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Ondenverp: lniti ati ef otltwerlp-landsverordelxing houdende regels, betreff'ellde de integt-iteit van
ltalAclidaat-mitlisters, ministers en G evollnaclaùgde Minister voor het Land A ruba
(Lanclsvetortlening integriteit ministers)
Naar aanleiding van bijptande Jtan de Raad ter. advies toegezonden initiatief onhverp-
lalldsverordelzing houdende regelsy bekeffende de integriteit van ltandidaat-nùnisters, llnisters
en Gevo|achdgde Minister voor het Land Atuba |.andsverordetlil4g ùAtegriteit |nisters),
moge de Raad U het volgende berichten.
1. emeen
1.1 Bij schrijven d.d. 8 J'uli 2015 werd per abuis een voodaatste versie van het ontwerp aan
de Raad aangeboden in plaats van de delinideve versie. Op 24 september jl. werd dat ol:ttwerp
inge|okken en het onderhavke deûnitieve ontwerp aangeboden, Gezien het feit dat de
ontwerpen nagenoeg gelijk zijn gebleken kan de Raad reeds nu advies uitbrengen over het
ontwerp.
1.2 Het onderhavke initiatief ontwerp streltt ter waarborglg van de integriteit van ministets
en de gevtllmachtigde minister door middel van de introducûe van een integriteitolzderzoelt
vootttfgaande aan de benoeming van ministers, alsmede de bescherl|ng van hun integriteit
gedurende en na afloop van de ambtsitoefening. Opgemerkt zij dat onduideljk is welke
lntobleemsteKng aan de onderhavige voorstellelz ten grondslag ligt, waardoor het voor de Raad
niet genoegzaam mogelijlt is deze op hun dllellnaùgheid te befltlrdeletà. De toelich|ng ware op
dit onderdeel Jtan te vullen.
1.3 Nu het ont-wrert: zich richt tot lonisters, rijst voorts de vraag in hoeverre voor de
onderhavke voorste|en draagvlalt bestaat. Niet aangegeven is of ter zake overleg is gevoerd met
de regering en hoe deze voorste|en binnen het tegeringsbeleid passen. Dethalve kan niet
worden beoordeeld in hoeverre het ontwerp zich leent voor regeling bij wijze van een ùûti' atief
voorstel. l-let anhvoord op deze vraag is des te meer van belang nu verschtl' lende initîaùeven tot
deugde|j'kheid van besttmr recenteljk dtsluitend van de zijde van de Staten worden geïnifùerd
(zo ook het voorstel tot de instelling van een olnbudsman). De toe|chting wate op clit aspect
duidelil'ltlàeid te verschaffen.
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1.4 Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre het ol4derhavige ontwerp een bijdrage kan
leveren aan de bevorderùzg van bestuurlil'ke ilztegriteit is naar een aantal ltertAbegrippen gelteken
die hierbij een leidende rol spelen, zoals:'
dielzstbaarlleid: het handelen van tten politielt alnbtsdrager is altjd en volledig gericht op het
belang van het Land en op de organisaùe en burgers die daat ondetdeel van uit maken;
fulzcdonahteit: het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een llerlkenbaal: verband met
de functi' e die hij vezvult ùz het bestuur;
onaozalalte|l'kheid: het handelen van een politielt |zzbtsdrager wordt gekenmerkt door
onpartij'digheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optteedt met onekenljke belangen en
dat ook iedere sclaijn van een dergeljke vermenging wordt vermeden;
d. openheid: het handelen van een politiek ambtsdrager is transl|arallt, opdat optimale verant-
woording mogeljk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen
van de politiek ambtsdragel'. en zijn beweegredenen daarbij ;
betotzwbaarlAeid: op een politiek ambts&'ager moet men ltunnen rekenen. De politielte
alnbtsdrager houdt zich aan zijn afsptaken. Kennis en infotmatie waarover hij uit hoofde van
zijn functie beschiltt, wendt lûj aan voor het doel waarvoor zij zijn gegeven;
zorgwddigheid: l'iet handelen van de politieke alnbtqsdragelr is zodatûg dat alle (lrgalzisades en
burgers op gelijlte wijze en met respect worden bejegend en dat belanjwn van partiien op
Corrccte WiJZC WOVdCn afgcwogcn.
Hoewel voornoemde elementen in het ondeêhavke voorstel in l'nindere en meerdere mate aan
bod komen, richt het ontavetp zich echter grt|tendeels op het belloeml'ngsproces van de
ministers. I-let gevolg hiervan is dat de waarbotgen voor ùlteger handelen van de ministers
gedurende (en na afloop van) de alnbtsperiode onvoldoentle aan bod komen.
Z() zijn de elementen van ona|anlte|l'kheid en zor|tlligheid in de context van het onder-
havige onhverp maar beperkt toetsbaar, aangezien deze elementen zich betet doen meten over
de volledige omvang van het bes|urderschap (i.c. inclusief het handelen van de minister
gedurende zijn ambtsp eriode).
Cgeconcludeerd kan wotden dat de integriteit van de ministers bij het onderhavke ontwerp
derhalve niet volledig kan worden gewaarborgd. Dit initiatief kan derhalve slechts effectîef zijn
ù'ldien het ondelrdeel uitmaakt van een breder en integraal paltltet van wetgevende en bes|urljke
lnaaœegelen. Gedacht wordt aan wetgeving clie |ansparanée in de flzalzciering van politieke
partjen vetplicht en wetgeving die ldtlldtellluiders beschermt, maar ook aan gedragscodesz die in
aanvulling op wetteljke regels het integriteitbewustzil'll bevordeten en lnisbruilt van be-
vtlegdhedetA, belangenverstretlgehng en discriminatie voorkomen.
114 dit verband vtaagt de Raad zich tevens af oî binnen afzienbare tjd een initiatief voorstel ter
waarbort|g van de integliteit van Statenledel: verwacllt ltan worden.
('.Eieadviseetd wordt otn in de toelichdng in te gaan op het btàvelastaande.
1.5 Met het ontaverp is volgens de ttlelichting aansluidng gezocht bij hetgeen hieromîent in
Nederland en Curaçao is geregeld.3 Onlangs is de wetgeving op het gebied van de besourh'l'lte
integriteit in Sint Maarten - mede naar aanleiding van de laevindingel: en aanbevelilAgelà uit de
olàderzoeltelA uitgevoerd door Tmnqmrançy Intertlatiotlal en de Commissie Wit - aallgescherpt. 4 De
Raad vraagt zich gelet hierop af in hoeverre met deze olA|iltlçelingen (i.c. de genoemde
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bevindingen en aanbevelingen) bij het opstellen van het onderhavige ontwerp rekening is 
gehouden en adviseert om de toelichting met een beschouwing ter zake aan te vullen.

1.6 De Raad is van oordeel dat de artikelen 11, 12 en 13 van het onderhavige voorstel de 
kabinetsformateur een te grote beoordelingsvrijheid geven bij de voordracht tot benoeming van 
een kandidaat. Na de benoeming van een minister legt de ministenpresidenr hierover verant~
woording af aan de Smten. Voor die verantwoordingsplieht geldt de vertrouwelijkheid 
(geheimhoudingsplicht,zie voorgesteld artikel De Staten kunnen de schending van die 
vertrouwelijkheid niet verlangen, aldus de toelichting.5 De ruime beoordelingsvrijheid van de 
formateur gekoppeld aan de beperkte verantwoordingsplicht van de minister-president 
belemmeren de transparantie van het proces. De Raad acht het wenselijk dat de toelichting hier 
een nadere beschouwing aan wijdt.

1.7 ten aanzien van de beoordeling van mogelijke onverenigbare financiele en zakelijke 
belangen van de gezinsleden van de kandidaat (voorgesteld artikel 11, tweede lid) is er sprake van 
een te ruime beoordelingsvrijheid van de kabinetsformateur. De kabinetsformateur is na zijn 
voordracht bovendien niet meer verantwoordelijk voor de nakoming van mogelijk ter zake 
gemaakte afspraken,nu de minister-president er vervolgens op moet toezien dat deze binnen een 
redelijk termijn worden nagekomen,aldus de toelichtingf'De Raad vraagt zich af op welke wijze 
dit toezicht effectief kan plaatsvinden en wat verstaan moet worden onder “een redelijk termijn'.

1.8 In het ontwerp zijn meerdere dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen die in 
hoofdstuk VIII van het ontwerp (strafrechtelijk) worden gehandhaafd. Het toezicht op de 
naleving van enkele van deze (dwingendrechtelijke) bepalingen is in het ontwerp echter 
onvoldoende geregeld. Zo wordt ten aanzien van de voorgestelde artikelen 16 en 18 niet 
aangegeven hoe de controle op de naleving van deze bepalingen zal plaatsvinden.7 De Raad 
adviseert derhalve om alsnog ten aanzien van de voornoemde artikelen een deugdelijk 
toezichtmeehanisme in het ontwerp op te nemen.

Ontwerp-Iandsverordening 

2.1 In voorgesteld artikel onderdeel wordt het begrip 'gezinsleden' gedefinieerd als:
“echtgenoot of partner, alsmede minderjarige kinderen, p1eeg~en stietkinderen De 
toelichting geeft echter aan dat onder gezinsleden zowel de minderjarige a/i`ff1eørz1ø-_/jarége kinderen 
beschouwd dienen te wordenfš Voorts stelt de toelichting dat bij gezinsleden ook gedacht wordt 
aan “alle anderen die inwonen bij de kandidaat-minister,hetgeen zou moeten blijken uit het 
bevolkingsregister op het. adres van de kandidaat-minister, alsmede de feitelijke woonsituatie”.
De Raad merkt op dat dooi: deze toevoeging het begrip “gezinsleden”veel breder is dan de 
definitiebepaling in voorgesteld artikel De toelichting en het voorgesteld artikel 1 dienen op 
beide onderdelen met elkaar in overeenstemming te worden gebracht. De Raad stelt voor 
aansluiting te zoeken bij het begrip directe familieleden zoals opgenomen in de omschrijving van 
politiek prominent persoon in artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding 
witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) en is uitgewerkt in de richtlijnen van het 
Bureau liinaiicieel Toezicht dat in Nederland toezicht houdt op de naleving van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het BFT rekent tot de directe 

5 MVT,
MvT,p.24.

7 In voorgesteld artikel 16 wordt bepaald dat de minister tijdens zijn ambtsperiode geen zakelijke belangen 
aangaat, geen nevenfuncties aangaat, noch nevcnwerkzaainheden verricht. In voorgesteld artikel 18 wordt 
bepaald dat indien zich wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van hetgeen conform artikel 10 door de 
minister is verklaard, de minister een seliriftelijk verklaring moet indienen bij de minister belast met Algemene 
Zaken.
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falzailieletlen van Politielt Prominente Personen (PPP's) de eclàtgelloot, een partner die naar het
nationale recht als ge|l'l|aal'.t|g met een echtgenoot wordt aangelnerltty de kinderen en hun
echtgenotel: of partners en de ouders van de PPP>s.
In onderdeel 1,1 wordt het begrip zakelijke belangen getleEllieerd als alle rechten die iemand heeft
op olnbrelzgsten tlit olzderlAelGlzgen. De Raad merkt echtel'. op dat zakelijlte belangen oolt in een
sticlzting (|ndergebraclzt ltunnen zijn en acht het wenseljlt dat het begrip zakelijlte belangen in
een stichting, niet zijnde een (llAclerlzelzùng, onder het begrip gebracht worden.
In onderdeel en wordt 'minister' gede|nieerd als: de mùzister en de gevohnachdgde minister,
tenzij uit het verband anderszins blijltt. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de gevçlllzaachtigde
minister in het ontwerp niet altijd dient te worden beschouwd als lnùùster. In het ontwerp wordt
echter nergens aangegeven welke bepalingen niet gelden voor de gevollnachùgde lzûnister.
In onderdeel f wordt abusievelil'lt venvezen naar arttlt' el 9 ù'l plaats van artiltel 10.
2.2 In de voorgestelde artikelen 2, 4 en 6 wordt vetavezen naar landelijke wetgeving zonder
vermelding van de vindplaats van de desbeteffelzde regelingen in het A|tolzigingslnlad.
Conform de Aanwil'zingelz voor de Wetgevingstechtlielt (aanwjzing 31) dienen de vilzdplaatsen
van deze tegelingen alsnog te worden vermeld.
2.3 In voorgesteld artikel 4 wordt verqrezen naar de Tveiligheidsdienst van Aruba'. Gezien
velavezen wordt naat een landelijke dienst, kan woêden volstaan met çveiligheidséenst'.
2.4 l-let Escaal onderzoek in Aroorgesteld artikel 5 heeft uitsldtend betrekking op de fiscale
integriteit, hetgeen de vraag doet rijzen of dit ondetzoek niet moet worden uitgebreid met o.l'n.
een analyse naat de vermogensposide van de kandidaat. '1C.len kandidaat met zeer hoge schulden
qees: negat.ieve verlnoget4slnoside) zou immers erg lkwetsbaat zijn in de functie van l'nùùstet. De
Raad adviseert om deze reden (en ter deklùng van dit tisico) dat elke kandidaat - als onderdeel
van het onderzoelt - inzicht verschaft in diens verlnogelAslnoside aan de hand van bil'voorbeeld
een fnet worth statenAent7.
2.5 De Raad merkt (47 dat de vetvijzing naar de l.a|zdsverordening meldplicht onge-
bruikeljke |ansacties in voorgesteld artiltel 6 onjuist is daar de genoemde landsverordetailAg per
1. juni 201 1 werd ingeàokken en dat hiervoot in de plaats is getreden de l.'andsverordelAing
voorkoming en bestrjding witwassen en terrtlrislneûnancielring (AB 201 1, n(),28).
Voorts wordt in artikel 6 van de (ingetrolçlkela) Jandsverordening MOT niet gesproken over de
in artll' tel 6 van het ontwerp genoemde ilzformatie. De Raad adviseert dan ook oln de informatie
die wordt bedoeld duideljker te omschril'velà in het votlrgesteld artiltel 6, zodat deze
overeelzstemt tnet de in de toelichdng omschreven illforlnatie.
Voorts vraagt de Raad zich af of artiltel 6 alleen betrekking heeft op de Itandidaat minister
persoonljk ()f ()()k op de beteffende entiteiten waarin de directe of indirecte zakelijke belangen
i' I b l,t
Z Jfl Onç erge rftc .
2,6 Ingevolge voorgesteld attilkel 7, tweede lid, is het verrichten van het meûlisch onderzoek
door de huisarts van de kandidaat ook van overeelzltomstige toepassing op de gevcllmaclAdgde
minister. Deze bepaling is overbodig, aangezien conform voorgesteld artiltel 1, onderdeel e, de
gevolllzachtigde minister al valt onder de definitie van lninister en dus de kandidaat.
Voorts is bepaald dat het deslne|effe|Ade onderzoek wordt verricht door de htûsarts van de
ltalzldaat-minister. 'ler waarborging van de oby'ectiviteit van het onderzoek verdient het wellicht
de voorkeur dat het medisch ondetzoelt wordt afgenomen door een bedril'fsarts, of in ieder geval
een arts die wat verder van de (Italldidaat) minister afstaat.
2.7 In vllolrgest|eld artiltel 8, eerste lid, is dwillgeladrechtelil'lt bepaald dat de ltabinets-
formateur geen vot|rdlracht tot benoeming van een kandidaat doet indien die zich niet verdraagt
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met de uitltomst van elùg in artiltel 2, eerste lid bedoeld onderzoek. -1'er zake zjn echter geen
halztlllavingsbepalilzgelà opgenomen.
111 de Curaçaose latzdsverordelnilxg integriteit Salzdidaat-lmilzistel..s is in artiltel 7 vootts
dwilagelldreclltelil'lt bepaald in welke situaties een kandidaat ùà ieder geval niet wordt
voorgedragel: voor. het lninisterschapy zoals wanneer een kandidaat verdachte is in een lopend
sàafrechte|l'lt onderzoek. Niet toegeh'cht is waarom het ont-werp op dit essentië le onder' deel
afwijkt van de Curaçaose lalàdsvertlrdetûng.
2.8 In vootgesteld artiltel 9 wordt de ver|ouweh'y'ltheid geregeld van de resultaten van de
olzderzoelken bedoeld in het eerste lid van artiltel 2 en de inhoud van de gesptekken en de
correspolldelzde ttlssen de ltabinetsformateur en de kandidaten alsook die tussen de Gouvemeur
en de ltabinetsfortnateur. De vertouwe|l'ltheitl van de resultatelz, de gesptekken en cortespon-
dentie voor|loeiende uit artikel 2, vierde en vijfde Iid zijn echter niet getegeld in artikel 9, Hierùz
ware alsnog te voorzien.
In het derde lid wordt de term ltan|daat-ltabinetsformateur gebezigd zonder dat het ontwerp
hier een nadete omschtjùng van geeft. Het derde lid verwijst voorts abusieve|j'k naar artiltel 2,
eerste lid in plaats van naar het vierde lid.
2.9 'l-en aanzien van arttl' tel 10, derde lid onderdeel a rijst de vraag of de opgave van zakeljlte
belangen ook vorderingen op derden behelst. Belangetzvers|elàgevg kan ïLrl'vmers oolt ontstaan
door het hebben van een vordering op derden. I7e Raad is van mening dat met het J'aarlijks
inclienen van een reeds onder 2.7 aangehaalde objectieve F'?f'J worth vlnalyds een beter inzicht
verlttegen kan worden in de fttmnciële vermogensposide van de (kanédaat) en mogelijlte
belangellvetstellgeh'ngen.
In het vijfde lid wordt abusieve|l'lt verwezen naar een schriftelij'lte vetklaring tàvereenkolnsùg
artikel 17. In voorgesteld ardltel 17 wordt echter niet gesprolten van een sclzrifteEl'lte verlçlarillg.
2.10 In vtlojrgesteld attiltel 11y eerste lid, wordt bepaald dat de kandidaat gehouden is zijn
zakeljlte belangen op afstttnd te zetten en zijn nevelzfuncties en nevenwerltzaamheden neer te
leggen. Voor deze bepaling is echter geen halzdhavlgsbepa|ng opgenomen.
In het vijfde lid is voorts bepaald dat de lçabinetsforlnateur die tevens kandidaat is voor de
benoeming tot ministers voor de toepassing van dit artiltel te zijner aanzien bcvoegdis het advies in
te winnen van de voorzitter van de Raad van Advies. ll)e Raad vraagt zich af waarom hier geen
verphchiAg voor de ltabilzetsformate| is opgenomen, mede in het liclat van hetgeen reeds
lûerboven is opgemerltt ten aanzien van de ruime beoordelingsvrij'heid van de kabinets-
formateur.
'l'e1'1 aanzien van artî kel 11 zij voorts opgemerkt dat uit de toelichdng vokt dat er niet meer
wordt verwacht dan het fop afstand zetten' van zakelijke belangen en het neerleggen van
nevenLncties en tAevenwerltzaamlAedelA. Voor een ongewenste belangellverstrengeling wegens
een toekomstig zaltelijk belang, belangen die eerst opeisbaar worden na vers|il'lçing van de
aanstellingsperitAde, is geen voorziening getroffen. De Raad adviseert om dit alsnog te regelen,
2.11 In de voorgestelde artikelen 14 en 15 wordt bepaald dat artiltel 1 1 van oveteel4ltomsùge
toepassing is. Niet duideljk is echter hoe, dan wel welk deel van artikel 11 van overeetAltomstîge
toepassing dient te zijn.
2.12 Ingevolge vtàflrgesteld arti' kel 14 dient de lninister. de lnillister-presidelàt in ltennis te
stellen van bepaalde feiten en (nmstandighedela. In vt|orgesteld attiltel 15 wordt voorts bepaald
dat de minister de hierin Nroorgeschteven schriftelij'lte verltlaringen dient voor te leggen aan de
lnilàist:er-prcsidelat. Velvolgens is niet geregeld aan wie de lnilaister-laresidellt zich dient te
vel'.alA|tlordelz, als deze situaties van de verplichte ltenllisgevilAg dan wel schrif'te|l'lte
Nrerlçlalrilàgel: zich voordoen. De Raad adviseert om dit alsnog te regelen.
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Voorts l'nerkt de Raad ten aanzien van arttl' çel 14, tweede lid onderdeel d, (àp dat de term
èersoonljk belang' niet is getlefnieerd in het ontaverp. De Raad adviseert alsnog een
beschrij'villg van dit begrip op te nemen.
2.13 In het derde lid van voorgesteld artiltel 15 is de laatste volzin overbodig. Hetgeen in de
eerste volzin van dit lid is bepaald, is immers al van toepassing op de gezinsleden van de
lzûnister. De Raad adviseert derhalve om de laatste volzin te vetvil'derel4.
2.14 Ingevolge voorgesteld artiltel 17, eerste lid, dient de minister-president de Staten
onvelavjld in ltennis te stellen irlt'tien een minister in stiijd handelt met arttl' tel 5, vierde lid en
arttl' tel 15, tweede lid. De desbetteffende vezwil'zùzgen zijn echter niet cortect.
2.15 In vllorgesteld artikel 18, en ook elders in laet onhverp, wotdt telkenmale venvezen naar
de |nister van Algemene Zaken. De Raad adviseert - gelet op het feit dat de pçlrtefeilles van
de milùsters onderhevig zijn aan Yeriodielqe) wjzkirlgen - te sprelten van de lninister belast met
algemene zaken.
2.16 Vçlolrgesteltl artikel 19, tweede Wl bepaalt dat de Gouvetneut alle in het eerste lid
bedoelde documenten bewaatt voor de duur van vijf J'aar, gereltend vanaf de dahu'll waarop de
bekoldtene ophoudt minister of gevollnachûgde mitùster te zijn. Eekhter op de skalepahng van
rtiltel 25 staat een gevalAgellisstraf van ten hoogste drie J'aten hetgeen betekent dat ingevolge
a
artiltel 1:145, eerste lid, onderdeel b van het Wetboek van Strafrecht het recht op sîa&ordering
pas na zes J'aar vervalt. De Raad adviseert derhalve de bewaarter|i'n ielaovereenltolnsdg te
verlengen met een J'aar.
In het vijfde h'd wordt abusievelil'lt verwezen naar een schrifte|l'lte verldaring bedoeld in artiltel 9,
eerste lid.
2,17 Voorgesteld attiltel 21, tweede lid wordt niet nader toegencht. De Raad acht het
wenselijk dat dit alsnog gebeurt en dat aangegeven wotdt welke parameters in acht clienen te
worden genomen.
2. 18 In vootgesteld arti' kel 22 dient de term fltaad van Ministers' telkens vervangen dient te
worden door çMl'nl'stezraad'. De Staatsrege|ng spteekt immers van de fMilaisterraad' en niet van
de dltaad van Ministers'.
Voorts vraagt de Raad zich af in hoeverre het wenseljlt is te vermelden dat de rrûllister niet
alleen niet aan de beslltvorlning in de Mi|sterraad deelneemt, maar ook niet aan het
vçnorbereiditzgsproces en de beraadslagillgelz vooraf|and aan de beslui|or|ng.
2.19 114 voorgesteld artikel 24 wordt bepaald dat de ltabinetsftlrlnateur gestraft kan worden
met een gevangelaisstaf van ten hoogste vier J'aren indien hij in stdjd handelt met o.m. het eerste
lid van artiltel 8. Het desbeteffende lid bepaalt dat de ltabùzetsforlnateut geen voordracht tot de
benoeming van de ltandidaat doet of bevordert, indien die zich lùet verdraagt met de uitkomst
van éé 1) van de in artîltel 2 genoemde çlnderzoelten. Gelet op het feit dat het ontaverp niet ingaat
op de criteria voor het beoordelen van de uitkomsten van de desbe|effende onderzoelten en het
aan de ltabinetsformateut overlaat om te bepalen wanneet de uitltomst zich verdraagt met het
doen of bevorderen van de voordtacht tot benoel|zgy acht de Raad het bepaalde in voorgesteld
artikel 24 niet houdbaar,g De ltabinetsforlnateujr zou immers nooit gestraft kunnen worden op
grond van artikel 8, eerste lid, aangezien hij zclf oordeelt of de tétkomsten zich verdragen met de
vootdracht tot benoeming. De Raad adviseert om deze reden om artikel 24 te herzien.
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2.20 In Nrtltàrgesteld artiltel 25 wordt bepaald dat de l'niqister gestraft kan worden met een
yy . . .
gevangel sstraf van ten hoogste drie Jaren indien hi) in strild handelt lnet (),1n. artjkel 21. Artikel
21 heeft echter gcen betiekking op de lninister. De Raad adviseert derhalve ()l'n attikel 25 te
herzien.
3. Memorie van toe|chting
In de toelichti' ng wordt gesteld dat de bepalingen van dit ontwerp die betrekldng hebben
op de gevo|achdgde minister eveneens van toepassing zijn op de plaatsvetvatzgel4de
gevolmachtigde l|ister.ltl De Raad wijst er echter ()p dat in het wetson|erp zelv'e dit niet
zodanig is geregeld; er wordt in laet ontwerp ù'lAmers alleen gesproken van de gevoltnachdgde
l'|l'ûster,
11: de toelichûng wordt niet ingegaan op de financiële gevolgen van de invoering van dit
ontwerp. I-lierbij client o.m. gedacht te worden aan de kosten voor het Land bij het uiàroeren
van de voorgeschtevelz ollderzoelten en de handhavingslktpsten voor het Land. De ltaad
adviseert derhalve alsnog in de toelichtî ng uit te weiden oveê de te voorziene financiële
ct|lzseque|Aties van dit ontwerp.
4- Voorstellen voor redactionele verbeteringen
In de marge van zowel het onhverp als de toe|chting zijn overige olnmerltillgen ter
dactîonele verbeteringen gedaan.
re
5. Conclusie en eindadvies
De Raad kan zich voot het overige met de doelstellillg en de inhoud van het olzderlAavige
ontwerp verenigen en geeft U in ovenveging het verder in procedure te brengen nadat met het
voorgaande rekening is gehouden.
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