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Raad van Advies lanceert een vernieuwde website 

“Website Raad van Advies: nieuwe stijl” 
 
Met de lancering van een vernieuwde website beoogt de Raad van Advies (RvA) dat zijn 
producten voor een zo groot mogelijke doelgroep toegankelijker en daardoor aantrekkelijker 
en informatiever zullen zijn. Nieuw is onder meer een “statusoverzicht ontvangen 
adviesverzoeken”.  
 
Doel van de lancering van een vernieuwde website 
De RvA lanceert vandaag een vernieuwde website (www.raadvanadvies.cw). De lancering van 
een vernieuwde website is een belangrijk onderdeel van het doel van de Raad om zorg te dragen 
dat het belang van de RvA in ons staatsbestel voor de samenleving begrijpelijk wordt en dat de 
perceptie in de samenleving jegens het belang van de RvA in gunstige zin verandert. Gaandeweg 
zal deze website verder worden geoptimaliseerd. Een van de volgende stappen zal zijn het 
vertalen van de home pages in het Papiaments ter vergroting van de leesbaarheid voor de 
bezoekers van de website.  
 
Nieuwigheden 
Deze website is, net zoals de oude website, het middel bij uitstek om het publiek structureel 
van informatie te voorzien aangaande de werkzaamheden van de RvA. Hierbij moet onder meer 
gedacht worden aan het op continue basis op de website plaatsen van uitgebrachte openbare 
adviezen over wetgeving en bestuur en overige relevante (openbare) informatie. Ook wordt het 
publiek door middel van deze website in staat gesteld algemene interne informatie te verkrijgen 
over de Raad zelf. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan de taken en de samenstelling 
van de Raad en het Secretariaat en de geschiedenis van de Raad. 
Nieuw is het ontwerp van de website. Het vertrouwde www.raadvanadvies.cw beeld heeft een 
compleet vernieuwd ontwerp. De zoekfunctie is geoptimaliseerd. Een belangrijk nieuw 
onderdeel van de website is het “Statusoverzicht ontvangen adviesverzoeken” vanaf 2017. 
Hiermee kunnen de burgers op elk moment de website raadplegen voor informatie met 
betrekking tot de productie van de RvA. In dit overzicht kan ten aanzien van elk adviesverzoek, 
dat de RvA vanaf 1 januari 2017 in behandeling heeft, worden opgemaakt wanneer de Raad het 
heeft ontvangen en wat de status daarvan is. Wat betreft de status van een adviesverzoek zal 
onder meer de datum worden vermeld waarop het verzoek om advies is ontvangen, wanneer 
het advies is uitgebracht of is geretourneerd. In dit onderdeel is ook een zoekfunctie 
opgenomen. 
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De Raad hoopt dat de burgers de vernieuwde website als zeer prettig zullen ervaren. Uiteraard 
is elke feed back hierover van harte welkom en zal zeker worden gebruikt indien het de website 
ten goede komt. 
 
Jaarverslag 2016 
De RvA brengt elk jaar een verslag uit, waarin een samenvatting van de werkzaamheden en een 
aantal van de uitgebrachte adviezen met belanghebbenden en het bredere publiek gedeeld 
wordt. De integrale tekst van het onlangs uitgebracht Jaarverslag 2016 is te vinden op de 
website. 
 
Contact 
In de vernieuwde website is, evenals de oude website, ook de mogelijkheid opgenomen om met 
de RvA in contact te treden via het e-mailadres: info@raadvanadvies.cw.  
 
 
Willemstad, 20 juni 2017 
 
 
Namens de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, 
mevrouw mr. C.M. Raphaëla 
Secretaris 
 
 

mailto:info@raadvanadvies.cw

