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Vindplaats : AB 1992 no. GT 3 
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 HOOFDSTUK I 
 
 Paragraaf 1 
 
 Inrichting 
 
 Artikel 1 
 

 De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat uit vijf 
leden, de voorzitter daaronder begrepen. 
 
 Artikel 2 
 

De leden van de Raad worden bij landsbesluit benoemd, geschorst 
en ontslagen. Zij bekleden hun ambt niet langer dan zeven jaren, doch 
zijn terstond herbenoembaar. 
 
 Artikel 3 
 
 De leden van de Raad worden benoemd op voordracht van de minister 
van Algemene Zaken, na overleg met de minister van Justitie en Publie-
ke Werken. Voor de benoeming van de voorzitter wordt de Raad gehoord; 
voor de benoeming van de overige leden doet de Raad een aanbeveling. 
 
 Artikel 4 
 

De leden van de Raad worden bij met redenen omkleed besluit ont-
slagen:  
a. op eigen verzoek; 
b. bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd; 
c. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak we-

gens misdrijf zijn veroordeeld, dan wel hun bij zulk een uitspraak 
een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; 

d. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak on-
der curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn ver-
klaard, surséance van betaling hebben verkregen of wegens schulden 
zijn gegijzeld; 

e. indien zij uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt 
zijn geworden hun functie te vervullen; 

f. bij ongeschiktheid voor hun functie, anders dan uit hoofde van 
ziekten of gebreken; 

g. bij de aanvaarding van ambten of betrekkingen, die volgens artikel 
9 onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad. 

 
 Artikel 5 
 

1. De leden van de Raad worden bij met redenen omkleed besluit 
geschorst indien tegen hen een gerechtelijk vooronderzoek terzake van 
misdrijf wordt ingesteld. 
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2. Bij landsbesluit wordt de schorsing opgeheven zodra de grond 
voor de maatregel is vervallen. 
 
 Artikel 6 
 

Indien het voornemen bestaat een der leden van de Raad te schor-
sen of te ontslaan, anders dan in de gevallen als bedoeld in artikel 
4, onder a, b en g, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld hier-
over zijn mening kenbaar te maken. 
 
 Artikel 7 
 

De geldelijke voorzieningen van de leden worden bepaald bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 
 
 Artikel 8 
 

1. Echtgenoten en bloed- of aanverwanten tot en met de tweede 
graad kunnen niet tezamen leden van de Raad zijn. 

2. Indien het huwelijk eerst wordt aangegaan na de benoeming, 
legt de jongste in leeftijd zijn ambt neer. 

3. In geval van opkomende aanverwantschap na de benoeming legt 
hij, door wiens huwelijk de aanverwantschap ontstaat, zijn ambt neer. 

4. De aanverwantschap houdt op door de ontbinding of nietigver-
klaring van het huwelijk, dat haar veroorzaakte. 
 
 Artikel 9 
 

1. De leden van de Raad kunnen niet tegelijk zijn; 
a. Gouverneur; 
b. vervanger van de Gouverneur; 
c. lid van de Algemene Rekenkamer; 
d. minister; 
e. gevolmachtigde minister; 
f. actief dienend ambtenaar; 
g. lid van de rechterlijke macht; 
h. procureur-generaal of advocaat-generaal bij het Gemeenschappelijk 

Hof van Justitie; 
i. lid der Staten. 

2. Met ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, onder f, worden voor 
de toepassing van dit artikel gelijk gesteld zij, die in dienst van 
het Land op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn. 
 
 Artikel 10 
 

De leden van de Raad leggen, alvorens hun betrekking te aan-
vaarden, in handen van de Gouverneur de volgende eed (verklaring en 
belofte) af: 
 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, om iets hoegenaamd in deze be-
trekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige be-
loften of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. 
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning en aan het Statuut voor 
het Koninkrijk, dat ik de Staatsregeling van Aruba steeds zal 
helpen onderhouden en het welzijn van Aruba naar mijn vermogen 
zal voorstaan. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
("Dat verklaar en beloof ik"). 
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 Artikel 11 
 

In geval een der leden van de Raad zich buitenslands begeeft, 
geeft hij daarvan tevoren schriftelijk kennis aan de regering en aan 
de Raad. 
 
 Artikel 12 
 

De voorzitter wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen 
door het oudste aanwezige lid, naar rang van benoeming. 
 
 Artikel 13 
 

1. Aan de Raad wordt toegevoegd een secretariaat met aan het 
hoofd de secretaris van de Raad van Advies. 

2. Het personeel van het secretariaat wordt op voordracht van de 
Raad bij landsbesluit benoemd en, gehoord de Raad, bij landsbesluit 
geschorst en ontslagen.  
 
 Artikel 14 
 

Tot secretaris van de Raad van Advies is slechts een rechtsge-
leerde benoembaar. 
 
 Artikel 15 
 

Het personeel van het secretariaat legt alvorens hun ambt te aan-
vaarden in handen van de Gouverneur, de volgende eed (verklaring en 
belofte) af: 
 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, on-
der welke naam of welk voorwendsel ook, om tot mijn ambt te 
worden benoemd, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven 
of beloofd. 
 
Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in mijn ambt te 
doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of ge-
schenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. 
 
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; dat ik de Staatsregeling 
van Aruba steeds zal onderhouden en handhaven, en mijn ambt te 
goeder trouw met alle vlijt, eerlijkheid en onzijdigheid zal 
waarnemen. 
 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig" ("Dat verklaar en beloof 
ik"). 

 
 Paragraaf 2 
 
 Taken en bevoegdheden 
 
 Artikel 16 
 

1. De Raad wordt gehoord over: 
a. alle ontwerpen van landsverordeningen en van landsbesluiten, hou-

dende algemene maatregelen; 
b. voorstellen tot goedkeuring, als bedoeld in het tweede lid van ar-

tikel 24 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van 



 ************************* 
AB 2006 no. 38 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 09 mei 2007 
 ************************* 
==================================================================== 
 

 
 4 

verdragen die Aruba raken; 
c. ontwerpen van rijkswetten en van algemene maatregelen van rijks-

bestuur.  
2. Het horen van de Raad kan achterwege blijven met betrekking 

tot de in het eerste lid onder b en c bedoelde voorstellen en ont-
werpen indien daaromtrent tussen de regering en de gevolmachtigde mi-
nister geen overleg plaatsvindt of naar het oordeel van de regering om 
andere redenen het horen van de Raad bezwaarlijk is. 

3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid kan het horen 
van de Raad achterwege blijven in bij landsverordening te bepalen ge-
vallen. 
 
 Artikel 17 
 

De Raad is bevoegd: 
a. uit eigen beweging advies uit te brengen omtrent aangelegenheden 

tot haar werkterrein behorende; 
b. op verzoek advies aan de regering of Staten uit te brengen omtrent 

andere dan tot haar werkterrein behorende aangelegenheden. 
 
 Artikel 18 
 

1. De ministers geven aan de Raad de inlichtingen, die de Raad in 
verband met de te behandelen zaken noodzakelijk oordeelt. 

2. De Raad is gemachtigd deskundigen op te roepen ten einde in de 
Raad te dienen van voorlichting en advies. 
 
 Artikel 19 
 

De Raad beraadslaagt met de minister, wie de zaak aangaat, indien 
de Raad of de minister zulks mocht verlangen. 
 
 Artikel 20 
 

1. Voor het vaststellen van een advies of voor het nemen van een 
besluit door de Raad is de aanwezigheid van ten minste 3 leden ver-
eist.  

2. Het advies wordt vastgesteld of het besluit genomen bij meer-
derheid van stemmen. 

3. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter der 
vergadering. Van die omstandigheid wordt in het advies melding ge-
maakt. 
 
 Artikel 21 
 

1. Het advies van de Raad is met redenen omkleed. 
2. Hij, die in de vergadering een mening kenbaar heeft gemaakt, 

van die der meerderheid afwijkende kan zich in deze vergadering de be-
voegdheid voorbehouden tot het uitbrengen van een afzonderlijk advies, 
hetwelk bij het advies van de Raad wordt gevoegd. 
 
 Artikel 22 
 

De voorzitter van de Raad kan de behandeling van eenvoudige zaken 
aan een enkelvoudige kamer, bestaande uit één door hem aan te wijzen 
lid, opdragen. Dit lid is te allen tijde bevoegd, indien het belang 
der zaak dit naar zijn oordeel vordert, deze naar de vergadering terug 
te wijzen. 
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 Artikel 23 
 

Van de genomen besluiten in zaken, waarover de Raad heeft gead-
viseerd, wordt aan deze mededeling gedaan. 
 
 HOOFDSTUK II 
 
 Slotbepalingen 
 
 Artikel 24 
 

De leden van de Raad onthouden zich van medestemmen indien de 
zaak hun, hun echtgenoten of hun bloed- en aanverwanten tot en met de 
tweede graad persoonlijk aangaat, en indien zij als gemachtigden in de 
zaak zijn betrokken. Zij nemen in dat geval voorts niet deel aan de 
werkzaamheden van de Raad. 
 
 Artikel 25 
 

Tegen de leden van de Raad kan een vervolging in rechte, noch een 
rechtsvordering worden ingesteld wegens hetgeen zij tijdens de beraad-
slaging van de Raad hebben gezegd, dan wel aan de Raad schriftelijk 
hebben overgelegd. 
 
 Artikel 26 
 

De leden van de Raad nemen geheimhouding in acht, wanneer deze 
door de minister, wie de zaak aangaat, nodig is geoordeeld. 
 
 Artikel 27 
 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening 
Raad van Advies. 
 


