raad constateert dat de uitsluiting van het doen van een verzoek tot voorlopige 

voorziening op grond van artikel 54 van de Landsverordening administratieve 

                                                 
3
 MvT, p. 11. 

4
 o.a. MvT, p. 11. 

5
 MvT, p. 3. 

6
 MvT, pp. 3-4. 
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rechtspraak (AB 1993 no. 45) (hierna: LAR) in het geval dat aan een persoon de 

toegang tot Aruba is geweigerd zoals neergelegd in voorgesteld artikel 2, vierde lid, 

in de toelichting niet wordt gemotiveerd. De Raad acht een heroverweging van de 

voorgestelde uitsluiting op zijn plaats, nu de weigeringsgrond inzake 

toegangverlening zeer breed is geredigeerd. De migratieambtenaar weigert immers de 

toegang aan een ieder die niet voldoet aan de bij of krachtens deze landsverordening 

gestelde voorschriften. Een dergelijke brede redactie van de betreffende 

weigeringsgrond maakt naar het oordeel van de Raad dat de mogelijkheid tot 

rechterlijke toetsing van een concrete weigering tot toelating zou moeten worden 

geboden.  

In dit kader wijst de Raad er op dat in de memorie van toelichting meerdere malen is 

gesteld dat met betrekking tot bepaalde onderdelen van het ontwerp de Nederlandse 

Vreemdelingenwet 2000 als voorbeeld heeft gediend. In de Nederlandse situatie staat 

tegen de weigering van de toegang tot Nederland wel de procedure tot het verzoeken 

om een voorlopige voorziening open.
7
 Thans zal zich de merkwaardige 

omstandigheid voor kunnen doen dat een persoon die toegang verzoekt in één deel 

van het Koninkrijk wel en in een ander deel niet een procedure tot voorlopige 

voorziening tegen een weigering tot de toegang tot het land kan voeren. De Raad is 

dan ook van oordeel dat mede vanuit het oogpunt van concordantie voorgesteld 

artikel 2, zesde lid, niet zonder nadere motivering in stand kan blijven. 

Ten overvloede merkt de Raad op dat de in de memorie van toelichting 

gepresenteerde mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift tegen een 

beschikking tot weigering van de toegang vanuit het buitenland door de betrokkene
8
 

de facto als inhoudloos moet worden beschouwd. Het belang van een persoon bij 

toegang tot Aruba op het door hem gewenste tijdstip zal immers niet meer kunnen 

worden gerealiseerd. Slechts een schadevergoedingsactie zou alsdan tot de 

mogelijkheden behoren ter verkrijging van compensatie als gevolg van de weigering 

van toegang tot Aruba. 

 

Ad b: 

1. De opvatting zoals opgenomen in de toelichting op voorgesteld artikel 7, zevende 

lid, alwaar wordt gesteld dat de aldaar genoemde termijnen als termijnen van orde 

dienen te worden beschouwd en dat deze termijnen geen gevolgen hebben voor 

het instellen van een bezwaarprocedure ingevolge de Landsverordening 

administratieve rechtspraak
9
 wordt door de Raad niet gedeeld. In dit kader zij 

verwezen naar artikel 9, tweede lid, van de LAR alwaar het uitblijven van een 

beschikking binnen de bij of krachtens landsverordening gestelde termijn wordt 

gelijkgesteld met een afwijzende beschikking. De beslistermijn van zes weken 

(eventueel verlengd met vier weken) zoals opgenomen in voorgesteld artikel 7, 

zevende lid, wordt bij landsverordening gesteld zodat deze termijn naar de 

mening van de Raad niet kan worden gekwalificeerd als een termijn van orde. 

 

2. Voorts acht de Raad onduidelijk wat het rechtskarakter en de inhoud van de 

voorlopige beslissing tot verlening van een vergunning tot tijdelijk verblijf en de 

verklaring van voorlopige toelating is. Het ontwerp noch de toelichting geeft 

hieromtrent uitsluitsel. Duidelijkheid terzake is echter in het kader van de 

rechtsbescherming van belang, met name met betrekking tot de vraag of de 

                                                 
7
 Zie artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. 

8
 MvT, p. 16. 

9
 MvT, p. 46. 
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betreffende rechtsfiguren zijn te kwalificeren als een beschikking in de zin van 

artikel 2, eerste lid, van de LAR. Door de afwezigheid van een regeling van de 

vormvereisten ten aanzien van de voorlopige beslissing en onduidelijkheid ten 

aanzien van het rechtsgevolg ervan kan deze vraag ten aanzien van die 

rechtsfiguur thans niet beantwoord worden. De memorie van toelichting zal 

hieromtrent uitsluitsel moeten geven. Dit in tegenstelling tot de verklaring van 

voorlopige toelating: deze verklaring kwalificeert de Raad als een beschikking in 

de zin van de LAR waartegen ingevolge die landsverordening bezwaar en beroep 

kan worden ingesteld en wel vanwege het feit dat deze verklaring schriftelijk zal 

worden gedaan en als rechtsgevolg heeft dat aan de betrokkene op grond van 

voorgesteld artikel 2, derde lid, toegang tot Aruba dient te worden verleend. 

Geconstateerd wordt echter dat de inhoud van de betreffende verklaring 

onduidelijk is. De vraag rijst of in de verklaring van voorlopige toelating de 

inhoud van de voorlopige beslissing, zijnde de overweging tot verlening van een 

vergunning tot tijdelijk verblijf, is opgenomen. Daarnevens is van belang met het 

oog op een eventuele bezwaarprocedure (zie hierna) of de voorwaarden 

waaronder de vergunning tot tijdelijk verblijf zal worden verleend in de 

verklaring van voorlopige toelating zal worden opgenomen. 

 

3. De Raad stelt vast dat na ontvangst van een verklaring van voorlopige toelating 

door betrokkene de verlening van een eerste vergunning tot tijdelijk verblijf niet 

aan een termijn is gebonden. Het ontwerp volstaat in artikel 7, achtste lid, met de 

verplichting dat de verzoeker de eerste vergunning in persoon afhaalt. Gezien het 

feit dat deze vergunning de grondslag vormt voor eventuele verlengingen en met 

het oog op de waarborging van de rechtszekerheid acht de Raad het noodzakelijk 

dat wordt voorzien in een termijn waarbinnen de verlening van de eerste 

vergunning dient te geschieden nadat de verklaring van voorlopige toelating aan 

de betrokkene is verzonden.  

 

4. Het rechtskarakter en de inhoud van de (eerste) vergunning tot tijdelijk verblijf is 

naar de mening van de Raad wel duidelijk. Deze kan worden gekwalificeerd als 

een beschikking in de zin van de LAR. Hiervoor werd reeds aangegeven dat de 

inhoud van de verklaring tot voorlopige toelating onduidelijk is. Indien de inhoud 

van de voorlopige beslissing alsmede de voorwaarden waaronder tot 

vergunningverlening zal worden overgegaan in de verklaring tot voorlopige 

toelating is opgenomen dan zal er naar ’s Raads oordeel in relatie tot de 

definitieve vergunning tot tijdelijk verblijf, sprake kunnen zijn van materieel 

(grotendeels) identieke beschikkingen. Dit zal tot gevolg hebben dat tegen deze 

beschikkingen afzonderlijk bezwaar kan worden gemaakt, hetgeen ook in het 

geval van een begunstigende beschikking voorstelbaar is. Hierbij kan worden 

gedacht aan de omstandigheid dat een verzoeker zich met één of meer van de aan 

de beschikking verbonden voorwaarden niet kan verenigen. Het bestaan van twee 

beschikkingen die materieel nagenoeg overeenkomen zal er toe leiden dat er twee 

bezwaarprocedures gelijktijdig dan wel na elkaar – afhankelijk van de termijn die 

wordt gesteld tussen de toezending van de verklaring van voorlopige toelating en 

de definitieve vergunningverlening – kunnen worden gevoerd die inhoudelijk 

dezelfde materie betreffen. De Raad acht een dergelijke samenloop van 

procedures ongewenst. 

Indien de inhoud van de voorlopige beslissing alsmede de voorwaarden 

waaronder een vergunning tot tijdelijk verblijf zal worden verleend niet in de 

verklaring van voorlopige toelating is opgenomen dan zal de betrokkene na 
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toegang en toelating in Aruba kunnen worden geconfronteerd met een vergunning 

tot tijdelijk verblijf waarmee deze zich niet kan verenigen. Wellicht had 

betrokkene zelfs afgezien van zijn reis naar Aruba indien hij van de inhoud van de 

vergunning op de hoogte was geweest. Met het oog hierop geeft de Raad in 

overweging om binnen zes weken na de aanvraag van een vergunning tot tijdelijk 

verblijf (eventueel te verlengen met vier weken) te beschikken tot verlening of 

weigering van de vergunning en deze vervolgens te doen toekomen aan de 

werkgever en de betrokkene waarbij ten aanzien van de betrokkene ingeval van 

vergunningverlening kan worden bepaald dat het daartoe strekkende document 

toelating geeft tot Aruba. In de vergunning zou voorts een meldingsplicht voor de 

verzoeker kunnen worden opgenomen indien de wens mocht bestaan dat – nadat 

de identiteit van betrokkene reeds is vastgesteld door de migratieambtenaar in het 

kader van de toegangverlening – zijdens de DIMAS de identiteit van de verzoeker 

wordt vastgesteld. 

 

5. De Raad stelt vast dat in voorgesteld artikel 7, zevende lid, het nemen van een 

voorlopige beslissing imperatief wordt voorgeschreven. De nadere uitwerking van 

de vervolgprocedure heeft slechts betrekking op de situatie dat wordt overwogen 

een vergunning tot tijdelijk verblijf toe te kennen. Het komt de Raad voor dat een 

voorlopige beslissing ook een afwijzing van het verzoek tot vergunningverlening 

kan inhouden. Voor deze situatie wordt geen procedure voorgesteld, hetgeen de 

Raad een omissie acht. Dit klemt temeer vanwege het feit dat in voorgesteld 

artikel 17 geen regeling is getroffen voor de mededeling aan zowel de werkgever 

als de betrokkene van de voorlopige beslissing tot afwijzing van het verzoek. 

Derhalve is onduidelijk op welk moment de betrokkene bezwaar kan maken tegen 

een afwijzingsbeschikking. De Raad beveelt aan hiertoe een regeling op te stellen. 

 

 Gezien de hierboven beschreven onevenwichtigheden en onduidelijkheden met 

betrekking tot de rechtsbescherming van de justitiabelen acht de Raad het noodzakelijk 

dat het ontwerp en de toelichting op dit punt integraal wordt herzien en dat in de 

toelichting mede met het oog op de uitvoeringspraktijk een beschouwing wordt gewijd 

aan de rechtsmiddelen die dezen kunnen aanwenden terzake de verschillende 

verblijfstitels.  

 

1.5  De Raad heeft voorts geconstateerd dat de toelichting in een groot aantal gevallen 

niet in overeenstemming is met de tekst van de landsverordening. Dit zal in het 

artikelsgewijze commentaar worden aangegeven. 

 

1.6 Overigens is de Raad van mening dat het vanwege de beoogde duidelijkheid 

gewenst is dat er een geheel nieuwe LTUV tot stand wordt gebracht. De reden die in de 

toelichting
10

 wordt aangehaald om dit niet te doen wordt door de Raad aangemerkt als 

een drogreden, nu de inhoud van de desbetreffende artikelen die kennelijk bij de 

ingezetenen bekend zouden zijn, geheel wordt gewijzigd en een duidelijke 

wetssystematiek naar de mening van de Raad prevaleert. 

 

                                                 
10

 MvT, p. 3. 
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2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 Naar aanleiding van de eerste overweging in de considerans alwaar wordt gesteld 

dat de regering ‘sinds het aantreden van het nieuwe kabinet’ een ander vreemdelingen-

beleid nastreeft merkt de Raad op dat met betrekking tot wetgeving de regering als 

staatsrechtelijk continuüm dient te worden beschouwd. De politieke samenstelling van de 

regering is in dit kader niet relevant. Wetgeving dient immers objectief voor eenieder te 

gelden. Hierbij dient het belang van de justitiabele, ten behoeve van wie die wetgeving 

zal gelden, voorop te staan. In dit licht past het derhalve niet dat in de considerans wordt 

gerefereerd aan het nieuwe kabinet. De Raad adviseert de betreffende passage niet op te 

nemen in de considerans. 

 

2.2 In artikel A van het ontwerp wordt het begrip ‘werknemer’ gedefinieerd door een 

verwijzing naar artikel 1 en 2 van de Arbeidsverordening (AB 1990 no. 57). De Raad 

vraagt zich af waarom niet is geopteerd voor de definitie van dit begrip zoals opgenomen 

in voorgesteld Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
11

 De voorgestelde definitie heeft, 

zoals uit dit advies zal blijken, tot gevolg dat er problemen zullen optreden met 

betrekking tot het toepassingsbereik van voorgesteld artikel 3, eerste lid onderdeel a, b en 

c, en artikel 7, eerste lid. Dit vanwege de in artikel 1 van de Arbeidsverordening 

neergelegde uitzonderingen op het begrip arbeid. 

 

2.3 De Raad is van mening dat het begrip ‘Arubaans burger’ niet in het kader van de 

LTUV dient te worden gehanteerd en derhalve uit de definitiebepalingen en de tekst van 

de wet en de toelichting dient te worden geëlimineerd (vide hetgeen is gesteld onder 1.3). 

 

2.4 De Raad geeft in overweging nader te specificeren dan wel toe te lichten wat 

wordt bedoeld met het begrip ‘toelating’ in voorgesteld artikel 1, eerste lid, onderdeel b. 

 

2.5 De Raad constateert dat, vergeleken met het vigerende artikel 1, onderdeel b, van 

de LTUV, in voorgesteld artikel 1, eerste lid, onderdeel c, de additionele eis wordt 

gesteld dat de buiten Aruba geboren Nederlander tevens tien jaar hoofdverblijf in Aruba 

dient te hebben gehad. In de toelichting wordt echter niet gemotiveerd waarom deze 

additionele eis dient te worden gesteld. De Raad adviseert hierin te voorzien. Uit het 

oogpunt van rechtszekerheid acht de Raad het voorts wenselijk dat de gebruikte term 

‘hoofdverblijf’ in het ontwerp wordt gedefinieerd. 

 

2.6 In de memorie van toelichting wordt met betrekking tot voorgesteld artikel 1 

gesteld dat elders geboren Nederlanders die tien jaar onafgebroken legaal verblijf op 

Aruba hebben gehad gelijkgesteld dienen te worden  met vreemdelingen die als inwoner 

van Aruba het Nederlanderschap hebben verkregen.
12

 De Raad is van mening dat van 

gelijkstelling van beide groepen geen sprake is vanwege het feit dat de verblijfsperiode 

(tien jaar voor buiten Aruba geboren Nederlanders en vijf jaar voor genaturaliseerde 

Nederlanders) verschilt. Een rechtvaardiging voor dit onderscheid wordt niet gegeven. De 

Raad beveelt aan hierin te voorzien en daarbij uitdrukkelijk het discriminatieverbod zoals 

neergelegd in artikel I.1 van de Staatsregeling van Aruba te betrekken. 

 

                                                 
11

 Ontwerp-landsverordening 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). Over dit ontwerp heeft de Raad op 2 juni 

2010 geadviseerd. 
12

 MvT, p.11. 
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2.7  Ten aanzien van voorgesteld artikel 1, tweede lid, rijst de vraag of de aldaar 

genoemde redenen voor het niet onderbreken van de verblijfsperiode in Aruba ook geldt 

voor de gezinsleden van de niet-toelatingsplichtige. 

 

2.8 Voorts wil de Raad in dringende overweging geven om genoegzaam te regelen 

hoe degenen die niet-toelatingsplichtig zijn ingevolge voorgesteld artikel 1, eerste lid, 

onderdelen b, c en d, deze status kunnen aantonen c.q. op welke wijze de overheid hen 

hierbij faciliteert. De blote opmerking in de toelichting ‘wie stelt moet bewijzen’
13

 acht 

de Raad in dit verband ongepast. 

 

2.9 De Raad is van mening dat de in artikel 2, eerste lid, genoemde aanwijzing van 

ontschepingsplaatsen kan plaatsvinden bij landsbesluit (sec) in plaats van bij landsbesluit, 

h.a.m. Het betreffende landsbesluit zal immers niet meer omvatten dan enkele 

plaatsaanduidingen waarvoor geen wetgevingsprocedure  nodig is waarin de Raad zou 

moeten worden gehoord. Gezien de eenvoud van het betreffende landsbesluit, h.a.m., ziet 

de Raad in casu geen meerwaarde van zijn toetsing. 

In het tweede lid van voorgesteld artikel wordt gesteld dat bij landsverordening regels 

worden gesteld ten aanzien van het beheer van het bestand. De toelichting geeft echter 

aan dat dit zal geschieden bij landsbesluit, h.a.m.
14

 Ontwerp en toelichting ware met 

elkaar in overeenstemming te brengen. Voor wat betreft de opvatting van de Raad over 

voorgesteld artikel 2, zesde lid, zij verwezen naar onderdeel 1.4 van dit advies. 

 

2.10 In artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b en c, van het ontwerp wordt ondermeer aan 

degene die als werknemer bij de aldaar genoemde werkgevers werkzaam is van 

rechtswege toelating in Aruba verleend. Het begrip werknemer wordt in voorgesteld 

artikel A gedefinieerd als degene die arbeid verricht in de zin van de artikelen 1 en 2 van 

de Arbeidsverordening. Artikel 1, van de Arbeidsverordening geeft aan hetgeen onder 

arbeid moet worden verstaan alsmede de uitzonderingen daarop. Deze uitzonderingen 

staan opgesomd in artikel 1, onderdelen a t/m d en artikel 2 van de Arbeidsverordening 

en betreffen personen die derhalve geen arbeid verrichten in de zin van de 

Arbeidsverordening. Door de voorgestelde definitie van het begrip werknemer zijn deze 

personen dan ook niet aan te merken als zodanig hetgeen tot gevolg heeft dat zij niet van 

rechtswege zijn toegelaten in Aruba op grond van artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b en 

c. Ter illustratie wijst de Raad op het feit dat op grond van artikel 1, onderdeel c, van de 

Arbeidsverordening niet als arbeid wordt aangemerkt werkzaamheden verricht door 

personen van wie het jaarlijks inkomen een bij landsbesluit, h.a.m., te bepalen bedrag 

overschrijdt.
15

 Handhaving van de voorgestelde definitie van het begrip werknemer zou 

er toe leiden dat personen die als arbeidscontractant voor het Land komen werken en 

meer gaan verdienen dan Afl. 32.214,- per jaar niet van rechtswege toegelaten zullen zijn 

op grond van voorgesteld artikel 3, eerste lid, onderdeel a. De Raad is van oordeel dat 

deze omstandigheid niet kan zijn beoogd en acht het derhalve noodzakelijk dat de 

definitie van het begrip werknemer wordt aangepast.  

 

2.11 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 3, eerste lid, onderdeel b, merkt de Raad 

op dat personen die in dienst zijn van een internationale organisatie niet langer van 

                                                 
13

 MvT, p. 12. 
14

 MvT, p.14. 
15

 Dit bedrag is bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 15 juli 1992 ter vervanging van het 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen (AB 1989 no. GT 43), ter uitvoering van artikel 1, onderdeel 

c, van de Arbeidsverordening (AB 1990 no. GT 57) (AB 1992 no. 92) bepaald op Afl. 32.214,- per jaar. 



RvA 95-11 

 

 8 

 

rechtswege toegelaten zijn in Aruba. Op grond van artikel 3, onderdeel a, van de 

vigerende LTUV hebben deze personen wel van rechtswege toelating tot Aruba. De 

keuze om de betreffende personen niet langer van rechtswege toelating te verlenen wordt 

niet gemotiveerd. De Raad acht het derhalve noodzakelijk dat in de memorie van 

toelichting de beweegredenen hiertoe worden aangegeven. 

 

2.12 De Raad merkt op dat rechters die werkzaamheden verrichten ten behoeve van het 

gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba niet onder de werking van voorgesteld artikel 3, eerste lid, onderdeel c, 

vallen. Dit vanwege het feit dat deze rechters niet als arbeidscontractant of anderszins als 

werknemer kunnen worden aangemerkt. De Raad vraagt zich derhalve af op welke 

verblijfstitel  de betreffende groep personen aanspraak kan maken. 

 

2.13 Met betrekking tot artikel 3, eerste lid, onderdeel d, vraagt de Raad zich af wat de 

verblijfsstatus zal zijn van personen die op basis van een andere verblijfstitel dan de 

vergunning tot tijdelijk verblijf – bijvoorbeeld indien zij van rechtswege waren toegelaten 

- toelating hebben gehad gedurende een periode van vijf jaar. 

 

2.14 Met betrekking tot artikel 3, onderdeel g, vraagt de Raad zich af hoe wordt 

gehandeld t.o.v. de meegenomen voorkinderen, alsmede hoe dit artikel zich in het 

algemeen verhoudt met het recht op gezinsleven in het kader van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens, waaruit volgt dat het feitelijke gezinsleven van belang is 

voor de toelating. Tevens rijst de vraag waarom niet is geopteerd voor het in 

gezinsverband feitelijk samenleven als basis voor de toelating van rechtswege maar in 

plaats daarvan het gehuwd zijn van de partners hiertoe bepalend is.    

 

2.15 Met betrekking tot artikel 3, onderdeel i, vraagt de Raad zich af wat er ten aanzien 

van de verblijfstitel van het in Aruba geboren minderjarige kind zal geschieden indien de 

betreffende aanvraag van de ouders om verlenging van hun toelating wordt afgewezen. 

 

2.16 De Raad merkt op dat uit de toelichting blijkt dat is beoogd om het staatshoofd 

van het Koninkrijk der Nederlanden en de leden van het Koninklijk Huis niet 

toelatingsplichtig te laten zijn in Aruba. Naar ’s Raads mening verhoudt deze opvatting 

zich niet met een toelating van rechtswege zoals voorgesteld in artikel 3, eerste lid, 

onderdeel j, hetgeen een verblijfstitel is waaraan toelatingsplichtigheid is verbonden. De 

toelating van het staatshoofd zou derhalve geregeld dienen te worden in artikel 1 van het 

ontwerp. 

 

2.17 De Raad  is van mening dat de beëindigingsgrond zoals neergelegd in voorgesteld 

artikel 4, eerste lid, onderdeel b, onvoldoende wordt toegelicht. De Raad acht het 

wenselijk dat in de memorie van toelichting, mede in het licht van voorgesteld artikel 4, 

tweede lid, inzicht wordt gegeven in de reden waarom het betreffende onderdeel als een 

zelfstandige beëindigingsgrond dient te gelden voor de van rechtswege toegelatenen.  

 

2.18 Ten aanzien van de beëindigingsgrond zoals voorgesteld in artikel 4, eerste lid, 

onderdeel c, van het ontwerp is de Raad van oordeel dat een onherroepelijke 

vrijheidsstraf van drie maanden reeds kan worden opgelegd door de rechter voor 

maatschappelijk gezien lichte delicten alsmede voor culpoze strafbare feiten. Daarnaast 

zou de oplegging van voornoemde vrijheidsstraf door het betalen van een subsidiair 

opgelegde (hoge) geldboete kunnen worden vermeden. De Raad vraagt zich af met het 

oog op de voorkoming van onredelijke dan wel schrijnende situaties, of niet een 
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additioneel vereiste terzake dient te worden gesteld dat zou kunnen inhouden dat de 

betreffende beëindigingsgrond eerst kan worden toegepast indien de rechtsorde daardoor 

is geschokt. 

Voor het overige merkt de Raad op dat de nummering van de beëindigingsgronden zoals 

opgenomen in voorgesteld artikel 4, eerste lid, niet overeenkomt met de in de memorie 

van toelichting gehanteerde nummering.
16

 

 

2.19 Voor wat betreft voorgesteld artikel 6a, derde en vierde lid, zij verwezen naar wat 

de Raad daaromtrent heeft opgemerkt onder punt 1.4, ad b, onderdeel 4, van dit advies.  

 

2.20 Ten aanzien van het geval zoals genoemd in voorgesteld artikel 6a, eerste lid, 

onderdeel b, vraagt de Raad zich af wat de inhoud van de aanvraagprocedure voor een 

vergunning tot kort verblijf zal zijn. Dit vanwege het feit dat de verzoeker geen 

werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van een in Aruba gevestigde rechtspersoon. 

In de memorie van toelichting dient hiertoe een beschouwing te worden opgenomen 

waarbij tevens de rechtsbeschermingsmogelijkheden dienen te worden beschreven. Deze 

beschouwing zal naar de mening van de Raad tevens de inhoud van het begrip werkgever 

dienen te behandelen. Tevens vraagt de Raad zich af hoe het onderhavige artikel zich 

verhoudt tot de toelating als zakenman zoals geregeld in voorgesteld artikel 8, tweede lid. 

 

2.21 De Raad acht het juridisch zuiverder om in plaats van de term vergunning tot 

voorlopig verblijf, zoals geregeld in artikel 6b, van het ontwerp, de term machtiging tot 

voorlopig verblijf te gebruiken. De definitieve verblijfstitel van de betreffende 

vreemdeling staat immers nog niet vast maar is voorwaardelijk. Hiertoe dient nader 

onderzoek te worden gedaan. Dit in tegenstelling tot de overige vergunningen zoals 

genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, c en d. Bij die vergunningen staat de 

verblijfstatus wel vast; deze toelatingsplichtigen voldoen immers aan de voorwaarden 

voor verlening van een vergunning. Gedurende voornoemde onderzoeksperiode staat 

derhalve niet vast of het degene die toelating verzoekt op grond van voorgesteld artikel 

6b, eerste lid, definitief vergund zal zijn om in Aruba te verblijven. 

 

2.22 De Raad is van oordeel dat de redactie van voorgesteld artikel 7, eerste lid, 

onduidelijkheid met betrekking tot de verplichting tot het aanvragen van een vergunning 

tot tijdelijk verblijf veroorzaakt. In dit kader zij gewezen op de opmerkingen van de Raad 

inzake het begrip werknemer zoals opgenomen in punt 2.10 en de definitie van het begrip 

arbeid zoals geregeld in de artikelen 1 en 2 van de Arbeidsverordening. Met name  de 

hierboven beschreven uitzondering op het begrip arbeid zoals opgenomen in de artikelen 

1 en 2 van de Arbeidsverordening heeft tot gevolg dat de betreffende personen niet 

binnen het toepassingsbereik van voorgesteld artikel 7, eerste lid, onderdeel a, vallen. Dit 

heeft tot gevolg dat personen waarop de uitzonderingsbepalingen van artikel 1 en 2 van 

de Arbeidsverordening van toepassing zijn geen verplichting tot het aanvragen van een 

vergunning tot tijdelijk verblijf hebben. Dit klemt temeer vanwege het feit dat een 

algemeen toelatingsverbod zoals opgenomen in artikel 6 van de LTUV in het 

onderhavige ontwerp niet als zodanig wordt geformuleerd. De Raad acht het noodzakelijk 

dat deze onduidelijkheid wordt geëlimineerd en beveelt aan het begrip werknemer niet te 

koppelen aan het begrip arbeid in de zin van de artikelen 1 en 2 van de Arbeids- 

verordening maar te definiëren zoals voorgesteld in punt 2.2 van dit advies.  

Gezien het voorgaande wijst de Raad er op dat de eerste alinea van pagina 36 van de 

memorie van toelichting niet in overeenstemming is met voorgesteld artikel 7, eerste lid.  

                                                 
16

 MvT, p. 22, 23 en 24. 
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2.23 De Raad vraagt zich met betrekking tot voorgesteld artikel 7, tweede lid, 

onderdeel b af waarom de betreffende uitzondering personen betreft die een 

arbeidsovereenkomst met een in Aruba gevestigde onderneming zijn aangegaan terwijl 

het voor de verlening van een vergunning tot kort verblijf op grond van voorgesteld 

artikel 6a, eerste lid, onderdeel a, voldoende is indien werkzaamheden ten behoeve van 

een in Aruba gevestigde rechtspersoon worden verricht. De Raad acht het wenselijk dat 

de reden voor het gebruik van verschillende begrippen ter bepaling van de hoedanigheid 

van degene ten behoeve wie de werkzaamheden worden verricht, wordt aangegeven. 

 

2.24 De Raad beveelt aan om in voorgesteld artikel 7, vijfde lid, het woord  ‘vierde’ te 

vermijden. Dit vanwege het feit dat een vergunning tot tijdelijk verblijf ingevolge 

voorgesteld artikel 7, eerste lid, voor de maximale duur van 3 jaar kan worden verleend. 

Indien een vergunning tot tijdelijk verblijf voor die periode wordt verleend dan zou er bij 

een eventuele verlening van een vergunning die daarop aansluit sprake zijn van een 

tweede vergunning. 

 

2.25 De Raad acht de redactie van voorgesteld artikel 7a, vierde lid, verwarrend en 

adviseert de zinsnede ‘toegelaten toelatingsplichtige’ te elimineren. 

 

2.26 Ten aanzien van voorgesteld artikel 8, eerste lid, is de Raad van oordeel dat de 

redactie van dit artikellid verwarring oproept met name door het voorschrift inhoudende 

dat een toelatingplichtige gedurende het verblijf in Aruba geen werkzaamheden waarvoor 

hij beloond wordt door een in Aruba gevestigde natuurlijke of rechtspersoon mag 

verrichten. Voorgesteld artikel 8, eerste lid, betreft echter de toelating als toerist. 

Voornoemde redactie leidt er echter toe dat indien een toerist gedurende zijn verblijf in 

Aruba wordt beloond door een in het buitenland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon, 

door hem werkzaamheden in Aruba mogen worden verricht. De Raad vraagt zich af in 

hoeverre van deze omstandigheid misbruik zou kunnen worden gemaakt in die zin dat 

wellicht indirect toch werkzaamheden kunnen worden verricht voor in Aruba gevestigde 

natuurlijke of rechtspersonen.  

Het verbod tot het volgen van een dagopleiding door een toerist doet de vraag rijzen of 

het volgen van een deeltijd- of avondopleiding wel is toegestaan. De Raad acht in deze 

een verduidelijking op zijn plaats. 

De Raad vraagt zich af hoe de toelating zal geschieden van beroepssporters en 

voorgangers van religieuze groeperingen die door een in Aruba gevestigde rechtspersoon 

worden betaald. Teneinde onduidelijkheid te vermijden ten aanzien van de mogelijkheid 

tot het verrichten van beloonde werkzaamheden acht de Raad het wenselijk dat een 

differentiatie wordt aangebracht tussen toeristen die vanwege ontspanning (vakantie) in 

Aruba wensen te verblijven en de overige in voorgesteld artikel 8, eerste lid, genoemde 

groepen. 

De Raad merkt voorts op dat de toelichting op voorgesteld artikel 8, eerste lid, niet 

overeenkomt met de tekst van dat artikel. Zo wordt voorgesteld het toeristisch verblijf 

van een niet in Aruba geboren Nederlander te stellen op 90 dagen. De toelichting geeft 

echter aan dat deze termijn 180 dagen bedraagt.
17

  Daarnevens wordt gesteld dat het 

werkverbod absoluut is.
18

 Uit het bovenstaande moge blijken dat hiervan geen sprake is. 

Overigens is de Raad naar aanleiding van bovengenoemde opmerkingen van oordeel dat 

pagina 51, van de memorie van toelichting integraal dient te worden herzien. 

                                                 
17

 MvT, p. 51. 
18

 Idem. 
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2.27 Met betrekking tot de maximale periode gedurende welke een zakenman jaarlijks 

in Aruba kan verblijven zoals geregeld in artikel 8, derde lid, van het ontwerp vraagt de 

Raad zich af in hoeverre hierdoor een toename van de concurrentie met in Aruba 

gevestigde bedrijven is te verwachten. 

 

2.28 De Raad acht de redactie van voorgesteld artikel 10, eerste lid, onderdeel d 

grammaticaal onjuist hetgeen tot aanpassing noodzaakt. Met betrekking tot de 

voorgestelde duur van de gevangenisstraf zij verwezen naar hetgeen de Raad daaromtrent 

heeft opgemerkt in onderdeel 2.18 van dit advies. 

 

2.29  De Raad neemt aan dat de in voorgesteld artikel 10, derde lid, onderdeel b, 

opgenomen weigeringsgronden cumulatief zijn bedoeld en beveelt aan het woord ‘of’ te 

vervangen door: en. 

 

2.30 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 11, tweede lid, acht de Raad het wenselijk 

dat uit de memorie van toelichting duidelijk blijkt dat met de oplegging van de 

verplichting tot storting van het betreffende bedrag ter verkrijging van een vergunning tot 

tijdelijk verblijf kostendekkendheid wordt beoogd ten aanzien van de met uitzetting van 

vreemdelingen gemoeide kosten. Dit ter voorkoming van de mogelijkheid dat de 

verschuldigdheid van het bedrag zou kunnen worden gekwalificeerd als belastingheffing. 

De Raad wijst in dit licht op zijn opvatting inzake de kostendekkendheid van retributies 

en leges zoals neergelegd in diverse adviezen.
19

  

De Raad wijst er op dat de reeds op grond van de vigerende LTUV betaalde borgsommen 

dienen te worden beheerd en eventueel terugbetaald. Beheershandelingen blijven 

derhalve ten aanzien van de gestorte borgsommen noodzakelijk. In dit licht komt de Raad 

de motivering van de instelling van een uitzettingsfonds inhoudende: 

a. het feit dat velen Aruba reeds hebben verlaten en nimmer hun borgsom hebben 

opgevraagd; en 

b. dat de regering niet langer geconfronteerd wenst te worden met de ambtelijke 

rompslomp die gepaard gaat met het storten, beheren en terugbetalen van de 

borgsommen
20

; als niet steekhoudend voor. Een nadere toelichting acht de Raad op zijn 

plaats. 

De Raad merkt voorts op dat niet alle vreemdelingen zullen bijdragen aan het 

uitzettingsfonds zoals in de toelichting gesteld.
21

 Voorgesteld artikel 11, tweede lid, 

bepaalt immers dat slechts vreemdelingen die om afgifte verzoeken van een vergunning 

tot tijdelijk verblijf het betreffende bedrag verschuldigd zijn. De toelichting en het 

ontwerp dienen derhalve met elkaar in overeenstemming te worden gebracht.   

 

2.31 Naar ’s Raads oordeel blijkt uit de redactie van voorgesteld artikel 13, tweede lid, 

onderdeel b, onvoldoende dat het definitieve vertrek van de houder van een vergunning 

een reden is tot intrekking van de vergunning. Het enkel staken van de bijhouding van de 

persoonslijst van de vergunninghouder in de bevolkingsadministratie bepaalt de inhoud  

van de intrekkingsgrond niet genoegzaam. Dit klemt temeer vanwege het feit dat ook een 

uitlandigheid van 183 dagen een reden tot intrekking van de betreffende vergunning kan 

zijn.
22

 De Raad adviseert voorgesteld artikel 13, tweede lid, onderdeel b, zodanig te 

                                                 
19

 Zie advies van 3 februari 2010, kenmerk RvA 17-10; 10 juni 2009, kenmerk RvA 106-09; 16 mei 2007,         

kenmerk RvA  13-07.  
20

 MvT, p. 61 en 62. 
21

 MvT, p. 62. 
22

 MvT, p. 63. 



RvA 95-11 

 

 12 

 

redigeren dat daaruit blijkt dat het definitieve vertrek van de toelatingsplichtige een reden 

tot intrekking van de vergunning tot tijdelijk verblijf vormt. 

 

2.32 Uit voorgesteld artikel 15, tweede lid, onderdeel b, volgt dat indien de uit te 

wijzen persoon in vreemdelingenbewaring is genomen de uitwijzingsbeschikking niet de 

periode zal aangeven gedurende welke hij geen toegang tot Aruba zal hebben. De ratio 

van deze bepaling ontgaat de Raad mede gezien het feit dat de toelichting erover zwijgt. 

Het komt de Raad voor dat ook aan personen die zich in vreemdelingenbewaring 

bevinden en zullen worden uitgewezen de uitwijzingsbeschikking de periode zal dienen 

aan te geven waarbinnen hij geen toegang tot Aruba heeft. 

 

2.33 De Raad vraagt zich ten aanzien van de in artikel 21, derde lid, van het ontwerp af 

waarom slechts het vertrek van minderjarigen die onder het gezag van ingezetenen staan 

kan worden geweigerd. De situatie kan zich immers ook voordoen dat minderjarigen die 

onder gezag staan van niet-ingezetenen Aruba wensen te verlaten zonder instemming van 

diegene die het gezag over hen bezit. 

 

2.34 De Raad acht de toelichting op voorgesteld artikel 21, vierde lid, verwarrend. 

Aldaar wordt gesteld dat dit artikellid beoogt te voorkomen dat ten aanzien van de 

toelatingsplichtige die niet langer rechtmatig verblijf heeft in Aruba – en die derhalve 

uitgewezen kan worden – maar die op eigen initiatief uit Aruba vertrekt, voordat een 

uitwijzingsbeschikking tot stand is gekomen niet ‘bestraft” kan worden door een 

beschikking die hem of haar de toegang tot Aruba voor een bepaalde periode ontzegt.
23

 

De Raad constateert dat artikel 21, vierde lid, juist strekt tot het uitreiken van een 

beschikking inhoudende een toegangsontzegging voor een bepaalde periode. Het ontwerp 

en de toelichting ware derhalve met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

2.35 De Raad acht opneming van het bestanddeel ‘illegaal’ in voorgesteld artikel 23, 

eerste lid, overbodig vanwege het feit dat dit reeds voortvloeit uit het bestanddeel ‘weet 

of redelijkerwijs behoort te weten dat deze geen toelating tot Aruba heeft’. 

 

2.36 De Raad acht de aanduiding van de bevoegde minister als zijnde de minister 

belast met rechtshandhaving, zoals voorzien in artikel I, onderdeel E, minder gelukkig 

gekozen. Naar ’s Raads mening is iedere minister vanuit zijn taakstelling in meerdere of 

mindere mate belast met rechtshandhaving. De betreffende aanduiding ontbeert derhalve 

voldoende onderscheidend vermogen. 

 

2.37  Ten aanzien van voorgesteld artikel VI, merkt de Raad op dat het ontwerp noopt 

tot een omvangrijk pakket uitvoeringswetgeving die naar verwachting zijn beslag zal 

krijgen in een nieuw op te stellen Toelatingsbesluit. De Raad adviseert, teneinde 

problemen in de uitvoeringspraktijk te vermijden, om het onderhavige ontwerp 

gelijktijdig met de noodzakelijk uitvoeringswetgeving in werking te laten treden. Dit zou 

kunnen geschieden op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 

 

3. Memorie van toelichting 

 

3.1 De eerste alinea op pagina 68 van de memorie van toelichting is grammaticaal 

onjuist waardoor hetgeen wordt beoogd te motiveren niet duidelijk is. 
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 MvT, p. 82. 
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3.2 Naar aanleiding van de eerste alinea van de toelichting op voorgesteld artikel 

17
24

, wijst de Raad er op mede met het oog op de rechtspraktijk dat de memorie van 

toelichting zelfdragend dient te zijn. 

 

3.3 Door grammaticale onjuistheden en de vele onjuiste verwijzingen in de 

toelichting op artikel I, onderdeel h, is de leesbaarheid dermate verslechterd dat de Raad 

het noodzakelijk acht dat de betreffende toelichting opnieuw wordt geredigeerd. 

 

4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

5. Conclusie en eindadvies 

 

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 ontwerp aan de 

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

gehouden. 

 

  

De Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 
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 MvT, p. 71. 


