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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van nieuwe regels inzake het 

verrichten van arbeid (Arbeidsverordening 2013) 

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende vaststelling van nieuwe regels inzake het verrichten van arbeid 
(Arbeidsverordening 2013), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  
 
1. Algemeen  
 
1.1 In de memorie van toelichting, alsook in de considerans, wordt als motief voor een 
vernieuwde Arbeidsverordening aangevoerd dat de gewijzigde tijdsomstandigheden het wenselijk 
maken om nieuwe regels te stellen inzake de verrichting van arbeid in de privé-sector. De Raad 
acht dit motief in de memorie van toelichting echter niet-toereikend, aangezien niet wordt 
aangegeven wat de achterliggende sociaal-economische redenen zijn voor het stellen van nieuwe 
regels. De Raad adviseert de memorie van toelichting derhalve op dit onderdeel aan te vullen. 
 
1.2 Uit de toelichting op het onderhavige ontwerp heeft de Raad begrepen dat de 
Arbeidsverordening (AB 1990 no. GT 57) als onderdeel van een project ter modernisering van 
de Arubaanse arbeidswetgeving is geëvalueerd. Als gevolg van deze evaluatie is besloten om de 
Arbeidsverordening te doen vervangen door een vernieuwde versie zijnde het onderhavige 
ontwerp. Daar het Arubaanse arbeidsrecht mede tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op 
arbeidsrechtelijk gebied in Nederland en de voormalige Nederlandse Antillen is geëvalueerd, 
bevreemdt het de Raad dat het onderhavige ontwerp - in vergelijking met de Nederlandse 
Arbeidstijdenwet en de Nederlands Antilliaanse Arbeidsregeling 2000 - voor wat de arbeidstijden 
betreft weinig flexibiliteit kent. Zo biedt het onderhavige ontwerp in tegenstelling tot de 
regelingen die gelden in de overige landen in het Koninkrijk niet de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld – zonder dat er sprake is van overwerk – op voltijd basis een vierdaagse werkweek 
van negen uur per dag te werken. De Raad vraagt zich hierbij af waarom gekozen is voor het 
aanhouden van strakkere arbeidstijden en niet voor meer speelruimte. Dit gebrek aan flexibiliteit 
beschouwt de Raad - uit het oogpunt van modernisering van het Arubaanse arbeidsrecht en 
concordantie - als een tekortkoming.  
 
1.3 De Raad heeft geconstateerd dat bij het onderhavige ontwerp verscheidene 
bevoegdheden tot het nemen van besluiten aan de directeur van de Directie Arbeid en 
Onderzoek worden toegekend. De Raad leest in de memorie van toelichting echter niet terug 
hoe het beslissingskader van de directeur in deze gevallen vorm krijgt. De Raad adviseert om in 
de memorie van toelichting hierover uit te weiden. 
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1.4 De op de huidige Arbeidsverordening gebaseerde uitvoeringsbesluiten komen met de 
intrekking van de Arbeidsverordening – zoals bepaald in voorgesteld artikel 35 – van rechtswege 
te vervallen. Gezien een aantal van deze besluiten ten aanzien van de Arbeidsverordening 
afwijkende bepalingen voor bepaalde sectoren inhoudt en constaterende dat deze 
afwijkingsmogelijkheid ook in het onderhavige ontwerp is opgenomen, vraagt de Raad zich af in 
hoeverre deze bepalingen uit de geldende uitvoeringsbesluiten (in eventuele gewijzigde vorm) 
worden vervangen bij de inwerkingtreding van het onderhavige ontwerp. De Raad adviseert om 
in ieder geval zorg te dragen dat de (nieuwe) uitvoeringsregelingen gelijktijdig met het 
onderhavige ontwerp in werking treden. In dat geval wordt tevens aanbevolen om het 
onderhavige ontwerp - samen met de bijbehorende uitvoeringsregelingen - bij landsbesluit in 
werking te laten treden en niet bij vooraf vastgestelde datum zoals bepaald in voorgesteld artikel 
38. 
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 In voorgesteld artikel 1 wordt de definitie ‘inkomen’ geformuleerd als: ‘alle inkomsten uit 
arbeid in één onderneming waaronder mede begrepen het naar tijdruimte vastgestelde loon, het 
vakantiegeld, provisie en winstbonussen en dergelijke, die als grondslag dienen voor de 
inkomstenbelasting (curs. Raad), met uitzondering van de vergoeding voor overwerk en de toeslag, 
bedoeld in artikel 25, zesde lid.’ Aangezien onverplichte fooien op grond van de 
Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) niet belastbaar worden gesteld, 
maakt de Raad uit deze definitie op dat onverplichte fooien niet worden meegerekend in het 
‘inkomen’ van de werknemer.  
Gelet op deze definitie bevreemdt het de Raad echter dat de definitie van ‘loon’ in voorgesteld 
artikel 1 wordt bepaald op ‘elke uitkering in welke vorm ook welke de arbeider als vergoeding 
voor zijn arbeid ten laste van zijn werkgever geniet, alsook ontvangsten van derden, (…)’.1 Hiermee 
wordt immers gesteld dat onverplichte fooien wel onder het loon (en indirect het inkomen) 
worden begrepen. De Raad vraagt zich af waarom voor deze tegenstrijdige definitiebepaling is 
gekozen en beveelt aan om de definitie van het loon op het element van onverplichte fooien in 
overeenstemming te brengen met de definitie van inkomen. 
 
2.2 Ten overvloede merkt de Raad hierbij op dat in de definitiebepaling van ‘loon’ in de 
Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24) wordt verwezen naar de 
Arbeidsverordening. Gezien deze laatste bij het onderhavige ontwerp per 1 januari 2013 zal 
worden ingetrokken is de definitiebepaling van ‘loon’ in de Landsverordening ziekteverzekering 
- door een verwijzing naar een ingetrokken verordening - niet correct. Aanbevolen wordt om 
deze landsverordening, alsook andere bestaande regelingen die door de intrekking van de 
Arbeidsverordening op onderdelen gewijzigd dienen te worden, (te zijner tijd) bij een 
afzonderlijke landsverordening (invoeringsregeling) aan te passen. 
 
2.3 In voorgesteld artikel 1 wordt de werkgever gedefinieerd als ‘de werkgever, bedoeld in 
artikel 1613a van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alsmede degene die geen werkgever is als 
bedoeld in de vorige zinsnede en die een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten anders 
dan uit hoofde van het gezag dat ontleend wordt aan de ouderlijke macht of voogdij’. Hiermee 
wordt beoogd ook de ‘inlener’ van een uitzendkracht – die op grond van artikel 1613a van het 
BWA geen werkgever is van de uitzendkracht – onder de werking van het ontwerp te brengen. 
Uit de memorie van toelichting2 begrijpt de Raad echter dat het de bedoeling is om de 
bepalingen uit het ontwerp in het geval van een uitzendkracht alleen van toepassing te verklaren 
op de inlener. Deze is immers de feitelijke werkgever van de uitzendkracht. De Raad heeft in dit 

                                                 
1 Voor de definitie van het loon wordt verwezen naar het loonbegrip zoals opgenomen in artikel 1 van de 
Landsverordening ziekteverzekering. 
2 MvT, p. 5 en 6.  
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kader voorts begrepen dat de Nederlands Antilliaanse Arbeidsregeling 2000 (artikel 2) en de 
Nederlandse Arbeidstijdenwet (artikel 1:1) de ‘uitlener’ (i.c. het uitzendbureau) ook expliciet 
uitsluiten van het werkgeversbegrip. Zoals de definitiebepaling van de werkgever in het ontwerp 
nu luidt, is het ontwerp echter wel van toepassing op de ‘uitlener’. Mede uit oogpunt van 
concordantie adviseert de Raad derhalve om de desbetreffende definitiebepaling zodanig te 
herzien dat de ‘uitlener’ wordt uitgesloten van het werkgeversbegrip.  
 
2.4 De rustdag wordt in artikel 1 gedefinieerd als ‘de zondag dan wel de dag die voor de 
werknemer, die op zondag ploegenarbeid verricht, volgens zijn werkrooster voor de zondag in 
de plaats komt’. Deze omschrijving wijkt af van hetgeen in de huidige Arbeidsverordening is 
bepaald over de rustdag c.q. zondag. In artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsverordening wordt 
namelijk bepaald dat de bevoegde autoriteit desverzocht zal bepalen dat voor de belijder van een 
godsdienst, welke een andere wekelijkse rustdag dan de zondag voorschrift, de voorgeschreven 
dag in de plaats treedt van de zondag. Deze mogelijkheid is ook in de Nederlands Antilliaanse 
Arbeidsregeling 2000 (artikel 1) en de Nederlandse Arbeidstijdenwet (artikel 5:1) opgenomen. 
De memorie van toelichting geeft echter niet aan waarom deze mogelijkheid uit het ontwerp is 
weggelaten. Gelet op het grondrechtelijke verbod op discriminatie wegens godsdienst – alsook 
uit oogpunt van concordantie – adviseert de Raad om deze afwijkingsmogelijkheid op te nemen 
in het ontwerp. 
 
2.5 Het begrip ‘Directeur’ wordt in voorgesteld artikel 1 gedefinieerd als ‘de directeur van de 
Directie Arbeid en Onderzoek’. Gezien het veelvuldig voorkomt dat de overheidsdepartementen 
van naam veranderen, wordt aanbevolen ‘directeur’ te definiëren als de directeur van de directie 
belast met arbeidszaken. 

2.6 Voorgesteld artikel 2, onderdeel d., bepaalt dat personen die anders dan op basis van een 
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in een zieken- of verzorgingsinrichting niet onder de 
werkingssfeer van het onderhavige ontwerp vallen. Dit betekent dat uitzendkrachten die zijn 
uitgeleend aan een zieken- of verzorgingsinrichting - en dus geen arbeidsovereenkomst hebben 
gesloten met de desbetreffende inrichting - niet beschermd worden door het onderhavige 
ontwerp. De Raad vraagt zich af waarom dit onderscheid wordt gemaakt tussen personeel dat op 
basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van een inrichting en de voorgenoemde 
uitzendkrachten. De situatie zou zich immers kunnen voordoen dat zowel de uitzendkracht als 
de werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in de inrichting 
hetzelfde type arbeid onder dezelfde omstandigheden moeten verrichten, maar waarbij dan 
alleen de laatstgenoemde werknemer onder de werkingssfeer van het onderhavige ontwerp zal 
vallen. De Raad adviseert om dit voorgestelde onderscheid nader toe te lichten. 
 
2.7 In de toelichting op voorgesteld artikel 33 wordt aangegeven dat de inkomensgrens 
boven welke een werknemer niet onder de werking van het ontwerp valt – i.c. twee keer het 
jaarlijks totaal aan minimumloon en geleidelijk opbouwend naar 2,5 keer het jaarlijks totaal aan 
minimumloon – is vastgesteld aan de hand van de huidige behoeften op de arbeidsmarkt. Hierbij 
wordt tevens aangegeven dat gebleken is dat met de factor 2,5 van het jaarlijks totaal aan 
minimumloon ruim 80% van de werknemers onder de werkingssfeer van het ontwerp zullen 
vallen. De Raad leest echter niet op basis van welke arbeidsgerelateerde factoren c.q. 
omstandigheden de regering gekomen is tot deze specifieke inkomensgrenzen en beoogde 
dekkingsgraad van werknemers. De Raad beveelt aan om in de toelichting hierover uit te weiden. 
 
2.8 In voorgesteld artikel 8 wordt de maximale arbeidsduur bepaald op 8 uren per dag en 40 
uren per week bij een vijfdaagse werkweek respectievelijk 45 uren bij een zesdaagse werkweek. 
Zoals in onderdeel 1.1 al is opgemerkt biedt deze bepaling ten opzichte van de Nederlandse 

                                                 
3 MvT, p. 7. 
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Arbeidstijdenwet en de Nederlands Antilliaanse Arbeidsregeling 2000 minder flexibiliteit.4 Mede 
gezien de afwijking ten opzichte van de voorgenoemde regelingen, adviseert de Raad om in de 
memorie van toelichting de keuze voor de restrictieve opties van een vijf- of zesdaagse 
werkweek en een maximale arbeidsduur van 8 uur per dag toe te lichten.  

2.9 In voorgesteld artikel 11, eerste lid, onderdeel b, wordt bepaald dat degenen die 
ploegenarbeid verrichten per kalenderjaar recht hebben op ten minste vijf feest- en 
herdenkingsdagen. De Raad vraagt zich – gelet op de aard van de arbeid in bepaalde sectoren – 
af in hoeverre deze bepaling in de praktijk uitvoerbaar is. Algemeen bekend is immers dat het 
hoogseizoen voor de horeca-industrie – waar ploegenarbeid regel is – juist valt in de periodes 
waarin de meeste feest- en herdenkingsdagen vallen. De Raad adviseert om deze bepaling nader 
toe te lichten en geeft in overweging om deze uit oogpunt van flexibiliteit uit het ontwerp te 
halen.  
In het tweede lid van het voorgestelde artikel wordt voorts bepaald dat de werkgever verplicht is 
om de rustdag van de werknemer die ploegenarbeid verricht ten minste eenmaal per maand op 
de zondag te laten vallen. De Raad acht deze bepaling vanuit oogpunt van flexibiliteit voor de 
werknemer niet optimaal. Naar ’s Raads mening wordt hier onvoldoende rekening gehouden 
met die werknemers die uit – o.m. geloofsovertuiging – een andere weekdag dan de zondag als 
rustdag prefereren. De Raad adviseert derhalve om deze voorgestelde plicht van de werkgever 
om te zetten naar een recht van de werknemer dat zijn wekelijkse rustdag ten minste eenmaal per 
maand valt op een zondag dan wel de dag die volgens zijn godsdienst als wekelijkse rustdag 
wordt voorgeschreven. 
 
2.10 Voorgesteld artikel 15 bepaalt dat de werkgever de werknemer tijdig moet informeren 
over het verrichten van overwerk. Naar de mening van de Raad wordt echter niet duidelijk 
gemaakt wat als tijdig moet worden beschouwd. De Raad adviseert om in de memorie van 
toelichting hierover uit te weiden.  
 
2.11  De Raad heeft geconstateerd dat kinderen – in afwijking van het verbod op kinderarbeid 
zoals opgenomen in voorgesteld artikel 19, eerste lid – vanaf de leeftijd van 12 jaar onder 
bepaalde voorwaarden arbeid mogen verrichten (voorgesteld artikel 19, derde lid). Deze 
voorwaarden komen overeen met de voorwaarden zoals opgenomen in het voor Aruba van 
toepassing verklaarde ILO-Verdrag 138. In artikel 7 van dit verdrag wordt namelijk bepaald dat 
nationale wet- en regelgeving kunnen bepalen dat personen in de leeftijd van 13 tot en met 15 - 
in afwijking van het verbod op kinderarbeid - licht werk mogen verrichten welke niet schadelijk 
is voor hun gezondheid of ontwikkeling en voor zover dit niet het schoolbezoek verhindert. In 
ditzelfde artikel wordt bepaald dat deze leeftijd van 13 tot en met 15 jaar kan worden vervangen 
door de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar als het land in kwestie op basis van zijn economische 
situatie gekozen heeft voor een minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid van 14 jaar (in 
plaats van 15 jaar). In dit laatste geval dient het land conform artikel 2, vijfde lid, van het verdrag 
in zijn periodieke rapportage over de implementatie van het betreffende verdrag te vermelden 
waarom het noodzakelijk blijft om deze afwijkende lagere minimumleeftijd aan te houden.  
De Raad heeft echter geconstateerd dat de minimumleeftijd voor het verrichten van arbeid ten 
opzichte van de huidige Arbeidsverordening in het ontwerp is verhoogd van 14 jaar naar 15 jaar. 
Ook is bekend dat het Koninkrijk der Nederlanden het ILO-Verdrag 138 geratificeerd heeft met 

                                                 
4 In Nederland is de arbeidsduur gesteld op 12 uur respectievelijk 60 uur per week en gemiddeld 48 uur per week, 
gemeten over 16 weken. Volgens de Nederlands Antilliaanse Arbeidsregeling 2000 is de arbeidsduur gesteld op 
respectievelijk 10 uur en gemiddeld 40 uur per week dan wel gemiddeld 45 uur per week voor arbeiders die 
schemawerk verrichten (beiden gemeten over 4 weken). Vermeldenswaardig hierbij is dat de Nederlandse wet 
overwerk al meerekent in de maximale arbeidsduur (de Nederlandse wet regelt immers geen extra toeslag bij 
overwerk). 
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de minimumleeftijd van 15 jaar en dat deze bepaling medegelding heeft voor Aruba.5 Dit zou 
gelet op de bepalingen in de artikelen 2 en 7 van het ILO-Verdrag 138 betekenen dat Aruba niet 
de grensleeftijd van 12 jaar in het derde lid van voorgesteld artikel 19 kan handhaven, maar in 
principe de grensleeftijd van 13 jaar moet toepassen. Gelet hierop dient de leeftijd van 12 jaar in 
voorgesteld artikel 19 naar ’s Raads oordeel – conform het ILO-Verdrag 138 – veranderd te 
worden in 13 jaar. In het geval er echter (afwijkende) rechtsgronden zijn voor de handhaving van 
de voorgestelde leeftijdgrens van 12 jaar, adviseert de Raad om dit in de toelichting te 
vermelden. 
 
2.12 Het derde lid van voorgesteld artikel 19 bepaalt dat de directeur van de Directie Arbeid 
en Onderzoek bevoegd is om ontheffing te verlenen van het verbod op het verrichten van 
arbeid door kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. In de huidige Arbeidsverordening wordt 
deze ontheffingsmogelijkheid niet geattribueerd aan deze directeur, maar wordt er voor gekozen 
om de desbetreffende ontheffingsmogelijkheid bij landsbesluit h.a.m. te regelen. In de memorie 
van toelichting wordt niet vermeld waarom er nu gekozen wordt voor een attributie aan de 
directeur in plaats van het bij landsbesluit h.a.m. regelen van deze ontheffingsmogelijkheden. De 
Raad acht het vermelden van deze afweging belangrijk, te meer er – zoals in onderdeel 1.3 
aangegeven – niet vermeld wordt welke uitvoeringsrichtlijnen bij deze bevoegdheid voor de 
directeur zullen gelden. 
 
2.13 In het derde lid, onderdeel c, van voorgesteld artikel 19 wordt voor de 
ontheffingsmogelijkheid de voorwaarde gesteld dat de werkzaamheden lichamelijk of geestelijk 
geen hoge eisen mogen stellen of een gevaarlijk karakter mogen dragen. Naar ’s Raads oordeel 
wordt in de memorie van toelichting niet duidelijk gemaakt wat onder een gevaarlijk karakter 
moet worden beschouwd. De Raad beveelt aan om dit nader toe te lichten. 
 
2.14 De voorschriften in voorgesteld artikel 20 hebben – gezien de titel van de paragraaf – 
betrekking op jeugdigen. In de bepalingen wordt dit echter niet duidelijk gemaakt; er wordt 
immers niet expliciet aangegeven dat het gaat om een verbod op arbeid verricht door jeugdigen. 
De Raad adviseert om het artikel zodanig te redigeren dat dit wel duidelijk naar voren komt. 
De Raad heeft voorts in het tweede lid van het onderhavige artikel geconstateerd dat bij 
ministeriële regeling wordt bepaald wat in het kader van arbeid verricht door jeugdigen als 
gevaarlijke arbeid moet worden aangemerkt. In de huidige Arbeidsverordening wordt in artikel 
17 ten aanzien van arbeid verricht door jeugdige personen bij landsbesluit h.a.m. bepaald wat 
onder arbeid van gevaarlijk karakter moet worden verstaan. De Raad vraagt zich af waarom er in 
het ontwerp gekozen wordt om de kwalificatie van gevaarlijke arbeid bij ministeriële regeling te 
regelen in plaats van bij landsbesluit h.a.m. De Raad adviseert in de toelichting hierover uit te 
weiden. 
 
2.15 Het vierde lid van voorgesteld artikel 21 bepaalt dat de vergoeding voor arbeid op één of 
meer feest- of herdenkingsdagen niet in de vorm van een opslag op het loon wordt uitgekeerd. 
De Raad vraagt zich ten aanzien van deze bepaling af hoe deze vergoeding dan wel wordt 
uitgekeerd. De Raad adviseert om dit in de toelichting te verduidelijken. 
 
2.16 Voorgesteld artikel 24 houdt bepalingen in ten aanzien van verrichte arbeid in een 
volcontinu bedrijf. In het derde lid van dit voorgestelde artikel wordt bepaald dat de directeur 
van de Directie Arbeid en Onderzoek ten aanzien van bepaalde ondernemingen de arbeidsduur, 
inclusief overwerk, op ten hoogste 64 uren per week kan vaststellen en die van werknemers zoals 
bedoeld in voorgesteld artikel 8, tweede lid, op ten hoogste 72 uren per week. In de toelichting 
wordt echter niet duidelijk gemaakt waarom er ten aanzien van de laatstgenoemde werknemer – 

                                                 
5 Bij Rijkswet van 12 december 1985 (Stb. 668) heeft het Koninkrijk der Nederlanden – in overeenstemming met 
artikel 35 van het Statuut van de ILO – het ILO-Verdrag 138 van toepassing verklaard op Aruba. 
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die op basis van een vijfdaagse werkweek arbeid verricht – de mogelijkheid wordt gecreëerd om 
de arbeidsduur te verhogen naar maximaal 72 uren, terwijl dit voor de overige werknemers 
bepaald wordt op maximaal 64 uren. De Raad adviseert dit onderscheid nader toe te lichten. 
 
2.17 Voorgesteld artikel 25, vierde lid, verklaart de artikelen 8, 9 en 10 niet van toepassing op 
arbeid die voortvloeit uit consignatie. Gelet op de strekking van deze niet van toepassing 
verklaarde artikelen adviseert de Raad om artikel 11 evenmin van toepassing te verklaren op 
arbeid die voortvloeit uit consignatie. 
 
2.18 In het eerste lid van voorgesteld artikel 26 wordt bepaald dat onder nachtdienst wordt 
verstaan arbeid die volgens een werkrooster, anders dan bij wijze van overwerk, op of na 0.00 
uur of voor 6.00 uur wordt verricht. Gezien de tijd tussen 0.00 uur en 6.00 uur onder de 
voorgestelde rusttijd valt6, kan het deel van de nachtdienst dat gedurende deze tijd wordt verricht 
alleen als overwerk worden beschouwd. Op grond van voorgesteld artikel 10, tweede lid, is 
arbeid gedurende de rusttijd, anders dan bij wijze van overwerk, immers verboden. De Raad vraagt 
zich hierbij af of het de bedoeling is om de arbeid van werknemers in functies die structureel in 
de nacht c.q. gedurende de tijd tussen 0.00 uur en 6.00 uur worden verricht te laten belonen 
tegen een overwerktoeslag. Dit is naar het oordeel van de Raad niet gebruikelijk. De Raad 
adviseert derhalve voorgesteld artikel 26 zodanig te herzien dat de arbeid dat in het kader van 
nachtdienst wordt verricht tussen 0.00 en 6.00 niet per definitie als overwerk wordt beschouwd. 
Verwezen zij hierbij ter illustratie naar artikel 9, tweede lid, onderdeel a., en artikel 12 van de 
Nederlands Antilliaanse Arbeidsregeling 2000.   
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 In de toelichting wordt aangegeven dat de Koninkrijksregering het wenselijk acht dat 
Aruba het ILO-Verdrag 182 medegeldig verklaart.7 Hieruit wordt verondersteld dat het 
desbetreffende verdrag nog niet geldig is voor Aruba. De Raad heeft echter begrepen dat het 
onderhavige verdrag sinds 22 juni 2011 van toepassing is op Aruba. De Raad adviseert derhalve 
de toelichting op dit element aan te passen. 
 
3.2 Ten aanzien van de financieel-economische consequenties van het ontwerp wordt in de 
toelichting slechts vermeld dat deze in het huidige stadium niet overzien kunnen worden. De 
Raad acht deze informatie niet-toereikend en adviseert om in ieder geval een indicatie te geven 
van de uit het ontwerp voortvloeiende verwachte kosten (of opbrengsten) voor het Land dan 
wel aan te geven waarom deze consequenties niet overzien kunnen worden.   
 
4. Redactionele opmerkingen 
 
4.1 Het ontwerp bevat naar het oordeel van de Raad veel overbodige paragrafen: paragrafen 
die slechts één of twee artikelen bevatten. De Raad meent dat een indeling van niveaus (i.c. 
gebruik van hoofdstukken en paragrafen) moet kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de 
regeling; de indeling moet deze toegankelijkheid niet gaan hinderen. De Raad adviseert derhalve 
om het ontwerp qua indeling nogmaals te herzien en de paragraafaanduidingen die geen 
toegevoegde waarde hebben te schrappen. 
 
4.2 Uit oogpunt van concordantie adviseert de Raad om het tweede lid van voorgesteld 
artikel 14 als volgt te redigeren: ‘Voor de toepassing van deze landsverordening en de daarop 
berustende bepalingen wordt overwerk, dat per dag minder dan 15 minuten duurt en dat geen 
regelmatig karakter draagt, niet als overwerk beschouwd.’ 

                                                 
6 Voorgesteld artikel 10, eerste lid, onderdeel a., bepaalt de tijd voor 6.00 uur en de tijd na 24.00 uur als rusttijd. 
7 MvT, p. 6. 



RvA 86-12 

 

 7 

 

 
4.3 In het eerste lid van voorgesteld artikel 30 wordt bepaald dat van werknemers die niet 
van rechtswege zijn toegelaten in Aruba het nummer en de datum van afgifte van de 
verblijfsvergunning in het door de werkgever aan de directeur van de Directie Arbeid en 
Onderzoek te verzenden personeelsregister wordt vermeld. De Raad merkt hierbij op dat niet 
voor alle werknemers die niet van rechtswege zijn toegelaten in Aruba een verblijfsvergunning 
vereist is. Tot de groep personen die niet onder de categorie ‘van rechtswege toegelaten’ vallen, 
behoren immers ook die personen zoals genoemd in artikel 1 van de Landsverordening 
toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33).8 De Raad adviseert derhalve om de 
tweede volzin van voorgesteld artikel 30, eerste lid, als volgt te redigeren: ‘Van 
vergunningsplichtige werknemers wordt het nummer en de datum van afgifte van de 
verblijfsvergunning vermeld.’ 
  
4.4 Overige redactionele opmerkingen zijn in de marge van het ontwerp en de toelichting 
opgenomen. 
 
5. Conclusie en eindadvies 
 

De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten te bieden, nadat met het 
voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 
 

De Adjunct-secretaris,     De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 
 
 

                                                 
8 Het gaat hier om de volgende personen: a) Nederlanders als zodanig in Aruba geboren of aldaar genaturaliseerd 
zijnde; b. Nederlanders die sinds 1 januari 1986 onafgebroken ingezetene van Aruba zijn; c. Nederlanders die als 
zodanig buiten Aruba geboren zijn van wie ten minste een van de ouders behoort of, overleden zijnde, vóór dat 
overlijden behoorde tot een categorie als genoemd in de onderdelen a of b. 


