
 
 
 
 

Samenvatting advies ontwerp-landsverordening houdende voorzieningen in verband met 
de overname door de stichting Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba van de 
roerende zaken van het voormalige Landslaboratorium 
 
De Raad van Advies heeft op 12 oktober 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-
landsverordening houdende voorzieningen in verband met de overname door de stichting 
Fundacion Servicio Laboratorio Medico van de roerende zaken van het voormalige 
Landslaboratorium. 
 
In het ontwerp wordt de onderhandse verkoop van de roerende zaken van het voormalige 
Landslaboratorium door het Land aan de stichting Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba  
(FSLMA) geregeld. Door de ondertekening van een protocol (2015) zijn de werkzaamheden van 
het Landslaboratorium per 1 januari 2016 overgedragen aan de stichting FSLMA. Gelet op het 
feit dat het ontwerp de uitvoering betreft van één van de punten van het 
verzelfstandigingsprotocol heeft de Raad het ontwerp behandeld binnen het breder verband van 
de verzelfstandiging. In zijn advies stelt de Raad o.a. vragen over de gekozen 
verzelfstandigingsvorm en hoe ervoor gezorgd zal worden dat de  dienstverlening van de 
stichting op een meer slagvaardige en professionele wijze zal plaatsvinden dan de dienstverlening 
door het voormalige Landslaboratorium.  Het is niet duidelijk hoe de stichting geprikkeld zal  
worden om efficiënt en kostenbesparend te werk te gaan, wat de precieze relatie van de stichting  
met het Uitvoeringsorgaan AZV is en in hoeverre zij met de bestaande private laboratoria gaat 
concurreren. Het is noodzakelijke dat de zeer beknopte toelichting met informatie over 
bovengenoemde punten wordt uitgebreid.  
Voorts stelt de Raad vragen over de beweegredenen om tot een onderhandse verkoop over te 
gaan, de wettelijke taken die het voormalige Landslaboratorium uitoefende en het loslaten van de 
mogelijkheid van de regering om de tarieven te beïnvloeden. 
 
Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven: 
 ‘De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het 
onderhavige ontwerp en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn gehouden.  
 
 
De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 
op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 
van Justitie.  
De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van Advies (AB 

1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder a:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
door de regering bij de Staten ter goedkeuring aan te bieden ontwerpen van landsverordeningen alsmede adviezen 
over ontwerpen van rijkswetten: gelijktijdig met de indiening van het ontwerp bij de Staten; 


