
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
Uw brief: 2 februari 2015 
Uw kenmerk: LV-15/0003 
Datum: 25 februari 2015 
Kenmerk: RvA 30-15 
 
Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies 
voor het dienstjaar 2015 

 

       
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-lands-
verordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2015, 
moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 

De Raad heeft met verbazing geconstateerd dat zijdens de regering zonder enig overleg 
wijzigingen zijn aangebracht in de door de Raad opgestelde toelichting bij het onderhavige 
ontwerp. Zo is in de opvatting van de regering de Raad kennelijk geen Hoog College van Staat, 
maar een ‘adviesorgaan’ en zijn in de tekst nuances aangebracht die niet stroken met de 
werkelijkheid, dan wel de opvattingen van de Raad.  

 
Ten principale moge de Raad erop wijzen dat om organieke redenen het College is 

ingedeeld bij het ministerie van Algemene Zaken, doch dat de Raad als hoogste en laatste 
adviseur van de regering en de Staten een volstrekt onafhankelijke staatsrechtelijke positie 
bekleedt, dat hij binnen zijn staatsrechtelijke taak zijn eigen beleid en begroting bepaalt en 
waarbij van enige gezagsverhouding geen sprake is. Daarbij is het ondenkbaar dat in de 
toelichting op de begroting van de Raad zonder overleg en overeenstemming wijzigingen 
worden aangebracht.  

 
De Raad gaat er vanuit dat de originele toelichting zal worden aangeboden aan de Staten, 

mede nu de door de regering aangebrachte wijzigingen voor de begroting van geen enkel belang 
zijn. 
 

Voorts wijst de Raad erop dat de toelichting op post 4311 Kantoorinventaris om 
onduidelijke redenen niet is opgenomen. 
 
 De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het onderhavige 
ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het aan de Staten aan te bieden nadat met 
het voorgaande rekening is gehouden. 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
___________________   _______________ 
mr. dr. H.A. van der Wal   drs. C. Timmer 
 

 

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, 
t.a.v. de Minister van Algemene Zaken, Wetenschap, 
Innovatie en Duurzame Ontwikkeling  
L.G. Smith Boulevard 76 
Alhier. 

 



RvA 175-14 

 

 2 

 

 
 
 


