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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110) 

(verruiming mogelijkheden tot uitoefening van het kiesrecht en enkele technische 
aanpassingen) 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no.110) (verruiming 
mogelijkheden tot uitoefening van het kiesrecht en enkele technische aanpassingen), moge de 
Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp is de Raad op 27 augustus 2013 aangeboden, met het verzoek 
advies uit te willen brengen uiterlijk 28 augustus 2013. Het moge duidelijk zijn dat de Raad aan 
een dergelijk verzoek gezien de korte tijdspanne onmogelijk heeft kunnen voldoen en acht het 
mede voor de wetshistorie van belang dat realiteitszin wordt betracht bij termijnstellingen. 
In dit kader bevreemdt het de Raad dat het ontwerp, dat grotendeels bestaat uit technische 
aanpassingen van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110), pas een maand voor de verkiezingen 
van 27 september 2013 aan de Raad wordt aangeboden met voornoemde termijnstelling. De 
Raad is van mening dat het zeer wel mogelijk is geweest om in de afgelopen vier jaren het 
ontwerp op te stellen en in procedure te brengen. De Raad dringt derhalve aan op een 
deugdelijke en reële wetgevingsplanning. 
 
2. Met het ontwerp wordt ondermeer beoogd om alle kiesgerechtigden zoveel mogelijk in 
staat te stellen hun kiesrecht uit te oefenen. Daartoe wordt in het nieuwe artikel 5 van de 
Kiesverordening zoals neergelegd in voorgesteld artikel I, onderdeel C, een delegatiebepaling 
opgenomen waarin bij landsbesluit, h.a.m. regels kunnen worden gesteld met betrekking tot de 
uitoefening van het kiesrecht door personen aan wie rechtmatig hun vrijheid is ontnomen, die 
anders dan op basis van dagopvang opgenomen zijn in een inrichting voor geneeskundige 
behandeling, of die verblijven in een inrichting voor bejaardenzorg die over een in dat 
landsbesluit minimum aantal bewoners beschikt. Uit de toelichting blijkt voorts dat de regering 
voornemens is twee bijzondere (mobiele) stembureaus in te stellen. Eén bijzonder stembureau 
zal worden ingesteld voor de gedetineerden en diegenen die voor medische behandeling zijn 
opgenomen in het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. Het tweede bijzondere stembureau zal 
worden ingesteld ten behoeve van de bewoners van instellingen voor verpleging en verzorging.1 
De Raad kan zich verenigen met de instelling van een bijzonder stembureau voor de 
eerstgenoemde groep kiesgerechtigden. Ten aanzien van de kiesgerechtigden die verblijven in 
een inrichting voor bejaardenzorg maakt de Raad in het navolgende enige opmerkingen. 
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3. De Raad stelt vast dat aan de voorgenomen instelling van een bijzonder stembureau 
voor kiesgerechtigden die verblijven in een inrichting voor bejaardenzorg geen 
probleeminventarisatie en –definitie ten grondslag ligt. De toelichting volstaat slechts met de 
opmerking dat de aldaar verblijvende personen van hoge leeftijd en vaak slecht ter been zijn 
waardoor zij al dan niet met aanzienlijke moeite van hun stemrecht gebruik kunnen maken.2 Niet 
wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de betreffende personen bij voorgaande verkiezingen niet 
in staat waren hun stem uit te brengen vanwege de afwezigheid van een stembureau in de 
betreffende instelling. Wellicht dat bij voorgaande verkiezingen een combinatie van mantelzorg 
en professionele ondersteuning heeft bewerkstelligd dat de betrokkenen konden stemmen. De 
Raad acht het derhalve noodzakelijk dat de toelichting wordt uitgebreid met een concrete 
probleeminventarisatie ter zake. 
 
4. Uit de eerste alinea op pagina 4, van de toelichting leidt de Raad af dat de minimumnorm 
inzake het aantal personen dat in de betreffende instelling verblijft zodanig zal worden ingevuld 
dat slechts inrichtingen beheerd door de Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (hierna: 
SABA) zullen worden bezocht door het mobiele stembureau. De Raad is van mening dat in deze 
sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid. Het feit dat dit onderscheid wordt ingegeven 
door praktische overwegingen3 doet hieraan niet af. Juist in de verkiezingsperiode is het naar ‘s 
Raads oordeel van belang dat alle kiesgerechtigden op een gelijke wijze worden behandeld en 
derhalve in staat gesteld worden vrijelijk en gelijkelijk hun stem uit te brengen. Voorkomen dient 
te worden dat de groep personen die verblijft in een instelling voor bejaardenzorg die niet door 
een mobiel stembureau wordt bezocht zich achtergesteld en daardoor minderwaardig voelt ten 
opzichte van bewoners van een inrichting die door de SABA wordt beheerd.  
 
5. De Raad constateert dat anders dan de uitslag (telling) van het mobiele stembureau dat 
wordt ingericht ten behoeve van de gedetineerden en diegenen die zijn opgenomen in een 
inrichting voor geneeskundige behandeling, de uitslag van het mobiele stembureau dat is 
ingesteld ten behoeve van diegenen die verblijven in een instelling van bejaardenzorg herleidbaar 
is tot een specifieke groep personen. Deze groep wordt immers gevormd door de personen die 
verblijven in een inrichting beheerd door de SABA. Deze inrichtingen hebben een populatie van 
ongeveer 100 personen. Nadat derhalve de stemmen van het betreffende mobiele stembureau 
zijn geteld, is derhalve duidelijk hoe de groep bewoners van een inrichting die beheerd wordt 
door de SABA heeft gestemd. Gezien het feit dat de betreffende kiesgerechtigden verblijven op 
een vaste locatie, zich bevinden in eenzelfde leeftijdsgroep, zich weinig fluctuaties zullen 
voordoen in het totaal aantal bewoners en de doorstroming op de verschillende locaties beperkt 
moet worden geacht, is de Raad van mening dat de voorgestelde instelling van het mobiele 
stembureau op gespannen voet staat met het in artikel III.4, tweede lid van de Staatsregeling 
gewaarborgde stemgeheim.  
In dit kader zij er voorts op gewezen dat de herleidbaarheid van een verkiezingsuitslag tot een 
bepaalde (beperkte) groep tot gevolg kan hebben dat deze groep bij volgende verkiezingen bloot 
zal kunnen staan aan directe persoonlijke benadering door politieke partijen4 die de betreffende 
uitslag onwelgevallig was. De Raad is van oordeel dat een dergelijke situatie moet worden 
vermeden en adviseert bij de instelling van het betreffende bijzondere stembureau mechanismen 
in te bouwen die de herleidbaarheid van de uitslag van de telling tot de groep bewoners van een 
instelling van SABA mitigeren. De Raad geeft in dit kader in overweging het mogelijk te maken 
dat onder voorwaarden volmacht kan worden gegeven tot het uitbrengen van een stem. 
 
6. De Raad stelt vast dat de oproepkaarten voor de verkiezingen van 27 september 2013 
reeds zijn verspreid en vraagt zich af hoe deze omstandigheid de mogelijkheid tot instelling van 
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 Een gebruikelijke wijze van het voeren van een politieke campagne hier te lande. 
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voornoemde bijzondere stembureaus en de daadwerkelijke mogelijkheid tot stemmen 
beïnvloedt. 
 
7. Teneinde verwarring met de griffier van de Staten te vermijden adviseert de Raad om in 
voorgesteld artikel I, onderdeel B, de betreffende kennisgeving te laten geschieden door of 
vanwege het Gerecht in eerste aanleg van Aruba.  
 
8. De in voorgesteld artikel I, onderdeel Q, opgenomen nieuwe tekst van artikel 59 van de 
Kiesverordening verwijst in de onderdelen b en c naar identiteitsbewijzen die zijn afgegeven 
door het bevoegde gezag. De verwijzing naar het ‘bevoegde gezag’ komt de Raad overbodig 
voor omdat in de betreffende onderdelen reeds is vereist dat het identiteitsbewijs geldig moet 
zijn. Een onbevoegd uitgegeven paspoort of rijbewijs zal de geldigheid daarvan aantasten. De 
verwijzing naar de uitgifte door het bevoegde gezag kan derhalve vervallen. 
 
9. De redactie van voorgesteld artikel 66, vierde lid, zoals opgenomen in artikel I, onderdeel 
R, van het ontwerp is grammaticaal onjuist. De Raad adviseert de tekst van het betreffende 
vierde lid te laten luiden als volgt: Het is verboden om op, aan, over of boven een gebouw of 
ruimte met bijbehorend terrein en omheining waar het stemlokaal zich bevindt, aanplakbiljetten 
of andere geschriften, vlaggen, spandoeken, vaandels, andere afbeeldingen of elke andere 
aanduiding van politieke verkiezingsreclame aan te brengen. 
 
10. In voorgesteld artikel I, onderdeel T, wordt verwezen naar het vijfde en zesde lid van 
artikel 65. De Raad merkt op dat in de Kiesverordening artikel 65, vijfde en zesde lid niet 
voorkomt. De Raad neemt aan dat bedoeld is te verwijzen naar artikel 66, derde en vierde lid. 
 
11. Met betrekking tot artikel III dat de inwerkingtreding van het ontwerp regelt merkt de 
Raad op dat het ontwerp geen artikel 8 kent. Indien wordt beoogd voor een onderdeel van 
voorgesteld artikel I, onderdeel C, een afwijkende inwerkingtredingsdatum te regelen dan ware 
dat vorm te geven onder verwijzing naar artikel I, onderdeel C. 
 
12. Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp als 
de memorie van toelichting aangegeven. 
 

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 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 
 


