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Raad van Advies in jaarverslag 2016: 

“Rule of Law is het fundament van alles” 
 
Met 63 verzoeken om advies, 13 meer dan het jaar ervoor, was 2016 weer een productief jaar 
voor de Raad van Advies (RvA). De Raad bracht in dat jaar 54 adviezen uit. Negen verzoeken 
zijn teruggestuurd, mede door onvolledigheid in de ambtelijke voorbereiding. In een 
paragraaf van het jaarverslag over de kwaliteit van wetgeving stelt de RvA dat de redactionele 
en wetstechnische deskundigheid bij het opstellen van wetsontwerpen nadere aandacht 
vereist.  
 
Productie 
Het RvA jaarverslag is verdeeld in vier overzichtelijke hoofdstukken. 
Uit het chapiter ‘Productie’ blijkt o.a. dat 15,7% van het aantal adviesverzoeken zijn aan te 
merken als spoedadvies. Die betreffen ontwerpregelingen over uiteenlopende kwesties zoals 
de eindexamens h.a.v.o, v.w.o. en v.s.b.o., de vereenvoudiging en digitalisering van het 
procesrecht, en de herindeling van stemdistricten in het kader van de verkiezingen voor de 
Staten. 
Bij drie van alle uitgebrachte adviezen had de Raad fundamentele bezwaren die alleen door een 
grondige aanpassing van het ontwerp te ondervangen zijn. Dat oordeel betrof de ontwerpen 
voor de Pensioenregeling voltijd gewezen Eilandsraadleden van Curaçao en regelingen 
aangaande kansspelen en de instelling van een Begrotingskamer.  
Ook gaf de Raad twee keer ongevraagd advies. In het eerste ongevraagd advies is de Raad 
ingegaan op conflictbeslechting in het Koninkrijk. In dit advies concludeerde de Raad dat 
geschillen binnen het Koninkrijk slechts door een onafhankelijke rechterlijke instantie, die 
bevoegd is geschillen over de uitleg van het Statuut te beslechten, beslecht moeten worden. 
Het tweede ongevraagd advies had betrekking op de Sanctieregeling Jemen 2016 die de 
overheid en het bedrijfsleven verbiedt om zaken te doen met Jemen. Dat laatste, op grond van 
een Verenigde Naties-besluit dat door het Koninkrijk is geaccepteerd. 
 
Rule of Law 
In een leesbaar essay besteedt het jaarverslag ook aandacht aan een actueel onderwerp. Dit 
jaar schreef prof. mr. A. van Rijn over de Rule of Law die de grondslag biedt voor een 
rechtvaardige samenleving. Als voorbeeld van hoe het niet moet, noemt Van Rijn het 
experiment dat de overheid in 2015 startte om brievenbussen groepsgewijs in sommige wijken 
te plaatsen. Dat experiment berustte niet op een wettelijke basis. “Zonder wettelijke grondslag 
is er geen bevoegdheid voor de overheid om te handelen, omdat anders plichten tot willekeur 
en rechten tot gunsten zouden worden.”  
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De Rule of Law vereist ook dat het recht volgens vastomlijnde procedures tot stand komt. Dat 
geldt voor het hele samenspel tussen het parlement, de regering en de rechtspraak. 
Een harde kern van dit samenspel van krachten zijn vrije en geheime verkiezingen die de burger 
reële invloed geeft op het functioneren van het systeem. “Met vrije en geheime verkiezingen 
staat en valt alles.”  
Het is normaal als er enige spanning staat op de wisselwerking tussen mensen, politiek en recht. 
Vooral als de consensus over de waarden die we delen lijkt af te brokkelen. De kleinschaligheid 
op Curaçao maakt het systeem extra kwetsbaar. Het hangt immers af van relatief weinig actoren 
die elkaar bovendien vaak goed kennen. Behalve een stevige mate van fatsoen, vereist de 
kleinschaligheid des te meer dat alle actoren zich aan hun rol houden, ongeacht of het nu de 
Staten, de regering, de Raad van Advies, de Gouverneur, de Algemene Rekenkamer, de 
Ombudsman of de rechter is.  
 
Grondrechten 
De RvA stelt in zijn jaarverslag dat er bij de voorbereiding van enkele ontwerpregelingen geen 
of onvoldoende aandacht is besteed aan de toetsing van die regelingen aan bepalingen met 
betrekking tot grondrechten in het Statuut, de Staatsregeling en internationale verdragen. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor regelingen die over het actief - en passief kiesrecht gaan.  
Wat het eerste betreft, willen de initiatiefnemers in de Staten het Kiesreglement zodanig 
wijzigen dat het actief kiesrecht wordt beperkt tot ingezetenen met de Nederlandse 
nationaliteit die op Curaçao geboren zijn (landskinderen), en ingezetenen met de Nederlandse 
nationaliteit, die niet op Curaçao geboren zijn maar hier vóór de dag van de kandidaatstelling 
bij verkiezingen van de Staten minstens vijf jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest. Het doel 
van die voorgestelde wijziging is om Curaçao te beschermen tegen buitenproportionele 
gevolgen van een toestroom uit Nederland.  
Wat het passief kiesrecht betreft, willen de initiatiefnemers in de Staten bereiken dat 
Statenleden tijdelijk worden geschorst bij een voorlopige hechtenis met betrekking tot 
bepaalde misdrijven en bij een rechterlijke veroordeling voor het begaan van die misdrijven, 
ook als die veroordeling niet onherroepelijk is. Het initiatiefontwerp beperkt in feite het recht 
om tot Statenlid verkozen te worden.  
In beide gevallen oordeelt de RvA dat de initiatiefontwerplandsverordeningen niet verenigbaar 
zijn met bepalingen met betrekking tot grondrechten in het Statuut, de Staatsregeling en 
internationale verdragen. 
 
Openbaarheid 
De RvA vergaderde in het verslagjaar 24 keer plenair, met een gemiddeld 
aanwezigheidspercentage van 83,2%. Daarnaast werd er in totaal 17 keer vergaderd in 
werkgroepen van Bestuurlijke en juridische aangelegenheden en van Economische en financiële 
aangelegenheden. 
Om de openbaarheid in een democratische rechtsstaat te bevorderen, heeft de Raad een 
website (www.raadvanadvies.cw) opengesteld waar uitgebrachte adviezen toegankelijk 
worden gemaakt. Daarnaast is ook algemene informatie te vinden over de taken en 
samenstelling van de Raad. 
 
Willemstad, 20 juni 2017 
Namens de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, 
mevrouw mr. C.M. Raphaëla 
Secretaris 
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