
 
 
 
 

Samenvatting advies over de initiatief ontwerp- landsverordening houdende regels ter 
bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijk leven en ter 
bestrijding van elke vorm van discriminatie. 
 
De Raad van Advies heeft op 1 juni 2016 advies uitgebracht over de initiatief ontwerp- 
landsverordening houdende regels ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het 
maatschappelijk leven en ter bestrijding van elke vorm van discriminatie. 
 
De Raad heeft alleen een advies op hoofdlijnen uitgebracht omdat het ontwerp onvoldragen was, 
hetgeen betekent dat het niet zorgvuldig genoeg was voorbereid. De Raad heeft geadviseerd het 
ontwerp integraal te herzien en hierbij de medewerking van de Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken in te roepen.   
 
De Raad heeft zich in zijn advies beperkt tot de belangrijkste knelpunten in het ontwerp:   
- het ontbreken van een duidelijke probleemstelling; uit de toelichting blijkt niet wat precies de 

onderliggende redenen in de Arubaanse context, zijn om met het ontwerp te komen;  
- het ontbreken van een eenduidige doelstelling in het ontwerp en de toelichting; 
- het ontbreken van een duidelijke structuur en samenhang in de wetstekst; 
- het gebrek aan inpasbaarheid van de voorstellen in de Arubaanse wetgeving; 
- de onduidelijkheid ten aanzien van de toegevoegde waarde van het ontwerp naast de  

bescherming die reeds geboden wordt in de Staatsregeling, het Wetboek van Strafrecht en in 
mensenrechtenverdragen zoals het BUPO en het EVRM; 

- het ontbreken van duidelijke bepalingen over de bescherming en handhaving van de in het 
ontwerp genoemde rechten. 

 
Bij dit advies heeft de Raad het dictum 4 gegeven, luidende: 
‘De Raad kan zich op grond van bovenstaande weliswaar met de doelstelling, doch niet met de 
inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u in overweging het niet verder in procedure te 
brengen dan nadat met het bovenstaande rekening is gehouden.’ 
 
Voor de betekenis van de dicta van de Raad klik hier. 
 
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; 

 


