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E-boek over thema’s Aanwijzing en 
Ontbindingsrecht  

 
WILLEMSTAD – Als Hoog College van Staat wil de Raad van Advies (RvA) een bijdrage leveren 
aan de publieke discussie over verhoudingen en bevoegdheden binnen het politieke speelveld 
in Curaçao, alsook binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daarover heeft de RvA samen met 
de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) op 7 november 2018 een publieke 
forumdiscussie georganiseerd. Over de thema’s van deze forumdiscussie is onlangs door de RvA 
in samenwerking met de UoC een E-boek uitgegeven. 
 
De titel van de forumdisussie luidde “Aanwijzingen en Ontbindingsrecht; Onderlinge 
verhoudingen op lands- en rijksniveau”. De onderwerpen werden ingeleid door prof. mr. Lodewijk 
Rogier en  prof. dr. Arjen van Rijn gevolgd door commentaar van twee coreferenten mr. Aubrich 
Bakhuis en prof. dr. Paul Bovend’Eert. De eerste inleiding had als titel “De 
aanwijzingsbevoegdheid van de koninkrijksregering in de praktijk” en de tweede inleiding “Het 
ontbindingsrecht versus de vertrouwensregel”. Na de lezingen van de vier sprekers vond op basis 
van hun voordrachten en stellingen een open discussie plaats tussen de sprekers en de andere 
aanwezigen over de thema’s van de forumdiscussie. De moderator dr. Jeffrey Sybesma sloot de 
bijeenkomsten af met een reeks conclusiepunten. 
Met het uitgeven van dit E-boek beoogt de RvA de kennis en inzicht te vergroten over de 
toepassing van de aanwijzingsbevoegdheid van de koninkrijksregering, alsook het recht tot 
ontbinding van de Staten door de regering en het gebruik door de Staten van de mogelijkheid 
een minister naar huis te sturen door het aannemen van een motie van wantrouwen. Hiermee 
kunnen onnodige meningsverschillen worden voorkomen en een beter onderling begrip worden 
gekweekt, zodat de democratische rechtsstaat beter kan functioneren.  
Kennis van het E-boek kan worden genomen door de website van de RvA te bezoeken: 
www.raadvanadvies.cw  
 
Willemstad, 4 januari 2018 
Namens de Ondervoorzitter van de Raad van Advies 
Mevrouw mr. C.M. Raphaëla 
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