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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende nieuwe bepalingen ten aanzien van de instelling 

van ministeries (Landsverordening instelling ministeries 2014) 
 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-lands-
verordening houdende tijdelijke bepalingen ten aanzien van de instelling van nieuwe ministeries 
(Landsverordening instelling ministeries 2014), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 
berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Het onderhavige ontwerp is op 27 november 2013 aan de Raad ter advisering voorgelegd 
met het verzoek zo mogelijk advies uit te brengen voor 5 december 2013. Hiermede is de Raad 
zes werkdagen gegund voor onderzoek en behandeling van het ontwerp. Gezien de beoogde 
inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2014 zullen ook de Staten van Aruba geconfronteerd 
worden met een zeer beperkte behandelingstermijn. De Raad dringt wederom aan op een meer 
realistische wetgevingsplanning einde ’s jaars. 
 
1.2  Voornoemde problematiek inzake de behandeltermijnen kan ten aanzien van de 
onderhavige voorstellen mede worden ondervangen door de instelling van de verschillende 
ministeries op een minder gecompliceerde wijze te laten geschieden. Reeds in zijn advies inzake 
de ontwerp-Landsverordening instelling ministeries 20101 deed de Raad de aanbeveling de 
instelling (en daarmee de inrichting) van de ministeries te laten plaatsvinden bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen. Hiertoe is een wijziging noodzakelijk van artikel II.5 van de 
Staatsregeling van Aruba. Gezien het feit dat regeringsvoornemens op andere beleidsterreinen 
tot wijziging van de Staatsregeling zullen nopen - bijvoorbeeld de voornemens tot de grond-
wettelijke verankering van begrotingsevenwicht – acht de Raad het wenselijk dat de hiervoor 
beschreven wijziging van artikel II.5 van de Staatsregeling in deze wordt meegenomen. 
 
1.3 Het ontwerp voorziet in de instelling van negen ministeries, hetgeen een uitbreiding 
betekent met twee ministeries ten opzichte van de vorige kabinetsperiode. Deze uitbreiding is 
contrair aan de zijdens de Gouverneur van Aruba verstrekte formatieopdracht2, waarin een 
duidelijke voorkeur werd uitgesproken voor het behoud van zeven ministeries.  
De Raad acht deze uitbreiding tot negen ministeries in het licht van de noodzakelijke 
kostenbeheersing binnen de overheid opmerkelijk. De Raad acht een nadere toelichting op dit 

                                                 
1Advies van 9 december 2009, kenmerk RvA 215-09 inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening instelling ministeries 2001 (AB 2002 no. 33)(Landsverordening instelling ministeries 2010). 
2 Formatieopdracht van 7 oktober 2013, kenmerk Kabga KI-13/0002. 
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punt gewenst, waarbij met name de verhouding tussen de voordelen die zijn verbonden aan de 
uitbreiding en de meerkosten die daaraan zijn verbonden dient te worden belicht.  
 
1.4 In het licht van het voorgaande is de Raad van mening dat de memorie van toelichting 
niet voldoet aan het bepaalde in artikel 6 van de Comptabiliteitsverordening 1989. De enkele 
verwijzing met betrekking tot de financiële consequenties van het ontwerp naar de Lands-
verordening tot vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 20143 volstaat 
hiertoe niet. Dit klemt temeer vanwege het feit dat wederom geen daartoe strekkend ontwerp 
tijdig - voor 1 september 2013 - aan de Staten is aangeboden. Tot op heden is een dergelijk 
ontwerp ook nog niet aan de Raad voorgelegd.  
Thans kan echter wel worden gesteld dat de uitbreiding met twee ministeries een kosten-
verhogend effect zal sorteren op de komende begrotingsjaren. De Raad acht het derhalve 
noodzakelijk dat in de toelichting tenminste een zo realistisch mogelijke prognose van de 
additionele kosten ter zake wordt opgenomen. 
Voorts acht de Raad het van belang dat wordt aangegeven wat de financiële consequenties zijn 
van de uitbreiding van het aantal ministeries voor het lopende begrotingsjaar. Dit vanwege het 
feit dat de facto reeds twee extra ministers werkzaam zijn en er in de suppletoire begroting 2013 
hieromtrent ook geen duidelijkheid is verschaft. 
 
1.5 De Raad heeft met instemming kennisgenomen van de omstandigheid dat met het 
onderhavige ontwerp wordt voorzien in de instelling van ministeries, conform hetgeen is 
voorgeschreven in artikel II.5 van de Staatsregeling. In dit verband acht de Raad het echter een 
gemis dat de onderhavige voorstellen bepalingen omtrent de organieke inrichting van de 
ministeries ontberen. De Raad geeft in overweging om aan het hoofd van elk ministerie een 
secretaris-generaal te plaatsen met de benodigde ambtelijke ondersteuning. Hiermede zou de 
stabiliteit en continuïteit van de desbetreffende ministeries kunnen bevorderd en kunnen 
opstartproblemen (na verkiezingen) bij een ministerie tot een minimum worden beperkt. Na 
verkiezingen is het hier te lande immers gebruikelijk dat de verschillende diensten en directies 
worden ondergebracht in nieuwe ministeries in een nieuwe samenstelling. Dit bergt het gevaar in 
zich dat de eenheid, continuïteit en consistentie van beleid onvoldoende is gewaarborgd. 
Voorts zou per ministerie een maximum aantal formatieplaatsen dienen te worden bepaald. Het 
aantal ter beschikking te stellen ambtenaren aan de minister zou hierdoor kunnen worden 
beperkt, zodat de diensten niet te maken krijgen met capaciteitsgebrek en hiërarchische 
structuren binnen de diensten niet onnodig worden doorbroken. 
 
1.6 Ten aanzien van de voorgestelde inrichting van de ministeries wil de Raad opmerken dat 
deze hem niet altijd logisch of doelmatig voorkomt. Vooral de op grote schaal toebedeling van 
(deel)taken die (uit beleidsmatige overwegingen) bij elkaar horen dan wel elkaar overlappen over 
verschillende ministeries bergt het gevaar van diversiviteit in beleid, maar vooral ook het risico 
dat geen enkel ministerie een bepaalde (moeilijke) taak op zich zal nemen. Daarnaast zouden 
bepaalde aandachtsgebieden meer inzichtelijk kunnen worden gemaakt, mede ter voorkoming 
van het risico dat geen der ministers zich voor een deelgebied verantwoordelijk acht. De Raad 
gaat daarop in het navolgende in waarbij enige voorstellen tot verbetering zullen worden gedaan. 
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 Met betrekking tot het ministerie van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en 
Duurzame Ontwikkeling merkt de Raad op dat het ministerie van Algemene Zaken de complexe 
en veelomvattende taak heeft om het algemene regeringsbeleid te coördineren. In dit verband 
adviseert de Raad om terughoudend te zijn met het toebedelen aan dit ministerie van taken die 
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(om beleidsmatige overwegingen) tot de andere ministeries toebehoren en maakt derhalve de 
volgende opmerkingen: 
a. Het komt de Raad voor dat wetenschap behoort tot het Ministerie van Onderwijs. 
Gemotiveerd dient te worden waarom dit thans aan het ministerie van Algemene Zaken wordt 
toebedeeld. De Raad vraagt zich in dit verband mede af waarom het taakgebied wordt 
omschreven als ‘het bevorderen van algemeen wetenschappelijk onderzoek’. Indien dit is ter 
onderscheid van ‘bijzonder wetenschappelijk onderzoek’, dan dient dit duidelijk te worden 
gemaakt, waarbij tevens wordt aangegeven tot welk ministerie dat laatste hoort en wat dit 
onderscheid inhoudt. 
b. Het komt de Raad voor dat ‘duurzame ontwikkeling’ tot de taak van het ministerie van 
Economische Zaken behoort. In de toelichting ware aan te geven waarom hiervoor niet is 
gekozen en wat de meerwaarde is van toebedeling van dit taakgebied aan het ministerie van 
Algemene Zaken. 
c. Daarnevens geeft de Raad in overweging om de vier laatstgenoemde taakgebieden (overheids-
documentatie, -automatisering, hulpbestuurskantoren/multifunctionele accomodaties en overige 
administratieve aangelegenheden) toe te bedelen aan het Ministerie dat is belast met de 
overheidsorganisatie (vide voorgesteld artikel 8). 
d. De Raad vraagt zich voorts af waarom de algemene welvaarts- en welzijnsbevordering van de 
bevolking niet afzonderlijk is aangeduid in voorgesteld artikel 1 (dan wel bij het ministerie van 
Sociale Zaken). Dit is des te meer opvallend nu allerlei technische aangelegenheden wel worden 
benoemd (innovatie, duurzame ontwikkeling etc.). 
e. Gezien de bestaande achterstanden bij de implementatie van verdragen, acht de Raad het 
wenselijk dat het centrale en structurele toezicht op deze implementatie als een afzonderlijk 
aangelegenheid van het ministerie van Algemene Zaken wordt aangemerkt. De betreffende 
verdragen bevatten veelal fundamentele mensenrechten die van wezensbelang zijn voor de 
Arubaanse burgers. In dit kader zij voorts gewezen op de implementatie van de Aanbevelingen 
van de Financial Action Task Force (FATF). In de loop der jaren is gebleken dat de implementatie 
van deze aanbevelingen niet altijd tijdig geschied. De Raad adviseert voorgesteld artikel 1 
dienovereenkomstig uit te breiden. 
 
2.2 De Raad acht het op voorhand niet duidelijk wat in voorgesteld artikel 2, tweede lid 
wordt bedoeld met de zorg voor het deelnemingenbeleid ten aanzien van de overheids-nv’s. 
Naast het feit dat de minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu het 
Land in de hoedanigheid van aandeelhouder in overheids-nv’s zal vertegenwoordigen, is de 
inhoud van het beleidmatige aspect in deze onvoldoende toegelicht. Zo is niet duidelijk of alle 
overheids-nv’s onder voornoemde minister zullen ressorteren en indien dit niet het geval mocht 
zijn in hoeverre zijn deelnemingenbeleid door zal werken naar andere ministers die de 
verantwoordelijkheid voor een overheids-nv’s bezitten.  
De Raad adviseert in dit verband: 
 om het beheer en beleid van alle overheids-nv’s onder dit ministerie te laten ressorteren, 
waarbij – naar Nederlands voorbeeld – het beheer van sommige specifieke overheids-nv’s aan 
de andere desbetreffende ministeries kan worden gemandateerd; 

 te bepalen dat het onderhavige ministerie verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en 
uitvoeren van een algemeen beleidskader voor overheids-nv’s; 

 om het begrip deelnemingenbeleid nader te duiden in de toelichting.  
Tot slot dient het woord ‘Aruba’ in artikel twee, tweede lid, eerste gedachtenstreepje, te 
vervallen. 
 
2.3 De Raad acht het wenselijk dat wordt gemotiveerd waarom de verantwoordelijkheid 
voor de afvalverwerking en –inzameling over twee ministeries wordt verdeeld (vide voorgesteld 
artikel 2, tweede lid en artikel 3, tweede lid). 
Het komt de Raad voor dat er een grote verwevenheid bestaat op zowel beleidsmatig gebied als 
op het terrein van de uitvoering tussen beide beleidsvelden. Dit klemt temeer vanwege het feit 
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dat zowel de verwerking als inzameling van afval thans in handen is van een en hetzelfde 
overheidsbedrijf. De Raad adviseert voornoemde verdeling van verantwoordelijkheden te 
heroverwegen. 
 
2.4 De Raad geeft in overweging het vreemdelingen- en integratiebeleid, de afgifte van 
verblijfsvergunningen en de advisering ter zake van naturalisatieverzoeken genoemd in 
voorgesteld artikel 3 toe te bedelen aan het ministerie van Justitie. Deze aangelegenheden 
hebben immers geen enkel raakvlak met de hoofdtaken van het ministerie van Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Infrastructuur, terwijl deze anderszijds duidelijke raakvlakken hebben met 
justitie en de taakgebieden zoals genoemd in voorgesteld artikel 4, en zoals ook elders in het 
Koninkrijk het geval is. 
De Raad is van mening dat het woord ‘Aruba’ in artikel 3, tweede lid, derde gedachtenstreepje, 
dient te vervallen. 
 
2.5 De Raad geeft in overweging de verslavingszorg zoals genoemd in voorgesteld artikel 4 
toe te bedelen aan het ministerie van Volksgezondheid. Enige toelichting waarom is gekozen 
voor de toebedeling aan het Ministerie van Justitie ontbreekt. Hierin ware alsnog te voorzien. 
 
2.6 De Raad heeft geconstateerd dat niet is toegelicht waarom cultuur zoals genoemd in 
voorgesteld artikel 5 is toebedeeld aan het ministerie van Toerisme, Transport en Primaire 
Sector. Hierin ware alsnog te voorzien. Het kan immers niet zo zijn dat bijvoorbeeld cultuur 
uitsluitend ten dienste van het toerisme zou staan: in dat licht verdient het aanbeveling cultuur 
toe te bedelen aan het ministerie van Onderwijs. 
 
2.7 De inrichting van het ministerie van Onderwijs en Gezin in voorgesteld artikel 6 in 
relatie met de toebedeling van ouderenzorg bij het ministerie van Volksgezondheid en jeugd bij 
het ministerie van Sociale Zaken komt de Raad vreemd voor. 
Hoewel de Raad zich kan vinden in de opvatting van de regering dat de taken ‘gezin’, ‘jeugd’ en 
‘ouderenzorg’ afzonderlijke aandacht behoeven4, betekent dit naar ’s Raads stellige overtuiging 
niet dat deze ook door afzonderlijke ministers dient te geschieden. Hierdoor wordt aan deze 
complexe taken niet alleen een samenwerkingselement tussen drie bewindslieden als complice-
rende factor toegevoegd. De Raad mist een nadere toelichting waarbij:  
 wordt aangegeven hoe zal worden bewerkstelligd dat aan deze taken een eenduidige visie ten 
grondslag ligt; 

 wordt aangegeven hoe zal worden voorkomen dat wegens de moeilijk vast te stellen grenzen5 
tussen de taakgebieden bepaalde onderdelen door geen van de drie bewindslieden tot 
uitvoering zullen worden gebracht. 

De Raad geeft er in het licht van het bovenstaande de voorkeur aan dat het ministerie van 
Onderwijs en Gezin ofwel een inhoud krijgt die recht doet aan de benaming, door ook de 
taakgebieden jeugd en ouderenzorg te behartigen, dan wel de naam te wijzigen in ministerie van 
Onderwijs en de onderdelen kinderopvang en gezinsaangelegenheden toe te bedelen aan het 
ministerie van Sociale Zaken. 
Voorts geeft de Raad in overweging – zoals gesteld onder 2.6 – om het taakgebied cultuur toe te 
bedelen aan het ministerie van Onderwijs. 
 
2.8 De Raad geeft in overweging de ouderenzorg zoals genoemd in voorgesteld artikel 7 toe 
te bedelen aan het ministerie dat wordt belast met het taakgebied jeugd en gezin. Enige 
toelichting waarom is gekozen voor de toebedeling aan het Ministerie van Volksgezondheid 
ontbreekt. De Raad wijst erop dat toebedeling aan het ministerie van Volksgezondheid het risico 
in zich bergt dat de ouderenzorg uitsluitend wordt benaderd vanuit medisch perspectief, hetgeen 
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de belangen van de ouderen in de maatschappij tekort zou doen. Dat de financiering van de 
voornamelijk medische zorg voor ouderen via SABA onder de AZV zal vallen en daarmee onder 
het Ministerie van Volksgezondheid hoeft hierin geen belemmering te zijn. 
 
2.9 De Raad constateert dat in voorgesteld artikel 8 is voorzien in de zorg voor de 
overheidsorganisatie. De Raad onderschrijft het belang van een goed functionerende overheids-
organisatie en geeft in overweging tot de kerntaken van dit ministerie onder meer te rekenen: het 
uitvoeren van een kerntakenanalyse en het op basis daarvan vaststellen van een overheidsbreed 
formatieplan. 
De Raad geeft voorts in overweging om in voorgesteld artikel 8 niet eenzijdig de middelen als 
uitgangspunt te nemen, maar een bredere omschrijving te hanteren, die recht doet aan het 
samenstel van taken binnen het financiële bestel. Zo is het ministerie van Financiën verantwoor-
delijk voor de inkomsten en uitgaven van het Land; ziet het erop toe dat het geld van de 
overheid doelmatig wordt besteed en is het verantwoordelijk voor het  algehele  financieel-
economisch beleid. Voorgesteld artikel 8, tweede lid, eerste drie gedachtenstreepjes, waren in die 
zin te redigeren. 
 
2.10 Ten aanzien van voorgesteld artikel 10, tweede lid, acht de Raad het van eminent belang 
dat wordt aangegeven dat de zorgplicht van de minister tevens het voldoen aan de voorschriften 
van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) omvat. Dit met het oog op het 
bereiken van begrotingsdiscipline. De Raad adviseert in voorgesteld artikel 10, tweede lid, 
rechtstreeks te verwijzen naar de voorschriften en de termijnen van de Comptabiliteits-
verordening 1989. 
 
2.11 In voorgesteld artikel 11, eerste lid, wordt voorgeschreven dat bij landsbesluit wordt 
bepaald uit welke diensten een ministerie bestaat. In deze systematiek past het naar ’s Raads 
mening niet om in voorgesteld artikel 8, tweede lid, het ‘meldpunt ongebruikelijke transacties’ 
aan te duiden als zijnde een kerntaak. Het betreft i.c. immers een aanduiding van een instelling 
(overheidsorgaan). De Raad beveelt aan het taakgebied te omschrijven als: ‘de melding van 
ongebruikelijke transacties’. 
Voorts is de melding van ongebruikelijke transacties een deelgebied van de anti-witwas- en 
terrorismebestrijding, welke niet als taakgebied wordt genoemd, ook niet bij het ministerie van 
Justie. De Raad beveelt aan om de toebedeling van de melding van ongebruikelijke transacties te 
heroverwegen en deze onder het ministerie van Justitie te laten ressorteren. 
 
2.12 In voorgesteld artikel 12 dient in de eerste zinssnede in plaats van de woorden ‘een 
overeenkomst’ te komen: overeenkomsten. 
 
2.13 De Raad vraagt zich af waarom het gestelde in voorgesteld artikel 13, eerste lid, zou 
dienen te gelden voor ‘twee of meer ministeries’ en niet voor ‘een of meer ministeries’. Enige 
toelichting is hier gewenst. 
  
3. Memorie van toelichting 
 
Uit de opmerkingen in onderdeel 2 blijkt dat de Raad niet overtuigd is van de inrichting van de 
afzonderlijke ministers. Hoewel deze weliswaar is ingegeven door afspraken tijdens de formatie6, 
wijst de Raad erop dat de verdeling van taken zoals thans voorgesteld tot gevolg heeft dat als 
complicerende factor een samenwerkingselement tussen verschillende ministeries en 
bewindslieden is toegevoegd (vide de opmerking terzake bij bijv. 2.7), met de risico’s van 
verschillende visies en het buiten boord vallen van beleidsterreinen.  
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Belangrijker nog, de voorgestelde verdeling van taken heeft tot meerdere ministeries geleid en 
werkt derhalve kostenverhogend. 
 
De Raad acht een nadere toelichting op dit punt gewenst, waarbij met name:  
 de verhouding wordt belicht tussen de voordelen die zijn verbonden aan de uitbreiding van het 
aantal ministeries en de meerkosten die daaraan zijn verbonden. Hierbij kan niet worden 
verwezen naar de begroting voor het Land voor 2014, daar deze nog niet aan de Staten (en aan 
de Raad) is aangeboden;  

 wordt aangegeven hoe zal worden bewerkstelligd dat aan de over verschillende ministeries 
verdeelde taken een eenduidige visie ten grondslag ligt; 

 wordt aangegeven – indien het in onderdeel 2 aangegeven advies van de Raad niet wordt 
opgevolgd - hoe zal worden voorkomen dat wegens de moeilijk vast te stellen grenzen7 tussen 
de taakgebieden bepaalde onderdelen door geen van de drie bewindslieden tot uitvoering 
zullen worden gebracht. 

 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 
 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de memorie van 
toelichting aangegeven. 
 
5. Conclusie en eindadvies 
 
 De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en doelstelling van het 
onderhavige ontwerp en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, niet dan nadat 
met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De plv.Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    drs. C. Timmer 
 

                                                 
7 MvT, p. 3. 


