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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 

1989 no. GT 100) (herziening arbeidsovereenkomstenrecht) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) 
(herziening arbeidsovereenkomstenrecht), moge de Raad Uwe Excellentie als volgt berichten.
  
1.  Algemeen 
 
1.1 De Raad merkt op dat op 2 juni 2010, alzo ruim 2 jaar geleden, reeds een advies is 
uitgebracht inzake de 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).1 Dit ontwerp voorziet onder meer in een algehele herziening en hercodificatie van het 
arbeidsovereenkomstenrecht. Uit ambtsberichten is begrepen dat onder de verantwoordelijkheid 
van de Minister van Justitie thans het nader rapport wordt voorbereid. De Raad heeft thans 
geconstateerd dat het onderhavige ontwerp een aantal dezelfde onderwerpen omvat, weshalve de 
vraag rijst waarom regeling van deze onderwerpen geen uitstel meer duldt. De Raad beveelt aan 
hierin inzicht te verschaffen, mede omdat de thans voorgestelde partiële wijziging van het 
arbeidsovereenkomstrecht, waarover de Raad in voornoemd advies grotendeels al heeft 
geadviseerd, een ingrijpende omnummeroperatie2 van de ontwerplandsverordening aanvulling 
nieuw BWA noodzakelijk zal maken. Immers door het arbeidsovereenkomstenrecht partieel te 
wijzigen zal de nummering tussen het nieuw recht en het vigerende recht, alsmede tussen het 
nieuw recht met het vigerende recht in de andere landen van het Koninkrijk, niet meer op elkaar 
aansluiten. Deze situatie komt de inzichtelijkheid en de toegankelijkheid van het 
arbeidsovereenkomstenrecht niet ten goede en is naar ’s Raads oordeel zeer ongewenst. 
 
1.2 Mede in het licht van het voorgaande constateert de Raad dat zowel de considerans als 
de memorie van toelichting op het onderhavige ontwerp een deugdelijke probleemdefiniëring 
ontberen. In de considerans wordt slechts vermeld dat herziening van het arbeidsovereen-
komstenrecht wenselijk is met het oog op de behoeftes van een moderne maatschappij zonder 
deze nader te duiden, terwijl de memorie van toelichting volstaat met de niet nader 
onderbouwde constatering dat verschillende delen van het arbeidsovereenkomstenrecht 
achterhaald zijn vanwege de vele maatschappelijke ontwikkelingen die zich sinds 1 januari 1986 

                                                 
1 Advies van 2 juni 2010, kenmerk RvA 171-09. 
2 Zie het artikel van  mr. J. de Boer, ‘De nummering in de algemene wetboeken’, Caribisch Juristenblad 2012 (2), p. 
40. 
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hebben voorgedaan.3 Een dergelijke probleemstelling acht de Raad vaag en derhalve 
ontoereikend. De memorie van toelichting dient inzicht te geven in de inhoud van de behoeftes 
van een moderne maatschappij voor wat betreft de inrichting van de arbeidsmarkt en het 
eventuele tekortschieten van de vigerende regeling van het arbeidsovereenkomstenrecht in dat 
kader. Hierbij dienen de maatschappelijke ontwikkelingen die daaraan hebben bijgedragen te 
worden betrokken. De Raad adviseert de memorie van toelichting uit te breiden met een 
beschouwing terzake alsmede te voorzien in een aanduiding van de urgentie van de voorstellen, 
waarbij tevens wordt aangegeven waarom vooruitlopend op de totstandkoming van het onder 
1.1 aangehaalde ontwerp delen daarvan thans apart in werking dienen te treden. 
 
1.3 Op basis van het hiervoor geschetste geeft de Raad in overweging om het onderhavige 
ontwerp niet aan de Staten aan te bieden, doch om over te gaan tot de aanbieding van de 
ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1991 no. 
GT 100)(Landsverordening aanvulling nieuw BWA), met inachtneming van ’s Raads advies van 
2 juni 2010 terzake, en met dien verstande dat de aanbieding alleen het gedeelte dat de algehele 
herziening en hercodificatie van het arbeidsovereenkomstenrecht betreft (Artikel I, onderdeel 
VI, sub V). Hierdoor kan het arbeidsovereenkomstenrecht op een relatief korte termijn door de 
Staten worden behandeld en zal een ingrijpende omnummeroperatie ter correctie van de 
gevolgen van onderhavig ontwerp niet meer noodzakelijk zijn. 
 
1.4 Onverminderd het voorgaande zal de Raad in de volgende paragrafen inhoudelijk op het 
onderhavige ontwerp en bijbehorende toelichting ingaan. 
 
2.  Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 Met voorgesteld artikel 1613aa wordt beoogd de bewijspositie te versterken van een 
persoon die regelmatig tegen beloning arbeid verricht en die erkenning wenst van de daardoor 
ontstane arbeidsrelatie als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 1613a.4 In de toelichting 
wordt als nadere motivering gegeven dat personen die tegen een schijnconstructie met een 
oproepcontract wensen op te komen naar vigerend recht reeds bij de rechter bescherming 
kunnen verlangen, en dat alsdan een (zware) bewijslast rust op de werknemer hetgeen een 
belemmerend effect kan hebben voor de persoon in kwestie. De Raad vraagt zich hierbij af of 
deze veronderstelling voldoende steun vindt in de praktijk en of er aanwijzingen zijn vanuit de 
werknemerskant dat het vigerend recht onvoldoende bescherming biedt aan hun bewijspositie, 
welke nieuwe wetgeving terzake noodzakelijk maakt. De toelichting geeft evenmin uitsluitsel of 
de werkgevers ten aanzien van dit voorgesteld artikel zijn gehoord en wat hun opvattingen 
hieromtrent waren. Een nadere beschrijving van de probleemstelling die ten grondslag ligt aan 
artikel 1613aa en de noodzakelijkheid van nieuwe wetgeving waren in de toelichting op te 
nemen.  
  
2.2 De versterking van de bewijspositie van de werknemer in voorgesteld artikel 1613aa 
wordt gerealiseerd door de bewijsmogelijkheid van de werkgever uit te sluiten en de 
arbeidsrelatie die is ontstaan in alle gevallen aan te merken als een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. Immers biedt voorgesteld artikel 1613aa geen mogelijkheid voor de werkgever 
om in rechte het bestaan van een arbeidsrelatie te kunnen weerleggen. Naar ’s Raads mening 
komen hierdoor de werkgevers – vergeleken met de werknemers – in een rigide positie te 
verkeren. Bovendien staat deze benadering haaks op een wereldwijde trend om het arbeidsrecht 
op dit onderdeel te liberaliseren. De Raad verwacht dat deze benadering niet alleen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt onnodig zal belemmeren, maar ook dat de werkgevers dit gebrek op 

                                                 
3 MvT, p. 1. 
4 MvT, p. 5. 
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andere (oneigenlijke) manieren zullen trachten te compenseren en dat dit negatieve gevolgen zou 
kunnen hebben voor de werknemers. 
  
2.3 De Raad merkt voorts op dat in de ontwerp-Landsverordening aanvulling nieuw BWA 
(zie onder 1.1) reeds twee nieuwe artikelen, te weten artikelen 610a en 610b, werden voorgesteld 
ter bestrijding van de schijnconstructie met een oproepcontract. De Raad constateert dat artikel 
1613aa inhoudelijk een groot verschil vertoont met artikelen 610a en 610b. In deze artikelen 
wordt, in tegenstelling tot voorgesteld artikel 1613aa, het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
vermoed, en dit biedt zowel de werknemer als de werkgever de mogelijkheid om zich tot de 
rechter te kunnen wenden teneinde deze de rechtstoestand tussen partijen te laten vaststellen, 
hetgeen de Raad onderschrijft. Voorts heeft de Raad geconstateerd dat de artikelen 610a en 610b 
gelijkluidend zijn aan de artikelen die thans vigerend recht zijn in de andere landen van het 
Koninkrijk. Door invoering van voorgesteld artikel 1613aa zal het Arubaans 
arbeidsovereenkomstenrecht aanmerkelijk gaan afwijken van dat van de andere landen in het 
Koninkrijk. Uit het oogpunt van concordantie tussen de landen in het Koninkrijk beveelt de 
Raad aan om de invoering van voorgesteld artikel 1613aa te heroverwegen. 
 
2.4 De Raad constateert tevens dat met voorgesteld artikel 1613aa wordt voorbijgegaan aan 
andere belangrijke kenmerken van een arbeidsovereenkomst, zoals het bestaan van een 
gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer en de persoonlijke verrichting van de 
arbeid door de werknemer. De Raad acht dit een ernstig manco die een goede arbeidsrelatie 
tussen een werknemer en werkgever in de weg staat.   
 
2.5 In artikel 1613x van het ontwerp worden de vigerende voorwaarden voor het aangaan 
van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uitgebreid. De Raad stelt hierbij ten principale 
immer van mening te zijn geweest dat de regeling van de geclausuleerde mogelijkheid tot het 
aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet opgenomen diende te worden 
in het BWA. In zijn advies terzake het corresponderende artikel in de ontwerp-Lands-
verordening aanvulling nieuw BWA, te weten artikel 614a, heeft de Raad opgemerkt dat de 
vigerende voorwaarden voor het kunnen aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd worden gehandhaafd zonder dat deze keuze wordt gemotiveerd. De Raad was daarbij van 
mening dat in de memorie van toelichting de beleidsafweging van de regering ten aanzien van dit 
artikel integraal zijn weerslag diende te vinden. De Raad heeft er in dat kader tevens op gewezen 
dat zowel in Nederland als in de toenmalige 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, welke regeling eveneens deel uitmaakte van 
bovengenoemd ontwerp. Uit het oogpunt van concordantie heeft de Raad toentertijd op de 
mogelijkheid gewezen dat door voorgesteld artikel 614a van geclausuleerde 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de rechtstelsels van de verschillende landen binnen 
het Koninkrijk uiteen zouden gaan lopen, en dat gelet op de uit te voeren rechterlijke toetsing 
het noodzakelijk was het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht zoveel mogelijk 
concordant in te richten. Gelet op het voorgaande heeft de Raad zich afgevraagd in hoeverre en 
in welke omvang de Arubaanse arbeidsmarkt afweek van die van de andere landen in het 
Koninkrijk waardoor een geclausuleerde mogelijkheid tot het aangaan van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zou kunnen worden gerechtvaardigd. De Raad heeft 
ten slotte geadviseerd om, indien na onderzoek zou blijken dat er geen significante afwijking zou 
bestaan, af te zien van opneming van deze regeling. De Raad ziet thans geen reden om van zijn 
eerder advies omtrent deze regeling af te wijken. 
  
2.6 De Raad heeft tevens kennis genomen van de verslagen van de Tripartiet Commissie 
Modernisering Arbeidswetgeving 2011 (CMAW) waarin een voorstel tot afschaffing van artikel 
1613x aan de orde werd gesteld. Uit het verslag d.d. 15 maart 2011 van voornoemde commissie 
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is gebleken dat op dit punt er geen consensus was bereikt tussen de werknemersvertegen-
woordiger en de werkgeversvertegenwoordiger. In de toelichting wordt geen uitsluitsel gegeven 
voor het handhaven van artikel 1613x. Daarin moet naar ’s Raads mening worden voorzien. 
Voorts dient in de toelichting te worden aangegeven waarom onvoldoende bescherming wordt 
verwacht van voorgesteld artikel 1615f, waar de regeling van de opvolgende arbeidscontracten is 
opgenomen. 
 
2.7 De Raad concludeert uit artikel 1613x van het ontwerp dat de voordelen van de 
uitbreiding van de voorwaarden alleen zullen gelden voor in Aruba nieuw opgerichte 
ondernemingen alsmede voor bestaande ondernemingen die bij een uitbreiding tenminste 10 
werknemers zullen aantrekken. De Raad vraagt zich af hoe deze regeling in de praktijk zal 
uitwerken, dit mede gelet op het feit dat deze regeling oneerlijke concurrentie ten nadele van de 
reeds gevestigde bedrijven kan veroorzaken. De Raad vraagt zich ook af of deze regeling zal 
gelden voor eenmanszaken, aangezien in het ontwerp wordt gesproken over een op te richten 
onderneming. Deze ‘oprichting’ zal in de praktijk betrekken hebben op rechtspersonen. De 
toelichting ware met een passage hieromtrent uit te breiden. 
 
2.8 In het derde lid van voorgesteld artikel 1613x wordt het pensioenontslagbeding 
gecodificeerd.5 Opname van dit beding wordt gemotiveerd met een verwijzing naar het 
Aparicio/Balashi arrest (JAR 2010, 294, NJ 2010, 582), waarin werd bepaald dat de ontbindende 
tijdsbepaling, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer, niet past in het gesloten systeem van artikel 
1613x. Naar ’s Raads oordeel is onduidelijk wat met de voorgestelde codificatie wordt beoogd 
vanwege het feit dat voorgesteld artikel 1613x, derde lid, geen uitsluitsel geeft over de wijze 
waarop de betreffende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden beëindigd. De 
voorgestelde formulering geeft daaromtrent geen uitsluitsel. De Raad onderscheidt twee 
mogelijkheden. In de eerste plaats kan worden geopteerd om de beëindiging van de voorgestelde 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op de wijze zoals bepaald in artikel 1615e van het 
Burgerlijk Wetboek Aruba (BWA) toe te staan. Alsdan eindigt de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer. Indien deze 
optie is beoogd dan ware artikel 1615 e van het BWA van toepassing te verklaren. In dat geval 
vind feitelijk gelijkstelling plaats met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn 
aangegaan op grond van de in artikel 1613x, tweede lid, van het BWA genoemde gevallen. 
In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid dat de voorgestelde arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd zoals voorgesteld in artikel 1613x, derde lid, van het ontwerp voor het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer dient te worden opgezegd door de 
werkgever. Voor deze opzegging zou in dat geval de toestemming van de Directeur van de 
Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) vereist zijn. Indien deze optie is beoogd dan ware het 
nieuwe lid 4 van artikel 1613x zoals voorgesteld in onderdeel D, ten derde, van toepassing te 
verklaren op voorgesteld artikel 1613x, derde lid. Wellicht ten overvloede zij in dit kader 
opgemerkt dat codificatie van het pensioenbeding strikt genomen niet noodzakelijk is vanwege 
het feit dat het Aparicio/Balashi arrest reeds in de hier geschetste beëindigingswijze voorziet. 
Gezien het voorgaande acht de Raad het noodzakelijk dat voorgesteld artikel 1613x, derde lid 
wordt aangepast waarbij de keuze voor de gewenste beëindigingswijze van de betreffende 
arbeidsovereenkomst wordt gemotiveerd in de toelichting.  
 
2.9 De Raad acht het vijfde en het zesde lid van voorgesteld artikel 1614c overbodig, 
aangezien de gevallen aangegeven in het vijfde en het zesde lid reeds onder de werking van het 
eerste lid vallen. Voorts constateert de Raad dat door opneming van het vijfde en het zesde lid 
van voorgesteld artikel 1614c de arbeidswetgeving in Aruba zal afwijken ten opzichte van de 
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wetgeving terzake in Nederland. De Raad adviseert derhalve om het vijfde en het zesde lid van 
voorgesteld artikel 1614c te laten vervallen.  
 
2.10 De Raad acht het noodzakelijk dat in het zevende lid van voorgesteld artikel 1614c ook 
de collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgenomen als een mogelijkheid om van het eerste lid 
van voorgesteld artikel 1614c af te kunnen wijken. De Raad merkt hierbij op dat dit reeds het 
geval was in het zevende lid van artikel 628 van de ontwerp-Landsverordening aanvulling nieuw 
BWA. Het zevende lid van voorgesteld artikel 1614c ware dienovereenkomstig aan te passen.   
 
2.11 In voorgesteld artikel 1614c wordt de doorbetalingsplicht van de werkgever geregeld. De 
Raad constateert hierbij dat in het achtste lid de algemene regel wordt opgenomen in welke 
gevallen ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken, terwijl in het zevende lid de 
uitzondering op het achtste lid wordt opgenomen. Deze volgorde is naar ’s Raads mening niet 
juist en evenmin in overeenstemming met de toelichting op dit artikel. Om de inzichtelijkheid 
van voorgesteld artikel 1614c te waarborgen en om het ontwerp en de toelichting met elkaar in 
overeenstemming te brengen adviseert de Raad om het zevende en achtste lid te vervangen door 
één lid, waarin eerst de algemene regel wordt opgenomen in welke gevallen ten nadele van de 
werknemer kan worden afgeweken, en vervolgens de uitzondering ‘indien het een schorsing of 
opnonactiefstelling betreft’, op te nemen.  
 
2.12 In het zesde lid van voorgesteld artikel 1614c wordt het begrip ‘echtgenote’ gehanteerd. 
Het is de Raad niet duidelijk of  ‘levenspartner’ of  ‘levensgezellin’ hieronder mede wordt 
begrepen. De toelichting ware op dit onderdeel uit te breiden. 
 
2.13 De Raad constateert dat de voorschriften neergelegd in het eerste en tweede lid van 
voorgesteld artikel 1614d  op een herhaling lijken van de voorschriften neergelegd in het tweede 
lid van voorgesteld artikel 1614c. In dit artikel is de doorbetalingsplicht van de werkgever 
opgenomen in gevallen waarin de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door 
een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort de komen. Daarentegen 
zijn in voorgesteld artikel 1614d de uitzonderingen op de doorbetalingsplicht van de werkgever 
opgenomen. Dezen zijn oorzaken die voor rekening van de werknemer behoren te komen. Door 
de voorschriften in beide artikelen te herhalen wordt naar ’s Raads mening het onderscheid 
tussen de oorzaken die voor rekening komen van de werkgever en die voor rekening komen 
voor de werknemer niet voldoende benadrukt. Gelet hierop adviseert de Raad om het tweede lid 
van voorgesteld artikel 1614c te doen vervallen. 
 
2.14 Voorts wordt in het eerste lid van voorgesteld artikel 1614d bepaald dat een werknemer 
voor een tijdvlak van zes weken zijn aanspraak op loon behoudt bij ongeschiktheid ten gevolge 
van ziekte of ongeval. Volgens de toelichting houdt dit de codificatie van het beleid van de DAO 
in dat sinds lang wordt gehanteerd. De Raad vraagt zich hierbij af of genoemd beleid van de 
DAO naar objectieve maatstaven is vastgesteld en door de rechter is erkend. De Raad vraagt 
zich tevens af hoe de voorgestelde termijn van zes weken zich verhoudt tot de termijn aangeduid 
als ‘een betrekkelijk korte tijd’, zoals genoemd in het vigerend artikel 1614c, eerste lid.  De Raad 
geeft in overweging de toelichting uit te breiden met een beschouwing terzake.  
 
2.15 In het derde lid van voorgesteld artikel 1614d is een gedetailleerde uitwerking 
opgenomen van specifieke gevallen waarin een werknemer bij ongeschiktheid ten gevolge van 
ziekte of ongeval geen aanspraak op loon heeft. Met name de onderdelen c tot en met g lijken 
een uitwerking te zijn van onderdeel b, van het derde lid van voorgesteld artikel 1614d. De Raad 
is van oordeel dat opneming van een dergelijk gedetailleerde uitwerking niet dient te geschieden 
in een wettelijke regeling maar bijvoorbeeld in een bedrijfsreglement of een (collectieve) 
arbeidsovereenkomst. De Raad geeft derhalve in overweging om het derde lid van voorgesteld 
artikel 1614d te laten vervallen. 
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2.16 In het vierde lid van voorgesteld artikel 1614d dient het woord ‘verzoek’ te worden 
gewijzigd in: doktersbezoek. 
 
2.17 In onderdeel G van het ontwerp dient voor het woord ‘artikel’ het woord ‘na’ te worden 
ingevoegd. 
    
2.18 In het eerste lid van artikel 1614da van het ontwerp worden de begrippen ‘arbeidsduur’ 
en ‘arbeidsomvang’ gebezigd om dezelfde periode van arbeid aan te duiden. Dit is niet in 
overeenstemming met de toelichting op dit artikel,6 waar alleen het begrip ‘arbeidsomvang’ 
wordt gebezigd. Daarenboven komt in het corresponderend Nederlandse artikel, artikel 7:628a 
BWA, alleen het begrip ‘arbeidsomvang’ voor. De Raad adviseert derhalve om in het eerste lid 
van artikel 1614da het begrip ‘arbeidsduur’ te wijzigen in: arbeidsomvang. 
Voorts wordt in het eerste lid voorgesteld om de werknemer een minimum aanspraak op loon 
voor twee uren per oproep toe te kennen, ongeacht of er daadwerkelijk twee uur is gewerkt. In 
de toelichting wordt deze periode niet nader gemotiveerd.  Deze omissie klemt des te meer, 
aangezien in de andere landen van het Koninkrijk de minimum aanspraak op loon op drie uren 
is gesteld. In het corresponderend artikel 628a van de ontwerp-Landsverordening aanvulling 
nieuw BWA (artikel 628a) was deze minimum aanspraak op loon tevens op drie uren gesteld. 
Onder verwijzing van het reeds gestelde onder 2.5, vraagt de Raad zich af in hoeverre en in 
welke omvang de Arubaanse arbeidsmarkt afwijkt van die van de andere landen van het 
Koninkrijk om een afwijking in de concordantie te rechtvaardigen. De toelichting ware uit te 
breiden met een beschouwing terzake. 
 
2.19 Met het eerste lid van voorgesteld artikel 1614pa wordt beoogd de werkgever te 
verplichten tot de afgifte van een loonstrook, die bij iedere loonbetaling moet worden verstrekt.7 
In het eerste lid wordt tevens bepaald dat deze plicht geldt, ‘tenzij zich ten opzichte van de 
vorige voldoening geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan’. Deze uitzondering 
op de plicht van de werkgever is naar ’s Raads mening onbegrijpelijk en tegenstrijdig met het 
beoogde doel van dit artikel. Ten overvloede zij opgemerkt dat deze uitzondering ook deel 
uitmaakt van het corresponderend artikel in de Nederlandse wetgeving, doch niet is opgenomen 
in het corresponderend artikel in de Curaçaose wetgeving. Gelet op het beoogd doel van 
voorgesteld artikel adviseert de Raad om deze uitzondering te laten vervallen  
 
2.20 In het tweede lid van voorgesteld artikel 1614x van het ontwerp wordt bepaald dat de 
werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de gestelde verplichtingen is nagekomen of de 
schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 
Voorts wordt in het derde lid bepaald dat de werkgever aansprakelijk is ten opzichte van de 
overblijvende personen tot wie de werknemer in familierechtelijke betrekking stond en die door 
zijn arbeid plegen te worden onderhouden, ingeval de niet-nakoming van de verplichtingen van 
de werkgever zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 1614x de dood van de werknemer tot 
gevolg heeft, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat die niet-nakoming, of de dood in 
belangrijke mate aan grove schuld van de werknemer te wijten is. De Raad constateert dat het 
criterium ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ genoemd in het eerste lid, niet overeenkomt met het 
criterium ‘grove schuld’ genoemd in het derde lid. De Raad vraagt zich af wat de inhoud van 
beide begrippen is, hoe zij zich tot elkaar verhouden en welke bewijsrechtelijke consequenties 
daaraan verbonden zijn. De toelichting ware op dit onderdeel uit te breiden met een 
beschouwing terzake.   
 

                                                 
6 MvT, p. 13. 
7 MvT, p. 14.  
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2.21 In het vijfde lid van voorgesteld artikel 1614x wordt de aansprakelijkheid van de 
werkgever uitgebreid tot de inlener. De Raad merkt hierbij op dat voorgestelde uitbreiding van 
aansprakelijkheid een bredere werking zal hebben dan wat in feite wordt beoogd. Immers uit de 
toelichting blijkt dat beoogd wordt de uitzendkracht te beschermen tegen schade geleden in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden bij de inlener, terwijl uit het ontwerp blijkt dat de 
bescherming van toepassing is op ‘een persoon met wie hij (de inlener) geen arbeidsovereen-
komst heeft’. De beoogde bescherming zal hierdoor een aanzienlijk grotere groep kunnen 
betreffen, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde subcontractors, hetgeen tot gevolg kan hebben dat 
de aansprakelijkheid van de degen die arbeid laat verrichten op een onredelijke wijze verhoogd 
wordt. In dit kader zij gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (RvdW 2012, 
447) alwaar onder voorwaarden aansprakelijkheid voor degene die arbeid laat verrichten werd 
aangenomen in het geval deze arbeid wordt uitgevoerd door een zogenaamde zelfstandige 
zonder personeel (zzp’er). Indien met dit lid beoogd wordt om speciaal de uitzendkracht te 
beschermen, adviseert de Raad om in het vijfde lid van voorgesteld artikel 1614x het begrip ‘een 
persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft’ te wijzigen in: een uitzendkracht. 
 
2.22 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 1614za, waar het recht van vereniging is 
opgenomen, vraagt de Raad zich af wat de meerwaarde van dit voorstel is en waarom regeling 
hiervan geen uitstel meer duldt. Immers het recht van vereniging is een grondrecht dat reeds  
opgenomen is in voor Aruba geldende verdragen zoals het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH), almede in artikel I.11 van de 
Staatsregeling van Aruba. De Raad constateert dat een deugdelijke toelichting terzake de 
meerwaarde en de urgentie van dit voorstel ontbreekt en verwijst in dit kader naar het reeds 
gestelde onder 1.2.     
 
2.23 In artikel 1614zb van het ontwerp is de gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
opgenomen. Vergeleken met het corresponderende artikel 646 van de ontwerp-Lands-
verordening aanvulling nieuw BWA, waar bovengenoemd onderwerp naar ’s Raads mening 
volledig en correct is uitgewerkt, is de Raad van oordeel dat dit voorstel tekort schiet in een 
volledige regeling van het onderwerp. Daarnevens wordt opgemerkt dat voornoemd artikel 646 
gelijkluidend is aan het Nederlands corresponderend artikel 646, en dat door opneming van 
voorgesteld artikel 1614zb het Arubaans arbeidsovereenkomstenrecht zal afwijken van het 
Nederlandse. Zoals reeds opgemerkt acht de  Raad deze gang van zaken ongewenst. Voorts 
vraagt de Raad zich af wat het begrip ‘lijdzaam ondergaan’ in het vierde lid van dit artikel 
inhoudt en op welke wijze de werkgever actie zou kunnen ondernemen om de intimidatie die 
lijdzaam wordt ondergaan door de werknemer stop te zetten. De toelichting ware op dit 
onderdeel uit te breiden met een passage terzake. 
 
2.24 In het eerste lid van artikel 1615db van het ontwerp wordt het begrip ‘overgang’ 
gedefinieerd als ‘de overgang ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of splitsing, van een 
economische eenheid die haar identiteit behoudt’. De memorie van toelichting geeft – ten 
aanzien van deze definitie – de elementen aan die een rol spelen bij de bepaling of er sprake is 
van behoud van identiteit. Deze elementen c.q. feitelijke omstandigheden zijn bepaald door het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ). De toelichting wekt echter de indruk 
dat hetgeen hier bepaald is door het HvJ van toepassing is op Aruba. Dit is feitelijk niet het 
geval. De Raad adviseert derhalve om deze toelichting zodanig te redigeren dat duidelijk wordt 
dat Aruba (vrijwillig) gekozen heeft om deze door het HvJ bepaalde elementen over te nemen 
ten behoeve van de verduidelijking van de voornoemde definitie. 
In het tweede lid van artikel 1615db wordt bepaald dat een vestiging of een onderdeel van een 
onderneming of vestiging voor de toepassing van de afdeling beschouwd moet worden als 
onderneming. In de wettekst noch toelichting wordt echter duidelijk gemaakt wat onder een 
onderdeel van een onderneming of vestiging moet worden verstaan. Er wordt immers niet 
aangegeven of het hier moet gaan om een zelfstandig deel van de ondernemingsactiviteit die op 
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zichzelf als zelfstandige onderneming kan doorgaan of dat hiermee elke willekeurige afdeling van 
een onderneming dan wel vestiging wordt bedoeld. In het kader van het overgangsbegrip 
adviseert de Raad om de term ‘onderdeel’ te verduidelijken.  
 
2.25 Voorgesteld artikel 1615dg bepaalt dat er een inspanningsplicht rust op degene die een 
failliete onderneming overneemt of diens bedrijvigheden voortzet om zoveel mogelijk 
werknemers die ten tijde van de faillietverklaring van de onderneming in dienst waren, over te 
nemen. Bij het niet nakomen van deze plicht is degene die de onderneming overneemt of diens 
bedrijvigheden voortzet schadeplichtig. Met deze bepalingen wordt volgens de toelichting 
beoogd de werknemers bescherming te bieden in geval van faillissement. 
Naar ’s Raads mening zullen de bepalingen echter niet dit beoogde effect hebben. De 
inspanningsplicht en schadeplicht bij niet nakoming zou de potentiële overnemende partij juist 
kunnen weerhouden om een failliete onderneming over te nemen dan wel diens bedrijvigheden 
voort te zetten. Het mogelijk gevolg hiervan is dat minder failliete ondernemingen een doorstart 
kunnen maken en de aldaar werkzame werknemers dus onnodig zonder werk blijven. Het niet 
invoeren van een wettelijke inspanningsplicht en schadeplichtigheid zou dit onwenselijke 
(sociaal-economische) effect naar het oordeel van de Raad juist kunnen beperken. De 
marktwerking kan er  naar ’s Raads mening aan bijdragen dat zo veel mogelijk werknemers (van 
de failliete onderneming) overgenomen worden in de nieuwe (afgeslankte) onderneming dan wel 
in de bestaande onderneming van de overnemende partij. Op deze wijze wordt kortom in 
hogere mate tegemoet gekomen aan hetgeen qua werknemersbescherming beoogd wordt. De 
Raad adviseert om deze redenen om artikel 1615dg uit het ontwerp te verwijderen. 
 
2.26 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 1615h, vijfde lid, merkt de Raad op dat het daarin 
genoemde onderdeel a van het eerste lid van artikel 1615da niet bestaat. 
 
2.27 Naar aanleiding van voorgestelde wijziging in onderdeel V van het ontwerp vraagt de 
Raad zich af of vigerend artikel 1615x komt te vervallen. Indien dit niet is beoogd dan ware te 
voorzien in een juiste doornummering. 
 
3.  Memorie van toelichting 
 
3.1 Op pagina 2 van de memorie van toelichting wordt gesteld dat voor de herziening van 
het BW op een aantal belangrijke punten zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek. De Raad onderschrijft dit streven naar concordantie maar is 
van oordeel dat in een aanzienlijk aantal gevallen wordt afgeweken van de bepalingen inzake het 
arbeidsovereenkomstenrecht zoals opgenomen in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Deze 
afwijkingen worden veelal niet gemotiveerd. De Raad is van oordeel dat indien wordt geopteerd 
voor afwijking van een concordante regeling van het arbeidsovereenkomstenrecht met het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek terzake, de bijzondere Arubaanse omstandigheden van de 
arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden die daartoe nopen worden toegelicht. De memorie 
van toelichting schiet hierin tekort. De Raad acht het noodzakelijk dat hierin alsnog wordt 
voorzien. 
 
3.2 In de toelichting op voorgesteld artikel 1615dg wordt gesteld dat het Departamento di 
Progreso Laboral zal zijn belast met de toezicht op de naleving van de inspanningsverplichting 
die rust op degene die een failliete onderneming wenst over te nemen tot het aanbieden van een 
arbeidsovereenkomst aan de werknemers die in dienst waren van die onderneming. De Raad 
constateert dat het ontwerp niet voorziet in toezichts- en handhavingsbepalingen terzake 
waardoor het gewenste toezicht bezwaarlijk kan worden gerealiseerd. 
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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 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 aan te bieden, dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Adjunct-secretaris,     De Voorzitter, 
 
 
 
________________     ____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 
 
 


