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Uw brief: 10 oktober 2012 
Uw kenmerk: LV-12/0022 
Datum: 17 oktober 2012 
Kenmerk: RvA 140-12 

 
Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en 

volkslied (AB 1991 no. 101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als 
nationaal symbool) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening vlag, wapen en volkslied (AB 1991 no. 
101) (hernieuwde vaststelling vlagkleuren; aanwijzing shoco als nationaal symbool),  moge de 
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  
 
1. In voorgestelde wijziging B wordt het nieuwe kleurcoderingssysteem, het Pantone 
Matching System (PMS) en bijbehorende termen opgenomen. Volgens de toelichting werd voor 
dit kleurcoderingssysteem gekozen aangezien de British Colour Council Dictionairy of Colour 
Standards niet meer bestaat. De Raad treft in de toelichting verder geen informatie over de PMS, 
zoals informatie betreffende zijn status als bedrijf, zijn internationale reputatie en het aantal 
landen die dit kleurcoderingssysteem hebben aangenomen. De Raad adviseert een beschouwing 
hieromtrent in de toelichting op te nemen. 
 
 2. De Raad constateert voorts bij voorgestelde wijziging B dat de kleuren geel PMS 109 C 
en rood PMS 032 C vermeld in voorgestelde tweede lid van artikel 2 niet overeenkomen met de 
corresponderende kleuren geel (PMS 108) en rood (PMS 186) vermeld op pagina 1 van de 
toelichting. Bovendien wordt de kleur wit in het tweede lid van artikel 2 niet nader aangeduid 
volgens het PMS, terwijl dit wel het geval is op pagina 1 van de toelichting. Hier wordt de kleur 
wit aangeduid als absoluut wit volgens het PMS. De Raad beveelt aan de aanduiding van de 
kleuren geel en rood in voorgestelde tweede lid van artikel 2 en op pagina 1 van de toelichting 
met  elkaar in overeenstemming te brengen en de kleur wit op grond van het PMS nader aan te 
duiden. 
 
3. Met voorgestelde wijziging C wordt beoogd om bij landsbesluit houdende algemene 
maatregelen regels te stellen met betrekking tot de verkoop van de vlag. De motivering op deze 
wijziging houdt in dat door instelling van een centrale punt van in- en verkoop van de 
Arubaanse vlag zal worden voorkomen dat er Arubaanse vlaggen met de verkeerde kleuren 
worden verkocht. De Raad onderschrijft dit streven naar uniformiteit van de Arubaanse vlag en 
de instelling van een centrale punt, doch alleen voor wat betreft de inkoop van de vlaggen. 
Immers bij de inkoop van de vlaggen kan reeds worden vermeden dat vlaggen die niet aan de 
regels voldoen worden ontvangen en voor verkoop aan derden worden aangeboden. Door alleen 
de inkoop bij landsbesluit houdende algemene maatregelen te regelen en één inkoper aan te 
wijzen, zoals de Bureau Interne Diensten (BID), is het volgens de Raad niet noodzakelijk om de 
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verkoop van de vlaggen bij landsbesluit houdende algemene maatregelen te regelen. Ten aanzien 
van de verkoop van de vlaggen is de Raad van oordeel dat de verkoop door meerdere 
particuliere bedrijven kan geschieden, mits zij de vlaggen verkrijgen van de BID. De Raad 
beveelt derhalve aan om alleen de inkoop van de vlaggen bij landsbesluit houdende algemene 
maatregelen te regelen.  
 
4. De Raad constateert bij voorgestelde wijziging D dat de nummering ‘§4’ reeds 
gehanteerd wordt in het opschrift ‘§4. Het volkslied’. Gelet hierop beveelt de Raad aan 
voorgestelde opschrift ‘§4’ te wijzigen in: §5. In het belang van een correcte doorlopende 
nummering ware de reeds bestaande paragrafen ‘§5. Strafbepalingen’ en ‘§6. Slotbepalingen’ 
dienovereenkomstig aan te passen.    
 
5. De Raad merkt voorts op bij voorgestelde wijziging D dat bij de aanwijzing van een 
‘nationaal symbool’ er sprake dient te zijn van een object of een voorwerp. In casu gaat het om 
de aanwijzing van de ‘shoco’, zijnde een dier, als ‘nationaal symbool’, en dient volgens de Raad 
de aanwijzing van de ‘shoco’ als ‘nationaal dier’ te geschieden. In verband hiermee dient het 
opschrift luidende ‘Opschrift §5. Aanwijzing nationaal symbool’ dienovereenkomstig aangepast 
te worden.  
 
6. Ten aanzien van de aanwijzing van een ‘nationaal dier’ is de Raad van oordeel dat 
soortgelijke aanwijzing van aanmerkelijk belang is voor de beeldvorming van het Land Aruba en 
haar volk en derhalve van een brede draagvlak dient te genieten. In de toelichting ontbreekt 
echter enige informatie terzake de aanwijzingsprocedure en met name of er draagvlak voor deze 
aanwijzing is. De Raad acht het noodzakelijk dat deze aanwijzing op een objectieve en 
transparante manier tot stand is gekomen en dat alle nationale organisaties die zich voor cultuur 
en natuur inzetten zijn gehoord en bij de aanwijzingsprocedure zijn betrokken. De Raad 
adviseert een beschouwing terzake de aanwijzingsprocedure en de draagvlak in de toelichting op 
te nemen.  
 
7. De Raad adviseert om een afbeelding van de ‘shoco’ met vermelding van zijn 
wetenschappelijke naam op te nemen als bijlage IV bij onderhavige ontwerp.  
 
8. In het belang van de lees- en begripseenheid van artikel 9 adviseert de Raad om bij 
voorgestelde wijziging E de zinsnede ‘het cijfer 7’ te vervangen door: artikel 7, en het getal ‘8’ te 
vervangen door: artikel 8.  
 
9. Voorgestelde wijziging F strekt tot het vervallen verklaren van artikel 10 van de huidige 
regeling. Volgens de toelichting is deze vervallenverklaring op zijn plaats aangezien artikel 10, 
waarbij de Vlagverordening en het Wapenschildbesluit zijn ingetrokken, zou zijn uitgewerkt. De 
Raad vraagt zich hierbij af of artikel 10 als een uitgewerkte bepaling kan worden aangemerkt. Dit 
artikel dient ter vaststelling van het feit dat beide regelingen zijn ingetrokken. Door het 
schrappen van artikel 10 in de huidige regeling wordt het juridisch/wetstechnisch moeilijk om 
vast te kunnen stellen of  deze twee regelingen ingetrokken dan wel steeds geldig zijn. Gelet op 
het voorgaande adviseert de Raad om voorgestelde wijziging F niet door te voeren. 
 
10. Bij voorgestelde wijziging G adviseert de Raad om in de citeertitel het begrip ‘nationaal 
symbool’ te wijzigen in: nationaal dier.  
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 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 te goedkeuring aan te 
bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 


