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ONDERWERP : Verklaring van de Raad van Advies op de uitspraken van Minister  

    Oduber in de Staten van Aruba op 24 augustus jl. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O’stad - De Raad van Advies heeft met zeer grote teleurstelling kennis genomen van uitspraken 
van de minister van Toerisme, O. Oduber, tijdens de behandeling in de Staten van Aruba op 24 
augustus jl. van het wetsvoorstel inzake de regulering van all inclusive accommodatie, onder meer 
als zou de heer Rik Timmer vertegenwoordiger zijn van de AHATA in de Raad van Advies. Om 
die reden zou het oordeel van de Raad over het genoemde wetsvoorstel negatief zijn geweest en 
in het voordeel van het bedrijf waar de heer Timmer werkzaam is. 
 
De Raad acht dit niet alleen een schoffering van het betrokken lid, maar van de gehele Raad, nu 
dit een belediging is voor de deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van alle leden. 
 
Omdat het lidmaatschap van de Raad van Advies geen hoofdfunctie is, ligt het uitoefenen van 
andere (neven)functies van zijn leden voor de hand. Dat heeft enerzijds een groot voordeel: de 
leden staan met beide benen in de maatschappij en adviseren niet vanuit een ivoren toren. 
Anderzijds kan er door de (neven)functies sprake zijn van belangenverstrengeling of de schijn 
daarvan. De Raad kent daarom een aantal duidelijke regels en afspraken om de (schijn van) 
belangenverstrengeling tegen te gaan. Zo is er volstrekte transparantie over de (neven)functies, 
zie de website www.rva.aw onder 'Raadsleden'. 
 
Daarnaast participeert een lid niet aan beraadslagingen en besluitvorming over een 
aangelegenheid die hem rechtstreeks of indirect persoonlijk aangaat of waarbij hij als 
vertegenwoordiger is betrokken. In de notulen van de desbetreffende vergadering wordt hier van 
een aantekening gemaakt. Hieruit volgt dat onder meer de heer Timmer zich heeft verschoond 
en niet aan de vergaderingen over het bewuste wetsvoorstel heeft geparticipeerd, noch bij de 
totstandkoming van en besluitvorming over het advies betrokken is geweest. 
 
De besluitvorming in de Raad vindt plaats op basis van gedegen voorbereiding en onderzoek en 
de Raad streeft daarbij overeenstemming tussen de leden en consensus ten aanzien van haar 
besluitvorming. De kans dat de mening van één lid prevaleert, is hiermee uitgesloten. 
 
De leden van de Raad worden zorgvuldig en in alle openheid geselecteerd. Bij benoeming is 
bekend welke (neven)functie worden vervuld. 
 
Het uitoefenen van zijn Staatsrechtelijke taak, die onder meer inhoudt dat er kritisch wordt 
gekeken naar voorstellen van wetgeving, is niet gemakkelijk, maar binnen de democratische 
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rechtsorde van wezenlijk belang. De Raad is er zich van bewust dat niet iedereen met kritiek kan 
omgaan en dat ook niet iedereen op de hoogte is van de functie, de positie en het belang van de 
Raad. Van personen buiten het bestuur kan men dat misschien ook niet altijd verwachten en 
dergelijke uitlatingen, hoe onterecht en onjuist ook, moeten gelaten worden voor wat zij zijn: 
ongefundeerde beweringen en misslagen. 
 
Van openbare gezagsdragers zijn dergelijke uitspraken echter onacceptabel.  
Dat dergelijke uitspraken door enkele volksvertegenwoordigers met gejuich worden ontvangen is 
diep treurig. 
 
Bestuurlijke verhoudingen worden op deze wijze op onnodige wijze op scherp gesteld hetgeen 
een goede uitvoering van het wetgevingsproces en de deugdelijkheid van bestuur niet ten goede 
komt. 
 
Desondanks zal de Raad zich blijven inspannen zijn Staatsrechtelijke taak uit te oefenen, in alle 
onafhankelijkheid en objectiviteit, met als enig oogmerk te komen tot deugdelijke wetgeving.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O’stad - Cu gran decepcion Conseho Consultativo (Raad van Advies) a tuma nota di  
declaracionnan di ministro di Turismo O. Oduber durante tratamento di e concepto di ley pa 
regula accomodacionnan all inclusive den Parlamento di Aruba dia 24 di augustus ultimo. E 
declaracionnan aki ta encera entre otro cu Sr. Rik Timmer lo ta e representante di AHATA den 
Conseho Consultativo y cu pa e motibo aki e conseho di Raad riba e concepto di ley menciona 
lo tabata negativo y na interes di e empresa na unda Sr. Timmer ta traha. 
 
Conseho Consultativo ta considera cu e declaracionnan aki no solamente ta un insulto pa e 
miembro concerni, pero tambe pa henter e Conseho mirando cu e ta un insulto riba e capacidad, 
independencia y imparcialidad di tur miembro. 
 
Ser miembro di Conseho Consultativo no ta un funcion full-time y pa tal motibo por spera cu 
miembronan ta eherce otro funcionnan. Di un banda esaki tin un gran ventaha: e miembronan ta 
para cu ambos pia den comunidad y no ta duna conseho for di un toren di ivoor. Di otro banda 
e otro funcionnan aki por resulta den un conflicto di interes of por crea e apariencia cu lo por tin 
un conflicto di interes. Pa e motibo aki Conseho Consultativo tin un set di regla y 
palabracionnan cla pa contra aresta (e aparencia di) conflicto di interes. Di e forma aki tin un 
transparencia completo pa locual ta trata e otro funcionnan di e miembronan, mira e website 
www.rva.aw bou di ‘Raadsleden’.  
 
Alavez un miembro di Raad no ta participa na reunionnan y decisionnan riba topiconan cu 
directamente of indirectamente ta tok’e personalmente of na unda e ta envolvi como 
representante. Un anotacion di esaki ta wordo haci den e notulen di e reunion concerni. Esaki a 
resulta cu entre otro Sr. Timmer a disculpa su mes y no a participa na e reunionnan riba e 
concepto di ley menciona y no tabata envolvi den e proceso pa yega na e decision. 
 
E proceso pa yega na un decision den Raad ta tuma luga a base di un preparacion y investigacion 
profundo  y na unda Raad ta haci tur su empenjo pa yega na un acuerdo entre e miembronan y 
consensus pa cu e decision. Asina ta descarta e posibilidad cu decision di un miembro so ta 
prevalece. 
 
E miembronan di Raad ta wordo escohi di un forma cuidadoso y cu tur transparencia. Na 
momento di nan nombracion ta conoci cua ta e otro funcionnan cu nan ta eherce. 
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Cumpli cu su tarea constitucional, cu ta encera entre otro mira conceptonan di ley di un forma 
critico, no ta facil pero di suma importancia den e estado di derecho democratico. Conseho 
Consultativo ta conciente cu no ta tur hende por anda cu critica  y tambe cu no ta tur hende sa e 
funcion, posicion y importancia di Conseho Consultativo. Di personanan cu no tin di haber cu 
gobernacion por spera esaki posiblemente y expresionnan asina, aunque con inhusto y incorecto 
nan por ta, mester wordo laga pa locual nan ta: afirmacionnan infunda y robes. 
 
Di gobernantenan, sin embargo, expresionnan asina ta inacceptabel.  
Cu expresionnan asina ta wordo accepta door di algun representante di pueblo cu aprobacion, ta 
sumamente tristo.  
 
Relacionnan den gobernacion ta wordo poni asina inecesariamente na peliger y esaki no ta  
favorece un bon ehecucion di e proceso legislativo y bon gobernacion.  
 
Sin embargo Conseho Consultativo lo sigui haci su empenjo pa cumpli cu su tarea 
constitucional, cu tur independencia y imparcialidad, cu e unico meta pa yega na leynan corecto y 
di bon calidad. 
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