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Een nieuw land,
een nieuwe Raad
Inleiding
Na enkele jaren van intensief overleg en
voorbereiding is op 10 oktober 2010 de nieuwe
structuur van het Koninkrijk der Nederlanden
ingegaan. Daarbij werd het voormalige land
de Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao
en Sint Maarten kregen de status van land
binnen het Koninkrijk, terwijl Bonaire, Sint
Eustatius en Saba als openbare lichamen deel
gingen uitmaken van het staatsbestel van
Nederland.
Om Curaçao als nieuw land in te richten zijn in
gedurig onderling overleg de nodige afspraken
gemaakt onder meer met betrekking tot
de noodzakelijke handelingen die moesten
plaatsvinden om te garanderen dat de
Curaçaose basisregelingen ook tijdig en op
deugdelijke wijze tot stand konden worden
gebracht. In die basisregelingen moesten onder
meer de fundamentele menselijke rechten
en vrijheden alsmede regels betreffende de
rechtszekerheid en de deugdelijkheid van
bestuur worden vastgelegd. Een en ander
werd toen vastgelegd in de artikelen 60a en
60b van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden (het Statuut).
Zo heeft (toen nog het eilandgebied)
Curaçao nog vóór 10 oktober 2010 de eigen
Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, no.
86) (de Staatsregeling) vast kunnen stellen,
waarin de staatsinrichting van het nieuwe land
Curaçao wordt geregeld, met inachtneming
van de criteria waaraan een land binnen het
Koninkrijk moet voldoen. Evenzo zijn toen
de nodige organieke landsverordeningen
vastgesteld, waaronder de Landsverordening
Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87).
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De wettelijke grondslag van de Raad van Advies van
Curaçao
De Raad van Advies van Curaçao is in de Staatsregeling zelf
ingesteld. Artikel 64, eerste lid, van de Staatsregeling luidt: “Er
is een Raad van Advies.”
De artikelen 64 tot en met 67 van de Staatsregeling bevatten
bepalingen omtrent de taken, bevoegdheden en samenstelling
van de Raad, waarbij in artikel 66 van de Staatsregeling de
opdracht wordt gegeven om een landsverordening tot stand te
brengen ter nadere regeling van de inrichting, samenstelling
en bevoegdheden van de Raad van Advies. Aan die opdracht is
voldaan middels de Landsverordening Raad van Advies.

Een Hoog College van Staat
De Raad van Advies is de belangrijkste adviseur van de
regering voor wetgeving en bestuur. De Raad behoort, evenals
de Staten, de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de
zogenoemde Hoge Colleges van Staat. Hoge Colleges van Staat
zijn instituties die in de Staatsregeling zelf zijn geregeld en die
hun taken onafhankelijk van de regering uitvoeren.

De taak van de Raad van Advies
De Raad van Advies is onafhankelijk adviseur van de regering.
De adviseringstaak is gebaseerd op artikel 64 van de Staatsregeling. Waarover de Raad adviseert, is nader uitgewerkt in de
Landsverordening Raad van Advies:
• alle ontwerpen van landsverordeningen die de Gouverneur
ter goedkeuring aan de Staten onderwerpt en die de Staten aan de Gouverneur ter vaststelling hebben aangeboden,
alsmede ontwerpen van landsbesluiten, houdende algemene
maatregelen;
• alle voorstellen tot goedkeuring van overeenkomsten met
andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties
die Curaçao raken of van het voornemen tot opzegging van
die overeenkomsten;
• alle ontwerpen van rijkswetten en van algemene maatregelen
van rijksbestuur;
• alle zaken van wetgeving en bestuur waaromtrent de regering
het nodig oordeelt;
• alle zaken waaromtrent een landsverordening zulks
voorschrijft.

Raad van Advies van Curaçao

Daarnaast verricht de Raad van Advies nog een aantal taken.
Als de Staten een door één of meer Statenleden voorgestelde
ontwerplandsverordening (initiatiefontwerp) in behandeling
willen nemen, vragen ze eerst advies van de Raad van Advies
over het initiatiefontwerp.
De Raad van Advies kan de regering ook spontaan adviseren
omtrent onderwerpen van wetgeving of bestuur, wanneer hij
dat nodig vindt. Bijvoorbeeld over onderwerpen waarover de
Raad nieuwe wetgeving wenselijk acht of over aangelegenheden
die naar het oordeel van de Raad van bijzondere betekenis zijn.

De samenstelling van de Raad
Zijne Excellentie de Gouverneur is Voorzitter van de Raad van
Advies.
De Raad van Advies bestaat voorts uit ten minste vijf en ten
hoogste negen leden, onder wie een ondervoorzitter.
De ondervoorzitter heeft de dagelijkse leiding over het college
en de organisatie van de Raad.

De inrichting van de werkzaamheden
van de Raad
Op grond van het bepaalde in artikel 67
van de Staatsregeling (en artikel 18 van de
Landsverordening Raad van Advies) stelt de
Raad van Advies zelf het reglement van orde
voor zijn werkzaamheden vast, dat daarna in het
Publicatieblad wordt bekendgemaakt (zie Bijlage
B). Met deze door de Staatsregeling toegekende
bevoegdheid wordt de zelfstandige positie die
de Raad van Advies inneemt ten opzichte van de
regering, geaccentueerd. Wat de uitvoering van zijn
werkzaamheden betreft, beslist de Raad dus zelf.
De Raad is in principe vrij ten aanzien van de in
het Reglement van orde op te nemen voorschriften.
Deze mogen echter niet in strijd zijn met enige
bepaling van het Statuut, de Staatsregeling, de
Landsverordening Raad van Advies of een andere
landsverordening.

Benoeming en ontslag in het algemeen
De ambtelijke ondersteuning
De ondervoorzitter en de overige leden worden bij landsbesluit
benoemd, op voordracht van de Minister van Algemene Zaken.
Zij worden benoemd voor een periode van vijf jaar, maar zijn
daarna terstond herbenoembaar.
In artikel 4 van de Landsverordening Raad van Advies worden
enkele benoembaarheidseisen gesteld. Om te worden benoemd
moet men Nederlander zijn, de leeftijd van 35 jaar hebben
bereikt, te Curaçao woonachtig zijn en voldoen aan een bij
wettelijke regeling vastgesteld profiel. Het vereiste profiel is
vastgesteld bij “Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en
leden Raad van Advies” (P.B. 2011, no. 11) (zie Bijlage A).

Aan de Raad is toegevoegd een secretaris die,
ingevolge artikel 15 van de Landsverordening Raad
van Advies, op voordracht van de Raad zelf, bij
landsbesluit wordt benoemd. De secretaris is de
eerste adviseur van de Raad en is tevens belast met
de leiding van het Secretariaat als ondersteunende
ambtelijke dienst van de Raad.

De ondervoorzitter en de overige leden van de Raad worden
op eigen verzoek (zie ook artikel 9 van de Landsverordening
Raad van Advies) en wegens het bereiken van de leeftijd
van zeventig jaar ontslagen. In andere gevallen worden zij op
voordracht van de Raad bij met redenen omkleed landsbesluit
ontslagen. De ontslaggronden zijn opgenomen in artikel 6,
eerste lid, van de Landsverordening Raad van Advies.
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Quadruppel- overleg tussen de adviesraden van het Koninkrijk der Nederlanden – Den Haag, 20 september 2011.
V.l.n.r.: mr. C.M. Grüning (Ondervoorzitter van de Raad van Advies van Curaçao), mevr. mr. M.C.C. Salmon - Brooks (Vicepresident van de Raad van Advies van Sint Maarten), mr. H.D. Tjeenk Willink (voormalige Vicepresident van de Raad van State van
het Koninkrijk) en mr. A. J. Swaen (Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba)
(foto: ter beschikking gesteld door de Raad van State van het Koninkrijk)
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Raad van Advies van Curaçao

De leden van de
Raad van Advies
van Curaçao
a. Benoeming van de leden van de Raad van Advies
van Curaçao in de praktijk
De ondervoorzitter en de overige leden van de Raad van Advies
worden, op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, bij
landsbesluit benoemd. Voor de benoeming van de ondervoorzitter
wordt de Raad van Advies gehoord. Voor de benoeming van de
overige leden doet de Raad een aanbeveling. De Raad komt tot een
aanbeveling na intern overleg. Daarbij houdt de Raad in elk geval
rekening met het bepaalde in artikel 4 van de Landsverordening
Raad van Advies. In dat artikel zijn de vereisten voor het
lidmaatschap van de Raad opgenomen. Daarnaast houdt de Raad
rekening met de expertise die binnen de Raad in de regel aanwezig
moet zijn om adviesverzoeken die onder het werkgebied van de
Raad vallen, af te handelen. Bij de benoeming van de leden wordt
gelet op deskundigheid, ervaring en vaardigheden en daarnaast
ook op persoonlijke kwaliteiten en bijzondere eigenschappen,
zoals maatschappelijke betrokkenheid.
De Minister van Algemene Zaken brengt zijn voordracht in de
Raad van Ministers, die een besluit ter zake moet nemen. De
aanbeveling van de Raad van Advies moet niet beschouwd worden
als een bindend advies. De Minister van Algemene Zaken of de
Raad van Ministers is niet verplicht de aanbeveling van de Raad
te volgen. De positie van de Raad als onafhankelijk adviesorgaan
brengt dan wel met zich mee dat in een dergelijk geval het niet

volgen van de aanbeveling van de Raad moet worden
gemotiveerd. In elke fase om te komen tot nieuwe
leden van de Raad kan enige afstemming plaatsvinden
tussen de Minister van Algemene Zaken en de Raad
van Advies.

b. De eerste samenstelling van de Raad van
Advies van Curaçao1
Inleiding
De Landsverordening Raad van Advies is vastgesteld bij “Eilandsverordening vaststelling diverse
ontwerplandsverordeningen land Curaçao” (A.B.
2010, no. 87) van het eilandgebied Curaçao. Deze
vaststelling is geschied, inclusief een aanvulling bij
nota van wijziging op het oorspronkelijk ontwerp.
Bij die nota van wijziging is een nieuwe bepaling opgenomen in artikel 332, als een voorziening voor de
aanstelling van de eerste groep leden van de nieuwe Raad van Advies van Curaçao.
De in artikel 33 van de Landsverordening Raad
van Advies opgenomen bepaling was echter in de
praktijk niet uit te voeren, daar de redactie van het
eerste lid van dat artikel niet in overeenstemming
was met de werkelijkheid. Anders dan de tekst van
artikel 33, eerste lid, wil doen voorkomen, waren er
in de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen
immers geen leden die door enig eilandgebied
waren voorgedragen en namens dat eilandgebied
zitting hadden in de Raad. Weliswaar waren de
leden op verschillende eilanden woonachtig, doch
er werd geen onderscheid gemaakt tussen de leden
naar eiland van herkomst.

1

Zie voor de samenstelling van de Raad van Advies van Curaçao Bijlage C.

2

Artikel 33 luidt als volgt:
1. In afwijking van de in artikel 3 en 5, vastgelegde benoemingsprocedure voor de ondervoorzitter en de leden van de Raad
van Advies treden als eerste leden van de Raad van Advies op de zittende leden van de Raad van Advies van de Nederlandse
Antillen, voor zover zij door Curaçao zijn voorgedragen en namens Curaçao zitting hebben in deze Raad.
2. De in het eerste lid bedoelde voorzitter en leden oefenen hun taken, zoals in Artikel 19 en volgende van de landverordening
uit voor een periode van maximaal zes maanden na inwerkingtreding van deze landsverordening met dien verstande dat zij
binnen deze periode tevens zorg dragen voor een adequate samenstelling van de Raad met in achtneming van de in artikel
4, 9 tot en met 11 voorgeschreven benoemingscriteria.
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De eerste benoeming van leden
Nu de als overgangsmaatregel voorgestelde voorziening van artikel 33, eerste lid, van de Landsverordening Raad van Advies niet kon worden toegepast, was voor de eerste samenstelling van Raad van
Advies van Curaçao een formele benoeming door
de regering van Curaçao nodig. Deze benoeming
geschiedde bij Landsbesluit van 12 november 2010,
no. 10/4737. Daarbij volgde de regering, met het oog
op de continuïteit, de gedachtelijn van het bepaalde in artikel 33 van de Landsverordening Raad van
Advies en benoemde de volgende personen (allen
voormalige leden van de Raad van Advies van de
Nederlandse Antillen) als eerste leden van de Raad
van Advies van Curaçao: prof. mr. F.B.M. Kunneman
(tevens ondervoorzitter), mevr. M.M. Leetz-Cijntje,
ir. R. Gomes Casseres, mr. A.R. Bermudez, mevr.
mr. drs. B.J. Doran-Scoop, mr. C.M. Grüning, mr.
R.N. Hart en mevr. mr. E.E. Jonis-Kleinmoedig.
Naar analogie van het bepaalde in artikel 33,
tweede lid, van de Landsverordening Raad van
Advies werden deze eerste leden benoemd voor
een beperkte periode, namelijk tot uiterlijk 10 april
2011.
Aan de heer Bermudez werd daarna op zijn verzoek
per 1 januari 2011 eervol ontslag verleend.

Bij Landsbesluit van 6 april 2011, no. 11/0793 werden met
ingang van 11 april 2011 de leden Gomes Casseres, DoranScoop, Grüning en Hart herbenoemd en werden ter vervulling
van de ontstane vacatures de volgende personen benoemd
tot lid van de Raad van Advies: mevr. mr. L.M. Dindial, mevr.
mr. drs. M.B.A. Lieuw-van Gorp en mr. Th.F.J. de Man. Bij
Landsbesluit van 15 april 2011, no. 11/0849 werd ook drs. Ch.P.
do Rego MBA tot lid van de Raad benoemd.
Het lid mr. C.M. Grüning werd met ingang van 15 april 2011
benoemd tot ondervoorzitter van de Raad van Advies. Bij
Landsbesluit van 26 mei 2011, no. 11/1318, werd mr. F.W. Stüger
tot lid van de Raad benoemd. Hiermee werd de bezetting van
de Raad van Advies op maximale sterkte gebracht.
Aan de (her)benoeming van de leden na 10 april 2011 ging
steeds vooraf een aanbeveling van de Raad van Advies aan
de Minister van Algemene Zaken. Voor de benoeming van de
ondervoorzitter werd de Raad gehoord.

Mutaties in de samenstelling
na 10 april 2011
Bij het verstrijken van bovengenoemde benoemingsperiode gaven ondervoorzitter Kunneman en de
leden Leetz-Cijntje en Jonis-Kleinmoedig te kennen
zich na 10 april 2011 niet meer beschikbaar te stellen voor een herbenoeming.
Voor de kwaliteit van zijn adviezen is de Raad
afhankelijk van de kennis, deskundigheid, inzet en
motivatie van zijn leden. Het is dan ook jammer
als mensen weggaan. De Raad is de leden van wie
in het verslagjaar afscheid werd genomen, zeer
erkentelijk voor de prachtige wijze waarop zij hun
taak hebben uitgevoerd.
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Afscheid van de eerste Ondervoorzitter van de
Raad van Advies van Curaçao, prof. mr. F.B.M. Kunneman Willemstad, 19 augustus 2011
(foto: Ryan Cabenda)

Raad van Advies van Curaçao

De werkzaamheden
van de Raad van
Advies
De vergaderingen van de Raad
De Raad heeft in de verslagperiode gemiddeld twee keer per
maand in plenair verband vergaderd. De plenaire vergaderingen
werden voorgezeten door de ondervoorzitter en vonden in de
regel plaats op de eerste en derde maandag van de maand.
Op grond van artikel 65, eerste en vijfde lid, van de Staatsregeling
is de Gouverneur voorzitter van de Raad van Advies en heeft hij,
als hij een vergadering van de Raad bijwoont, een raadgevende
stem. In het jaar 2011 heeft de Gouverneur één vergadering
van de Raad voorgezeten.
De adviezen die door de Raad in een plenaire vergadering zijn
vastgesteld, worden ondertekend door de ondervoorzitter
en de secretaris. Deze adviezen worden aangeboden aan de
Gouverneur of aan de voorzitter van de Staten als het een
adviesverzoek van de Staten betreft.
In de verslagperiode heeft de Raad 26 maal een plenaire
vergadering gehouden. Daarnaast werd in januari 2011 de
huishoudelijke vergadering van de Raad gehouden.
Naast de leden van de Raad en de secretaris wonen over het
algemeen ook de adviseurs van het Secretariaat de plenaire
vergaderingen van de Raad bij.
De Raad verleent waar mogelijk zijn medewerking voor het
uitbrengen van (spoed)adviezen en belegt daarvoor, indien
nodig, extra plenaire vergaderingen. Daarnaast vergaderen de
leden van de Raad meestal nog één of twee keer per maand in
(kleiner) werkgroepverband.

Voorbereiding in werkgroepen van de Raad
Elk advies wordt voorbereid door een werkgroep van de Raad.
Iedere werkgroep behandelt de voorstellen van drie ministeries.
Na het voorbereidend werk legt de werkgroep een conceptadvies voor aan de volle Raad, die het advies vervolgens, met
eventuele aanpassing, vaststelt.
De leden van de Raad zijn ingedeeld in drie werkgroepen:
(1) Bestuurlijke en juridische aangelegenheden, (2) Economische en financiële aangelegenheden en (3) Educatieve en
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sociale aangelegenheden. Een werkgroep wordt
gevormd door ten minste drie leden van de Raad
en ondersteund door een juridisch medewerker van
het Secretariaat als adviseur. Elk lid wordt op basis van zijn expertise ingedeeld in een werkgroep.
Zie voor de indeling van de leden in werkgroepen
Bijlage D. Elk adviesverzoek dat de Raad ontvangt,
wordt in de regel en afhankelijk van het onderwerp
in één van de genoemde werkgroepen voorbereid.
Het komt ook voor dat een werkgroep versterking
krijgt van één of meer leden van een andere werkgroep.
De werkgroep komt regelmatig bijeen om de
advisering over een adviesverzoek voor te
bereiden. Daarnaast is overleg via email tussen de
werkgroepleden ook mogelijk.
De adviseur die een werkgroep ondersteunt, verricht
vooronderzoek over het betreffende adviesverzoek.
Aan de hand daarvan stelt de adviseur een eerste
conceptadvies op. Dit conceptadvies, dat in de
regel de instemming van de secretaris draagt, dient
om de discussies in de werkgroepvergaderingen
over het adviesverzoek te vergemakkelijken.
Naast bovengenoemde werkgroepen kent de Raad
ook commissies die ingesteld worden voor de
voorbereiding van specifieke aangelegenheden.

De wijze van besluitvorming
Een al dan niet aangepast conceptadvies dat door de
werkgroep is geaccordeerd, wordt in een plenaire
vergadering van de Raad behandeld en wordt,
wanneer overeenstemming daarover is bereikt,
vastgesteld. De Raad kan ook besluiten dat de
werkgroep die een conceptadvies heeft voorbereid,
het conceptadvies moet reviseren, waarna het al dan
niet aangepaste conceptadvies opnieuw behandeld
wordt in een plenaire vergadering van de Raad.
Artikel 26, tweede lid, van de Landsverordening
Raad van Advies opent voorts de mogelijkheid voor
een lid om een afwijkend afzonderlijk advies uit
te brengen, dat in het advies van de Raad wordt
opgenomen. Het Reglement van Orde voor de Raad
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van Advies van Curaçao geeft in artikel 13, tweede
lid, nadere invulling hieraan.
De Raad heeft ook interne regels opgesteld ter zake
van het omgaan met tegenstrijdige belangen (zie
Bijlage E). Het komt neer op de vraag of bij een lid
andere belangen een rol kunnen spelen waardoor
een advies van de Raad mogelijk niet objectief en
niet onpartijdig tot stand komt. Indien zich een geval
van tegenstrijdig belang voordoet, zal betrokkene
niet deelnemen aan de beraadslagingen en mag hij
niet stemmen indien daardoor de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van de Raad schade zou kunnen
lijden of de schijn daartoe bestaat.

Toetsingskader bij wetgevingsadvisering
De Raad hecht veel waarde aan kwalitatief
goede wetgeving. Dit betekent dat men met
de voorgenomen wetgeving maatschappelijke
problemen (deels) kan oplossen. Wetten moeten
bovendien duidelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar
zijn. Het maken van wetgeving is dus meer dan een
juridisch en wetstechnisch gebeuren.
Bij zijn advisering toetst de Raad daarom niet
alleen de juridische en wetstechnische aspecten
van het ter toetsing voorgelegde ontwerp, maar
ook de beleidsaspecten daarvan, de zogenaamde
beleidsanalytische toets.

a. De beleidsanalytische toets
Bij de beleidsanalytische toets gaat de Raad na of
er een duidelijk omlijnd beleidskader is en of het
beoogde doel wordt bereikt met de voorgestelde
regeling. Daarbij speelt de motivering van de
ontwerpregeling, de doelmatigheid of effectiviteit
ervan en ook de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling een belangrijke rol.
De Raad gaat na of de redengeving van de regeling
in de toelichting duidelijk wordt gemotiveerd en of

3
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de motivering draagkrachtig is. Regelmatig wijst de Raad naar
leemten en onduidelijkheden in de toelichting en adviseert hij
tot aanvulling of verduidelijking.
Meer specifiek behandelt de Raad bij zijn toets naar de
beleidsaspecten het maatschappelijke probleem dat de
voorgestelde regeling moet oplossen. De Raad kijkt daarbij
naar de aard en omvang van het probleem, zoals dat in de
voorgelegde stukken wordt omschreven, de context waarbinnen
het probleem zich afspeelt en de noodzaak om het probleem
(met regelgeving) op te lossen. Ook de samenhang met andere
wetsvoorstellen, voor zover deze de Raad bekend zijn, wordt
bij de toetsing betrokken. Een ander belangrijk element van
de beleidsanalytische toets is de vraag naar de effectiviteit en
doelmatigheid van de voorgestelde regeling in het licht van het
probleem dat men wil oplossen. Het kostenaspect en andere
neveneffecten en lasten van de voorgestelde regeling worden
bij de toetsing betrokken.
Ten slotte wordt bij de beleidsanalytische toets gekeken of de
verplichtingen die de voorgestelde regeling oplegt, nageleefd
kunnen worden, of de overheid de regeling zelf ook kan
uitvoeren en daarvoor voldoende middelen ter beschikking
heeft en of er effectief toezicht op de naleving van de regeling
kan worden uitgeoefend en door wie en of deze daartoe in
staat zijn.
In het advies van de Raad op het ontwerp van de eerste
begroting van Curaçao bijvoorbeeld toetst de Raad het beleid
uitdrukkelijk en verzoekt de Raad de regering meermalen
onduidelijke aspecten toe te lichten of bepaalde keuzen te
motiveren. 3

b. De juridische toets
Bij de juridische toets kijkt de Raad of de voorgestelde regeling
binnen het kader van het recht past en of deze in overeenstemming is met hoger geschreven recht en met algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, zoals de rechtszekerheid.
Als voorbeelden van het hoger geschreven recht kunnen
genoemd worden, het Statuut, de Staatsregeling en de voor

Advies van 30 november 2010, RvA no. RA/001-10-LV. In hoofdstuk 11 “Een aantal adviezen nader belicht” van dit
jaarverslag wordt dit advies besproken.
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Curaçao geldende verdragen en andere internationale afspraken.
Ook het overgangsrecht en de toelaatbaarheid van (een algemene en ongeclausuleerde) delegatie krijgen bij de juridische toets bijzondere aandacht.
De Raad heeft het resultaat van de juridische toets uitvoerig in
zijn advies van 11 mei 2011, RvA no. RA/13-11-LV, besproken. 4
In dat advies komt zowel de toets aan het internationaal recht
als die aan de Staatsregeling aan de orde.

c. De wetstechnische toets
Bij de wetstechnische toets ligt de nadruk op aspecten, zoals
de structuur en formulering van het ontwerp van een wettelijke
regeling, met de daarbij behorende toelichting. De gebruikte
terminologie, de leesbaarheid van de toelichting en het type
regeling waarvoor is gekozen, zijn enkele aanknopingspunten.
De Raad neemt de opmerkingen van wetstechnische en
redactionele aard op in een bijlage bij zijn advies.
De Raad is van mening dat de kwaliteit van ontwerpen van
wettelijke regelingen die in de verslagperiode ter advisering zijn
aangeboden, zowel inhoudelijk als technisch, voor verbetering
vatbaar is. Dit geldt zowel voor de regeringsontwerpen als voor
de initiatiefvoorstellen van de Staten. Naar het oordeel van de
Raad is er wat de kwaliteit van de aan de Raad ter toetsing
voorgelegde wetgevingsproducten betreft, dus ruimte voor
verbetering.
De Raad is van oordeel dat dit probleem verholpen kan
worden door te investeren in voldoende wetgevingsjuristen,
althans de bij de ministeries werkzame juristen te trainen in
de wetgevingsleer.

Vaste dicta van de Raad
De beoordeling van een ontwerp van een wettelijke regeling dat
aan de Raad ter advisering is voorgelegd, kan leiden tot een inhoudelijk advies of tot de conclusie dat er geen reden is voor het
maken van materieel-inhoudelijke opmerkingen. In het laatste
geval spreekt men van een zogenoemd conform of blanco advies.
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Na behandeling van een adviesverzoek van de
regering omtrent een ontwerpwettelijke regeling
geeft de Raad aan het slot van zijn advies steeds zijn
eindoordeel over het ontwerp. Dit wordt het dictum
genoemd (meervoud: dicta). De Raad adviseert
dan bijvoorbeeld de ontwerplandsverordening
niet bij de Staten in te dienen, of het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet
vast te stellen, of daartoe pas over te gaan nadat
wijzigingen zijn aangebracht in de ontwerpregeling
of de toelichting daarop. De Raad gebruikt vaste
formuleringen voor deze dicta.
Een overzicht van de vaste dicta die de Raad in zijn
adviezen omtrent ontwerpregelingen hanteert is
opgenomen in Bijlage F.
Voor wat betreft de advisering over initiatiefontwerpen nog het volgende.
Op grond van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Raad van Advies kunnen de Staten de
Raad om advies vragen over door een of meer leden
voorgestelde initiatiefontwerplandsverordeningen
voordat zij deze in behandeling nemen. Zodoende
kunnen de initiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk
stadium rekening houden met het gevoelen van de
Raad over een voorgesteld initiatiefontwerp.
Het advies van de Raad omtrent een initiatiefontwerplandsverordening – dat uitgebracht is in de
fase voordat het ontwerp door de Staten in behandeling is genomen – geeft de punten aan waarmee
de initiatiefnemers rekening moeten houden.
Adviezen van de Raad over een voorgesteld initiatiefontwerp bevatten echter geen eindoordeel in de
vorm van een dictum, omdat in die fase nog geen
sprake is van een besluit om het ontwerp al dan niet
in behandeling te nemen. Daarom wordt het advies
van de Raad in die gevallen in de regel afgesloten
met de zinsnede: “Voor het overige heeft de Raad
geen opmerkingen.”

Zie hoofdstuk 11 “Een aantal adviezen nader belicht” van dit jaarverslag.
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Advisering over initiatiefontwerplandsverordeningen
De Raad adviseert in beginsel in twee fasen over
een initiatiefontwerplandsverordening, namelijk in
de fase vóórdat de Staten het ontwerp in behandeling nemen en in de fase na eventuele goedkeuring
door de Staten.
Op het moment van advisering door de Raad in de
eerste fase is er nog geen standpunt van de Staten
over het in behandeling nemen van het door initiatiefnemers voorgesteld ontwerp. Op elk moment
gedurende de behandeling van een initiatiefontwerplandsverordening kunnen de Staten de Raad van
Advies raadplegen wanneer zij dat nodig vinden.

Bij de advisering door de Raad over een initiatiefontwerplandsverordening die reeds door de Staten is goedgekeurd, kan de
Raad de regering in overweging geven het initiatiefontwerp
vast te stellen of niet vast te stellen. De Raad geeft de regering
slechts in overweging een initiatiefontwerp niet vast te stellen indien daar zwaarwegende gronden voor kunnen worden
aangevoerd.
Er is in de verslagperiode een relatief groot aantal initiatiefontwerpen ter advisering aangeboden. De kwaliteit daarvan
was over het algemeen, zowel inhoudelijk als technisch, voor
verbetering vatbaar. In dit geval is de Raad van oordeel dat dit
verholpen kan worden door training van de juridische adviseurs
van de Staten in de wetgevingsleer of door het inzetten van een
of meerdere wetgevingsjuristen bij de Staten.

Een delegatie van de Raad van Advies van Curaçao op bezoek bij de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, mr. S.P. Osepa –
Den Haag, 19 september 2011
(foto: ter beschikking gesteld door het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao)
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Productie en
doorlooptijd
Productie van de Raad
De Raad van Advies heeft in de periode van 10 oktober tot en
met 31 december 2010 één adviesverzoek ontvangen en afgehandeld. Het betrof de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Curaçao voor het dienstjaar
2011.
In het jaar 2011 heeft de Raad in totaal 45 adviesverzoeken
ontvangen. Daarvan is één door de verzoeker, de Staten, ingetrokken. De Raad heeft in 2011 34 adviezen uitgebracht.
De Raad heeft in 2011 voorts 12 adviesverzoeken ontvangen
over ontwerplandsverordeningen. Daarvan heeft de Raad negen
afgehandeld en daaromtrent advies uitgebracht. Voor de overige
drie verzoeken was de adviestermijn van de Raad aan het einde
van het verslagjaar nog niet verlopen.
Twee adviesverzoeken betroffen een conceptnota van wijziging
op de ontwerpbegroting voor het land Curaçao voor het dienstjaar 2011. Naar aanleiding van beide adviesverzoeken heeft de
Raad advies uitgebracht.
Een adviesverzoek betrof een conceptnota van wijziging op de
ontwerpbegroting voor het land Curaçao voor het dienstjaar
2012. Voor dit adviesverzoek was de adviestermijn van de Raad
aan het einde van het verslagjaar nog niet verlopen.
In het verslagjaar 2011 heeft de Raad tevens 18 adviesverzoeken
ontvangen over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene
maatregelen. Daarvan heeft de Raad 15 afgehandeld en daaromtrent advies uitgebracht. Voor de overige drie was de adviestermijn van de Raad aan het einde van het verslagjaar nog niet
verlopen.
In het verslagjaar 2011 heeft de Raad zes adviesverzoeken ontvangen betreffende initiatiefontwerplandsverordeningen. Vijf
daarvan zijn door de Staten, met gebruikmaking van het recht
als bepaald in artikel 20 van de Landsverordening Raad van
Advies, rechtstreeks aan de Raad aangeboden (alvorens een
aanvang te nemen met de parlementaire behandeling). Het
zesde adviesverzoek is door het indienen van een nieuw adviesverzoek van gelijke strekking impliciet ingetrokken.
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In één geval betrof het adviesverzoek een door de
regering ter advisering voorgelegde initiatieflandsverordening die door de Staten in ontwerp was
goedgekeurd.
Over de ontvangen initiatiefontwerplandsverordeningen werd in het verslagjaar in één geval advies
uitgebracht. In de overige vier gevallen betrof het
adviesverzoeken die na 1 oktober 2011 aan de Raad
waren voorgelegd en waarbij de adviestermijn van de
Raad aan het eind van het verslagjaar 2011 nog niet
was verstreken.
In het verslagjaar 2011 heeft de Raad een voorstel van
rijkswet en een concept van een algemene maatregel
van Rijksbestuur voor advies voorgelegd gekregen.
De Raad heeft over beide advies uitgebracht.
Naast adviesverzoeken over ontwerpen van wettelijke regelingen heeft de Raad in het verslagjaar 2011
op verzoek van de regering advies uitgebracht over
een ontwerpregeling houdende de vaststelling van
de Aanwijzingen voor de regelgeving van Curaçao.
De regering heeft daarnaast, gebruikmakend van
haar bevoegdheid volgens artikel 64, vijfde lid, van
de Staatsregeling, drie andere adviesverzoeken
bij de Raad ingediend. Eén geval betrof de vraag
naar de rechtsgevolgen van een uitspraak van de
administratieve rechter, een ander geval betrof de
begroting 2011 inclusief de meerjarenbegroting
van de Landsloterij en het derde geval betrof
een vraagstuk met betrekking tot de gelding van
“oude” wettelijke regelingen in samenhang met de
vermelding op de zgn. negatieve lijsten behorende
bij de Algemene overgangsregeling wetgeving en
bestuur Land Curaçao (A.B. 2010, no. 87).
In het eerste geval heeft de Raad de behandeling
aangehouden in afwachting van toezending door
de regering van enkele ontbrekende onderliggende
stukken.
In het geval van de begroting van de Landsloterij
heeft de Raad de regering verzocht het adviesverzoek
in te trekken. De Raad heeft voorts in het geval van
het vraagstuk betreffende de zgn. negatieve lijsten
de stukken geretourneerd aangezien geen beslissing
van de Raad van Ministers voor adviesaanvraag bij de
Raad voorhanden was.
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In Bijlage G wordt een overzicht gegeven van adviesverzoeken waarover in de verslagperiode advies is
uitgebracht.
Een overzicht van het aantal adviesverzoeken per
categorie waarover advies is verzocht en uitgebracht,
is opgenomen in Bijlage H.

Doorlooptijd van de adviezen
De Raad streeft ernaar, afhankelijk van de inhoud
van een aangeboden adviesverzoek, een adviestermijn van maximaal drie maanden aan te houden. Bij
spoedadviesverzoeken hanteert de Raad in de regel
een adviesperiode van vier tot zes weken.
In het verslagjaar 2011 heeft de Raad de afdoeningstermijn van drie maanden steeds gehaald en
spoedadviesverzoeken binnen een redelijke tijd
afgehandeld.

advisering over ontwerpregelingen moet zorgvuldig onderzoek
worden gedaan, in het bijzonder door de juristen van het
Secretariaat die de Raad inhoudelijke ondersteuning bieden.
Een grondige analyse van het vraagstuk dat aanleiding gaf tot
het tot stand brengen van nieuwe wetgeving en de raadpleging
van relevante juridische literatuur en jurisprudentie zijn zaken
die de nodige tijd vergen.
Voor de Raad staat wetgevingskwaliteit op de eerste plaats. In
geen geval mag een snelle behandeling van een verzoek ten
koste van de kwaliteit gaan.
De Raad heeft een aantal keren de aandacht van de regering
gevraagd voor deze minder gewenste situatie.

Verzoeken om spoedadvies
In het jaar 2011 heeft de regering 35 ontwerpen van
wettelijke regelingen aan de Raad ter advisering
aangeboden. Daarbij werd in 21 gevallen expliciet
gevraagd om een spoedbehandeling. Dit betekent
dat in dit jaar 60% van de adviesverzoeken als
spoedadviesverzoek moet worden aangemerkt.
Het aantal adviesverzoeken waarbij om een
spoedbehandeling werd gevraagd, was in 2011 dus
uitzonderlijk hoog, hetgeen ook een extra druk
legde op de werkzaamheden van de Raad.
De Raad heeft zich steeds ten volle ingezet om
naar beste kunnen zijn medewerking te geven bij
verzoeken van de regering om een spoedbehandeling.
Er kunnen immers valide redenen zijn die een
spoedbehandeling rechtvaardigen. Het is evenwel
belangrijk dat de regering zeer bewust een afweging
maakt, en daarbij alle aspecten in ogenschouw
neemt, alvorens te besluiten tot het vragen om een
spoedbehandeling door de Raad.
Wetgeving moet van goede kwaliteit zijn. Dat vereist
een degelijke voorbereiding. Net zoals aan alle
deelnemers in het wetgevingsproces moet ook aan
de Raad een redelijke tijd gegeven worden om zijn
werk op verantwoorde wijze te kunnen doen. Voor de
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De positie van de
Raad van Advies
van Curaçao in
ons staatsbestel
De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over ontwerpen van landsverordening die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene
maatregelen die zij voornemens is vast te stellen. Daarnaast
adviseert de Raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen.
Bij de totstandbrenging van wetgeving is de Raad de laatste
verplichte adviseur. Hij treedt als laatste op in het traject van
het wetgevingsproces. In dat proces heeft eerder de ambtelijke
voorbereiding, advisering en overleg, gevolgd door het proces
van bestuurlijke besluitvorming in het kabinet plaatsgevonden.
Met een adviesverzoek zendt de regering alle reeds uitgebrachte
adviezen over een ontwerplandsverordening in het voortraject
aan de Raad.
In het wetgevingsproces heeft de Raad dus een belangrijke
rol als onafhankelijk adviesorgaan dat middels zijn adviezen
erop toeziet dat bij wetgeving en bestuur de beginselen van
de rechtstaat, zoals grondrechtenbescherming en behoorlijk
bestuur, worden nageleefd. De Raad neemt, als de belangrijkste
adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur, een
prominente plaats in bij het bestuurlijke proces.
Bij de regeling van de taken en bevoegdheden van de Raad
heeft men steeds de waarborging van de onafhankelijke positie
van de Raad voor ogen gehad. De inrichting en bevoegdheden
van de Raad zijn geregeld in hoofdstuk 5 van de Staatsregeling,
waarbij een en ander nog nader wordt uitgewerkt in de Landsverordening Raad van Advies. In dit kader kan onder meer
gewezen worden op de immuniteit van de leden, het betrekken
van de Raad bij de benoeming van de ondervoorzitter en de
leden, het vastleggen van de redenen voor ontslag en de
schorsing van leden, de benoeming van de secretaris en het
overige ondersteunend personeel.
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Naast de eisen van bekwaamheid en geschiktheid
worden in artikel 65, zesde en zevende lid,
van de Staatsregeling en de artikelen 10 en 11
van de Landsverordening Raad van Advies de
incompatibiliteiten met het lidmaatschap van de
Raad genoemd. Ook elders in de Staatsregeling
en andere landsverordeningen zijn bepalingen
opgenomen die het ambt van de ondervoorzitter
of lid van de Raad onverenigbaar verklaren met
andere ambten of functies. Al deze bepalingen
dienen om de onafhankelijke positie en daarmee
de objectiviteit van (de leden van) de Raad zo veel
mogelijk te garanderen.
Ook bij de eedaflegging zweert (belooft) elk lid
uitdrukkelijk dat hij zijn ambt eerlijk, nauwgezet en
onpartijdig zal vervullen.
De erkenning en acceptatie van de Raad als
gezaghebbend adviesorgaan is in hoge mate
afhankelijk van de kwaliteit van de door de
Raad uitgebrachte adviezen. Gedegen kennis
op uiteenlopende terreinen waarover de Raad
adviseert, is een belangrijke voorwaarde voor
kwaliteit. Naast kennis dienen de leden ook over
zekere persoonlijke eigenschappen te beschikken
zoals integriteit, maatschappelijke betrokkenheid
en een sterk analytisch denkvermogen. De eisen
van bekwaamheid en geschiktheid zijn geregeld in
het “Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en
leden Raad van Advies”.
Ook in de dagelijkse praktijk, bij de uitvoering van de
aan de Raad opgedragen constitutionele taken, is de
Raad zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid
en hecht hij erg aan het waarborgen en het
waarmaken van zijn onafhankelijke positie.
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Raadslid mevr. mr. drs. B.J. Doran-Scoop en de Secretaris mevr. mr. C.M. Raphaëla tijdens de receptie in het kader van de
viering van het 25-jarig bestaan van de Raad van Advies van Aruba – Oranjestad, 13 mei 2011
(foto: ter beschikking gesteld door de Raad van Advies van Aruba)
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Contacten
van de Raad
Zijne Excellentie de Gouverneur
De Raad heeft op 7 november 2011 met de Gouverneur
vergaderd, waarbij hij optrad als Voorzitter van de vergadering.
Er is met hem onder meer van gedachten gewisseld over zaken
van wetgeving en bestuur.

Minister-President
De Minister-President tevens Minister van Algemene Zaken
heeft op 3 oktober 2011 een kennismakingsbezoek gebracht
aan de Raad. Er is van gedachten gewisseld over verschillende
zaken van wetgeving en bestuur, onder andere over het grote
aantal spoedadviesverzoeken. Ook is gevraagd om periodieke
toezending aan de Raad van een overzicht van de voorgenomen
wetgevingsprojecten van de regering.

Raad van Advies van Aruba
Het Raadslid mevrouw mr. drs. B.J. Doran–Scoop
heeft als vertegenwoordiger van de ondervoorzitter
op 13 mei 2011 samen met de secretaris een
receptie op Aruba bijgewoond in het kader van de
viering van het 25-jarig bestaan van de Raad van
Advies van Aruba.
In de periode 25 tot en met 27 oktober 2011 heeft
het Raadslid mevrouw mr. drs. M.B.A. Lieuwvan Gorp de door de Raad van Advies van Aruba
georganiseerde training “Masterclass Wetgeving”
bijgewoond op Aruba, samen met de secretaris, de
plaatsvervangend secretaris en adviseurs van het
Secretariaat van de Raad.

Raad van State van het Koninkrijk
Een delegatie van de Raad heeft in het kader van het
tweejaarlijks overleg tussen de adviesraden van het Koninkrijk
der Nederlanden van 19 tot en met 22 september 2011 een
werkbezoek gebracht aan de Raad van State. Tijdens dit
overleg hebben de Raad van State van het Koninkrijk en de
Raden van Advies van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten
met elkaar van gedachten gewisseld over onderwerpen van
gemeenschappelijk belang.
De Vicepresident van de Raad van State van het Koninkrijk,
mr. H. Tjeenk Willink, heeft in de periode 18 tot 21 november
2011 een laatste werkbezoek aan Curaçao gebracht. De Raad
en de Vicepresident van de Raad van State hebben elkaar
ontmoet op 21 november 2011.

Jaarverslag 2010 - 2011
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De ambtelijke
ondersteuning
van de Raad van
Advies
Inleiding
Gezien de positie van de Raad als onafhankelijk adviseur van
de regering op het terrein van wetgeving en bestuur is het
gewenst dat de Raad ook een eigen ondersteunend ambtelijk
apparaat heeft. Aan deze ondersteuning wordt aandacht
gegeven in de artikelen 15 e.v. van de Landsverordening Raad
van Advies.
Door de zelfstandige positie die de Raad ten opzichte van
de regering inneemt, moet de Raad ook zoveel mogelijk
zeggenschap krijgen met betrekking tot de inrichting en
bemensing van zijn ondersteunend apparaat, aangeduid als het
Secretariaat van de Raad van Advies. 5

De secretaris
Aan de Raad wordt toegevoegd een secretaris, aldus artikel
15, eerste lid, van de Landsverordening Raad van Advies. De
secretaris, die op voordracht van de Raad bij landsbesluit
wordt benoemd, is de belangrijkste adviseur van de Raad. De
secretaris is, ingevolge het bepaalde in artikel 15, derde lid,
tevens belast met de leiding van het Secretariaat.
Tot secretaris van de Raad van Advies kan in principe slechts
worden benoemd degene die beschikt over een doctoraat of de
titel van meester in de rechtsgeleerdheid.

Het Secretariaat van de Raad van Advies
De leden van de Raad worden in hun werkzaamheden bijgestaan
en ondersteund door het Secretariaat. Het Secretariaat geeft

5

naast administratieve ondersteuning ook juridischtechnische ondersteuning aan de Raad bij de voorbereiding van de adviezen van de Raad. Er is een
viertal ervaren wetgevingsjuristen in de functie van
Adviseur bij het Secretariaat benoemd.
De belangrijkste taken van het Secretariaat zijn:
• het opstellen van conceptadviezen, het verrichten van voorstudies met betrekking tot aan de
Raad voorgelegde vraagstukken en het verstrekken van adviezen aan de Raad van Advies;
• het voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de Raad van Advies;
• het bijstaan en ondersteunen van de Raad met
betrekking tot het opstellen van jaarplannen c.q.
-verslagen, het verstrekken van informatie over
door de Raad uitgebrachte adviezen of andere
activiteiten en het onderhouden van een goede
werkrelatie met onder andere de regering en
de Staten, de Raden van Advies van Aruba en
van Sint Maarten en de Raad van State van het
Koninkrijk.

Organisatie
Het Secretariaat van de Raad van Advies ondersteunt een Staatsorgaan en is daarom direct verantwoording schuldig aan dat Staatsorgaan en niet aan
de overheid.
In de begroting van Curaçao is de Raad van Advies
als organisatie opgenomen in het Hoofdstuk
“Staatsorganen”. De financiële zelfstandigheid van
de Raad op het punt van de begrotingsuitvoering
en meer in het bijzonder de beschikking over de
eigen begrotingsbedragen houdt in dat in beginsel
niet wordt ingekort op een door de Raad ingediende
wenselijkheidsbegroting.
De uitvoering van de begroting behoort tot de
verantwoordelijkheid van de Raad zelf.

Zie Bijlage I voor het organogram van het Secretariaat van de Raad van Advies van Curaçao.
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De ondervoorzitter, of namens deze de secretaris,
voert het begrotingsbeheer van de Raad.
De secretaris en de plaatsvervangend secretaris
van de Raad worden op voordracht van de Raad
benoemd bij landsbesluit. Het overige personeel
van het Secretariaat wordt op voordracht van de
secretaris bij landsbesluit benoemd.
Ter waarborging van een verdergaande onafhankelijkheid op het gebied van het personeelsbeheer
is het wenselijk dat de Raad zelfstandig personeelsbeheer heeft. De secretaris heeft bij brief d.d. 8
februari 2011 (RvA no. SR/06-11) een dergelijk verzoek aan de Minister van Algemene Zaken gedaan.

Kennisbeleid en opleidingen
Het Secretariaat ondersteunt de Raad op kwalitatief hoogwaardige en professionele wijze en met
een optimale inzet van beschikbare instrumenten.
Kennis is daarbij een kernvoorwaarde. De beschikbaarheid, actualiteit en toepasbaarheid van
kennisbronnen zijn dus cruciaal voor de advisering. De Raad streeft ernaar de beschikbare kennis
te vergroten, onder andere door de medewerkers
van het Secretariaat in de gelegenheid te stellen
specialistische opleidingen te volgen en door het
onderhouden van een gedegen bibliotheek.
In de verslagperiode hebben de Adviseurs een
workshop “Schrijven van adviezen” en een
“Masterclass Wetgeving” gevolgd. De workshop
is verzorgd door medewerkers van de Raad van
State voor het Koninkrijk. Aan die workshop, die
door het Secretariaat in Curaçao is georganiseerd,
hebben ook medewerkers van een aantal ambtelijke
diensten zowel van Curaçao als van Sint Maarten
en de adviseurs van de Raad van Advies van Aruba
deelgenomen.
De “Masterclass Wetgeving” is door de Raad van
Advies van Aruba in Aruba georganiseerd en
verzorgd door de Academie voor Wetgeving van
Nederland. Aan de Masterclass hebben, naast de
Raad van Advies van Aruba en diens adviseurs,
ambtenaren van Aruba, vertegenwoordigers van de
Raad van Advies van Sint Maarten, de adviseurs van
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de Raad van Advies van Curaçao en een lid van de Raad van
Advies van Curaçao geparticipeerd.
Het beschikbaar houden van goed gestructureerde, actuele
en toegankelijke kennis- en informatiebronnen is ook een
absolute noodzaak. Een bibliotheek heeft over het algemeen
als kernfunctie de voorziening in kennis en informatie. De
realisatie van een deugdelijke bibliotheek voor de Raad van
Advies is in de verslagperiode in een vergevorderd stadium
gekomen.

Ambtelijke contacten
In het kader van de uitvoering van de taken van het Secretariaat
hebben de secretaris en zijn medewerkers geregeld contact
met ambtelijke diensten en instellingen, het Secretariaat van
de Raad van Advies van Aruba, het Secretariaat van de Raad
van Advies van Sint Maarten en met het Secretariaat van de
Raad van State.
De secretaris onderhoudt contacten met de Secretariaten van
de adviesraden van Aruba en Sint Maarten alsmede informele
contacten met de Raad van State van het Koninkrijk. Ook met
de secretaris van de raad van ministers en andere ambtelijke
diensten, instellingen en adviesorganen onderhoudt de
secretaris informele contacten. Hieronder worden enkele van
deze contacten belicht.
De secretaris heeft in 2011 een onderhoud gehad met de griffier
van de Staten. Tijdens dat onderhoud zijn onderwerpen aan de
orde geweest die tot doel hebben, waar nodig, de verrichtingen
van de Griffie van de Staten en het Secretariaat beter op elkaar
af te stemmen.
Op 27 mei 2011 hebben de secretaris en de plaatsvervangend
secretaris overlegd met de secretaris en de adjunct-secretaris
van de Raad van Advies van Aruba, onder andere ter
voorbereiding van het tweejaarlijks adviesradenoverleg dat
van 19 tot en met 22 september 2011 heeft plaatsgehad in Den
Haag.
Op 24 juni 2011 is er een Secretariatenoverleg gehouden op
Sint Maarten waaraan de Secretariaten van de adviesraden
van Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben deelgenomen.
Het Secretariatenoverleg vond plaats ter voorbereiding van

Raad van Advies van Curaçao

het tweejaarlijks adviesradenoverleg dat van 19 tot en met 22
september 2011 heeft plaatsgehad in Den Haag.
De secretaris heeft op 20 september 2011 in den Haag een
vergadering bijgewoond bij de Directie Constitutionele
Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken (BZK). In deze vergadering is het concept van de
“Discussienota over de procedure bij het agenderen van
stukken voor de rijksministerraad” besproken.
De secretaris heeft op 9 november 2011 een onderhoud gehad
met de Directeur van het Kabinet van de Gevolmachtigde
Minister in Nederland.
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Daarbij is onder andere gesproken over advisering
over rijksregelgeving en is met betrekking tot
het LGO-dossier aan de secretaris doorgegeven
wie de contactpersoon is bij het Kabinet van de
Gevolmachtigde Minister.
In de verslagperiode hebben een adviseur en een
administratieve medewerker van de Raad van
Advies van Sint Maarten het Secretariaat van de
Raad van Advies van Curaçao bezocht. Doel van
hun bezoek was kennis op te doen van de praktische
uitvoering van de taken en van de werkzaamheden
van het Secretariaat.

Administratie van het Secretariaat
V.l.n.r.: mevr. J. Elvilia-Seedorf, mevr. S. Sambo en mevr. G. Daal
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Masterclass Wetgeving – Oranjestad, 27 oktober 2011
(foto: ter beschikking gesteld door de Raad van Advies van Aruba)
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Zelfstandigheid
van de Raad
Begrotingsautonomie
Artikel 32 van de Landsverordening Raad van Advies
bepaalt dat de Staten, in overeenstemming met de Raad
en met de Minister van Algemene Zaken, faciliteiten aan
de Raad beschikbaar stelt voor een goede onafhankelijke
taakuitoefening. De ondervoorzitter, of namens deze de
secretaris, voert het begrotingsbeheer van de Raad. In de
wenselijkheidsbegroting van de Raad dienen geen wijzigingen
aangebracht te worden. De uitvoering van de begroting behoort
tot de verantwoordelijkheid van de Raad zelf. 6
De Raad bereidt voorts op grond van artikel 34 van de
Landsverordening comptabiliteit 2010 zijn eigen begroting
voor. Hierdoor wordt zijn zelfstandige positie ten opzichte van
de regering geaccentueerd.
Artikel 38 van de Landsverordening comptabiliteit 2010
heeft betrekking op de toelichting door de Raad op de
wenselijkheidsbegroting van de Raad per hoofdstuk en per
functie en de toelichting van de kapitaaldienst.

Zelfstandig personeelsbeheer
Weliswaar heeft de Raad wat zijn Secretariaat
betreft geen zelfstandig personeelsbeheer, maar de
onafhankelijkheid van de Raad wordt door artikel
15 van de Landsverordening Raad van Advies in
zekere zin gewaarborgd. Op grond van het eerste
lid van dat artikel 15 worden de secretaris en de
plaatsvervangend secretaris van de Raad immers op
voordracht van de Raad benoemd bij landsbesluit.
De secretaris en de plaatsvervangend secretaris
worden bij landsbesluit geschorst of ontslagen
nadat de Raad is gehoord.
Het overige personeel van het Secretariaat van de
Raad wordt op voordracht van de secretaris bij
landsbesluit benoemd, geschorst of ontslagen.

Op grond van het tweede lid van artikel 40 van de
Landsverordening comptabiliteit 2010 in samenhang met
het eerste lid van dat artikel kan de ondervoorzitter de
secretaris aanwijzen om zonder voorafgaande machtiging
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

6

Zie in dit verband de toelichting op artikel 32 van de Landsverordening Raad van Advies (pagina 19 van de memorie van
toelichting).
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Wijzigingen in
ontwerpen
waarover de
Raad reeds heeft
geadviseerd
Inleiding
Het horen van de Raad van Advies over onder meer ontwerpen
van landsverordeningen en van landsbesluiten, houdende
algemene maatregelen, wordt verplicht gesteld in artikel 64,
tweede lid, van de Staatsregeling en artikel 19, eerste lid, van
de Landsverordening Raad van Advies. Landsverordeningen
en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, kunnen
dus niet tot stand worden gebracht zonder dat de Raad van
Advies daarover advies heeft uitgebracht.
Het hiernavolgende is voornamelijk toegespitst op het horen van
de Raad over ontwerplandsverordeningen. Hetgeen hierover
naar voren wordt gebracht, is van overeenkomstige toepassing
op het horen van de Raad over ontwerplandsbesluiten,
houdende algemene maatregelen.
De in de praktijk gevolgde procedure is dat de regering het
ontwerp van een landsverordening aan de Raad ter advisering
voorlegt alvorens dit ontwerp aan de Staten ter goedkeuring
aan te bieden. Bij het aanbieden van het ontwerp aan de Staten
wordt tevens het door de Raad uitgebrachte advies overgelegd,
alsmede de reactie van de regering daarop. Deze laatste vormt
een vast onderdeel van de bij het ontwerp behorende memorie
van toelichting.
Tijdens het verloop van het parlementaire behandelingsproces
van een – na advisering door de Raad – bij de Staten ingediende
ontwerplandsverordening kunnen daarin nog wijzigingen
worden aangebracht.

Wijzigingen in een ontwerp na advisering door de Raad
In artikel 78, eerste lid, van de Staatsregeling wordt
bepaald dat een door de regering bij de Staten ingediende
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ontwerplandsverordening, zolang deze niet door
de Staten is goedgekeurd, kan worden gewijzigd,
zowel door de regering als door de Staten. De wet
schrijft echter niet uitdrukkelijk voor dat de Raad
van Advies wederom moet worden gehoord indien
een ontwerplandsverordening waarover de Raad
van Advies reeds advies heeft uitgebracht, door de
regering (bij nota van wijziging) of door de Staten
(bij amendement) wordt gewijzigd en die wijziging
niet het gevolg is van dat eerdere advies van de
Raad.
Volledigheidshalve moet in dit verband ook het
geval worden genoemd, waarbij de regering na het
uitbrengen van het advies door de Raad omtrent
een ontwerplandsverordening in het ontwerp nog
ingrijpende wijzigingen aanbrengt die niet het
gevolg zijn van dat advies, alvorens dat ontwerp aan
de Staten ter goedkeuring aan te bieden.
Voorop zij gesteld dat bij aanpassingen van
ondergeschikte aard in het ontwerp het opnieuw
horen van de Raad niet noodzakelijk is. Het
gaat daarbij hoofdzakelijk om wetstechnische
aanpassingen of om inhoudelijke aanpassingen op
ondergeschikte punten, die geen consequenties
hebben voor de werkingssfeer of strekking van de
ontwerpregeling.
Gaat het echter om wijzigingen van ingrijpende
aard die niet het gevolg zijn van het advies van
de Raad, dan ligt de zaak anders. Hoewel er naar
de letter van de wet geen verplichting bestaat om
de Raad van Advies dan opnieuw te raadplegen,
kan wel worden gesteld dat er een verplichting
daartoe uit de strekking van de bepalingen van de
Staatsregeling en de Landsverordening Raad van
Advies voortvloeit.
Het voorschrift van artikel 64, tweede lid, onderdeel
a, van de Staatsregeling in samenhang met artikel
19, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening
Raad van Advies dat de Raad van Advies over
alle ontwerpen van landsverordeningen en van
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen
wordt gehoord, dient beschouwd te worden als een
waarborg voor de totstandbrenging van kwalitatief
goede wettelijke regelingen.
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De Raad van Advies is het constitutioneel orgaan dat
tot taak heeft ervoor te waken dat ontwerpwettelijke
regelingen steeds voldoen aan kwaliteitseisen,
zoals die van rechtmatigheid, doeltreffendheid,
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Het is niet de
bedoeling van de wetgever geweest om ingrijpende
wijzigingen in een ontwerplandsverordening,
nadat de Raad van Advies reeds daarover heeft
geadviseerd en die niet het gevolg zijn van het
advies van de Raad, aan het oordeel van de Raad
van Advies te onttrekken.
Het is belangrijk dat alle actoren in het wetgevingsproces dit ook steeds ten volle beseffen.
Gedurende het verdere voorbereidings- en behandelingstraject van een ontwerp, waaromtrent de
Raad reeds advies heeft uitgebracht, dient bij elk
voorstel om wijzigingen aan te brengen in dat ontwerp, daarom te worden nagegaan of er wel of niet
sprake is van een ingrijpende wijziging. Vaste praktijk moet zijn dat de deelnemers aan het wetgevingsproces daar steeds voldoende aandacht aan geven.

b. wijzigingen die ertoe strekken bepalingen in een ontwerplandsverordening op te nemen, waarbij de werking
van algemene rechtsbeginselen in het geding komt, zoals
regelingen van rechtsbescherming, van eerbiediging van
verkregen rechten, van gelijkheid en rechtszekerheid;
c. wijzigingen waarbij de taak en de functie van de Raad van
Advies, van andere Hoge colleges van Staat of van de rechterlijke macht aanmerkelijk worden gewijzigd;
d. andere wijzigingen van ingrijpende aard in het algemeen.
Hierbij kan worden gedacht aan:
• wijzigingen waarmee bij de betreffende ontwerplandsverordening geen rekening met de kosten is gehouden en
waarvan te voorzien is dat zij grote financiële gevolgen met
zich meebrengen;
• wijzigingen die een verzwaring van plichten voor de
burgers opleveren, zoals de uitbreiding van de kring van
belastingplichtigen of het belastbaar feit, of wijziging van
het handhavingsmechanisme;
• wijzigingen die de uitgangspunten van de regeling
betreffen. Deze wijzigingen worden over het algemeen
als ingrijpend aangemerkt omdat juist die uitgangspunten
de doelmatigheid en handhaafbaarheid van de regeling
bepalen.

Ingrijpende wijzigingen
Amendement op een regeringsontwerp
Een algemene regel ter beoordeling of een wijziging
die in een ontwerplandsverordening wordt voorgesteld, als ingrijpend moet worden aangemerkt,
is er niet. Er zal daarom, met het oog op de waarborging van de kwaliteit van wetgeving, per geval
moeten worden bekeken of een wijziging als ingrijpend is aan te merken.
Ter vaststelling of een wijziging aangebracht in
een ontwerplandsverordening, nadat de Raad van
Advies daarover reeds advies heeft uitgebracht, ingrijpend van aard is, wordt onderscheid gemaakt
tussen de volgende categorieën van wijzigingen:
a. wijzigingen waarbij nagegaan dient te worden
of de bepalingen daarvan te verenigen zijn met
de Staatsregeling, het Statuut of met overeenkomsten met andere mogendheden en met
volkenrechtelijke organisaties die door Curaçao
bekrachtigd zijn;
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Met het oog op de waarborging van de kwaliteit van wetgeving
is het essentieel dat de regering in voorkomende gevallen
ook de noodzaak inziet om het advies van de Raad te vragen
omtrent een voorgesteld amendement. De strekking van de
in artikel 64, tweede lid, onderdeel a van de Staatsregeling
in samenhang met artikel 19, eerste lid, onderdeel a van de
Landsverordening Raad van Advies opgenomen verplichting
om de Raad te horen brengt met zich mee dat de Raad ook
over ingrijpende wijzigingen die bij amendement in een
ontwerplandsverordening afkomstig van de regering zijn
aangebracht, dient te worden gehoord.
In dit kader zou de vraag kunnen rijzen, bij welk orgaan de
verantwoordelijkheid berust voor het benaderen van de Raad
van Advies over bij amendement voorgestelde wijzigingen.
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De verantwoordelijkheid voor het horen van de Raad van Advies daarover berust primair bij het orgaan dat het initiatief tot
wetgeving heeft genomen7. Dus in het geval van een regeringsontwerp, bij de regering. Indien de Staten het gewenst achten
om over een amendement in een regeringsontwerp advies te
laten vragen aan de Raad van Advies, zal de regering zoveel
mogelijk gevolg moeten geven aan deze uitdrukkelijke wens.
Het is immers van belang dat ook amendementen voldoen aan
dezelfde kwaliteitseisen die worden gesteld voor wetsontwerpen en nota’s van wijziging.

Noodzaak van advisering over ingrijpende wijzigingen
Het uitgangspunt moet zijn dat de Raad steeds wordt gehoord
indien er sprake is van een ingrijpende wijziging in het ontwerp
waarover de Raad eerder heeft geadviseerd, met inachtneming
van hetgeen hierboven naar voren is gebracht. Men kan zich
voorstellen dat zich in de praktijk soms bepaalde situaties
kunnen voordoen die een afwijking van dit uitgangspunt
rechtvaardigen. Zulk een afwijking moet alleen mogelijk zijn
indien dringende redenen zich tegen het opnieuw horen van de
Raad verzetten. Daarbij moet wel gesteld worden dat de factor
tijd op zich niet zonder meer een rechtvaardiging oplevert om
het bestaan van dringende redenen aan te nemen.
Er dient per geval een zorgvuldige afweging gemaakt te worden
of wat men als dringende reden beschouwt werkelijk van dien
aard is dat het zich verzet tegen het opnieuw horen van de
Raad.

Aanvulling “Aanwijzingen voor de regelgeving”
Naar aanleiding van een verzoek van de regering heeft de
Raad op 20 juli 2011 advies uitgebracht omtrent een ontwerpregeling van de Minister-President, Minister van Algemene
Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de
regelgeving van Curaçao (RvA no. RA/20-11-DIV). Het is de
Raad niet bekend of inmiddels de formele vaststelling van de
Aanwijzingen voor de regelgeving heeft plaatsgevonden.

7

Bij de behandeling van het adviesverzoek indertijd is het de Raad opgevallen dat in de conceptaanwijzingen, waarvoor in principe de Nederlandse
“Aanwijzingen voor de regelgeving” als model is
gehanteerd, geen aanwijzing wordt gegeven hoe
te handelen in geval er sprake is van ingrijpende
wijzigingen in een ontwerpregeling, die niet het
gevolg zijn van het advies van de Raad.
Gelet op het vorenstaande is het aan te bevelen
een onderdeel over het horen van de Raad
van Advies bij ingrijpende wijzigingen in een
ontwerplandsverordening of ontwerplandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, waarover de
Raad van Advies reeds advies heeft uitgebracht
en die niet het gevolg zijn van dat advies, in de
Aanwijzingen voor de regelgeving op te nemen,
met inachtneming van hetgeen hierboven naar
voren is gebracht. Het is ook zinvol daarbij
onderscheid te maken tussen ingrijpende
wijzigingen die vóór en ingrijpende wijzigingen die
na indiening van een ontwerplandsverordening bij
de Staten respectievelijk vóór vaststelling van het
ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, in een ontwerp worden aangebracht.
Indien in een ontwerp waarover de Raad advies
heeft uitgebracht, vóór de indiening bij de
Staten respectievelijk vaststelling, ingrijpende
wijzigingen worden aangebracht die niet het
gevolg zijn van het advies van de Raad van Advies,
dient de Raad over deze wijzigingen in elk geval
te worden gehoord. Indien in een bij de Staten
ingediend ontwerplandsverordening of aangepast
ontwerplandsbesluit,
houdende
algemene
maatregelen, door de regering ingrijpende
wijzigingen worden aangebracht, wordt de Raad
steeds over deze wijzigingen gehoord, tenzij
dringende redenen zich daartegen verzetten.

Zie ook hoofdstuk 10 “Advisering over amendementen”.
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Advisering over
amendementen
Zo nu en dan rijst er discussie over de vraag of de Staten de
mogelijkheid zouden moeten krijgen om zelf rechtstreeks, dus
zonder tussenkomst van de regering, advies te vragen aan de
Raad van Advies over amendementen op regeringsontwerpen.
Zoals bekend voorziet de Landsverordening Raad van Advies
thans niet in die mogelijkheid.
In de Staatsregeling van Curaçao is de mogelijkheid opgenomen dat ook de Staten de Raad van Advies rechtstreeks
kunnen benaderen voor advies over wetsontwerpen. In
artikel 20 van de Landsverordening Raad van Advies8 is deze
mogelijkheid nader geregeld in de zin dat de Staten zelfstandig
(dus buiten de regering om) advies kunnen inwinnen over initiatiefontwerplandsverordeningen, inclusief eventuele amendementen (of nota’s van wijziging) daarop.
Er bestaat echter daarnaast geen zelfstandig recht voor de
Staten om zelf advies in te winnen over amendementen of
nota’s van wijziging op regeringsontwerpen.
Ook in Nederland is in de loop der jaren uitgebreid gediscussieerd over de vraag of de Tweede Kamer aan de Raad van
State rechtstreeks advies moet kunnen vragen over amen-

dementen op door de regering ingediende wetsvoorstellen9. Daarbij zijn door de regering enige
gezichtspunten naar voren gebracht die ook in onze
situatie valide kunnen worden geacht.
De regering achtte het namelijk niet wenselijk dat
de mogelijkheid wordt geopend dat de Tweede
Kamer aan de Raad van State rechtstreeks advies
vraagt over amendementen op door de regering
ingediende wetsvoorstellen. Daarbij zijn onder
meer de volgende argumenten aangevoerd.
• De regering wenste met een helder en eenduidig
criterium te werken: alleen de instanties die
ingevolge de Grondwet gerechtigd zijn tot het
initiëren van wetgeving, zouden de bevoegdheid
moeten hebben zich rechtstreeks tot de Raad
van State te wenden. Door het vragen van
(nader) advies voor te behouden aan degene
die het wetsvoorstel aanhangig maakt, voor zijn
rekening neemt en verdedigt, zouden volgens
de regering de onderscheiden verantwoordelijkheden in het wetgevingsproces het meest
zuiver en ordelijk blijven.
• Rechtstreekse advisering aan de Tweede Kamer
zou kunnen leiden tot politisering van de
wetgevingsadvisering door de Raad van State.
Er zou uit oneigenlijke motieven advies aan
de Raad van State kunnen worden gevraagd.

8

De toelichting op artikel 20 luidt als volgt:
“Artikel 62 van de Staatsregeling heeft mede tot strekking dat de Staten zelf rechtstreeks het advies van de Raad kunnen
vragen over initiatief-ontwerpen van landsverordeningen. In artikel 20 wordt dit recht van de Staten uitgewerkt. In het
tweede lid wordt tevens het recht verankerd dat de Staten ook op enig ander moment in de procedure het gevoelen van de
Raad van Advies kunnen inwinnen. Bijvoorbeeld indien het initiatief-ontwerp substantieel wordt gewijzigd gedurende de
behandeling.”

9

Zo werd bijvoorbeeld bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet op de Raad van
State aan de herziene Grondwet in de periode 1987–1989 daarover een uitgebreide discussie gevoerd.
Het daarbij ingediende amendement-Schutte c.s. (Kamerstukken II 1988/89, 19 890, nr. 9) om aan beide Kamers een
zelfstandige bevoegdheid te geven om tijdens de behandeling van een regeringsvoorstel daarover (nader) advies te vragen
aan de Raad van State, werd door de regering afgeraden en kreeg in 1989 niet voldoende steun. Dit amendement had met
name tot doel dat de Tweede en Eerste Kamer rechtstreeks advies zouden kunnen vragen over amendementen en nota’s van
wijziging.
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De Raad zou kunnen worden gebruikt als alibi
voor moeilijke politieke beslissingen, waarbij hij
in de rol gedrongen zou worden van een soort
scheidsrechter bij politieke geschillen over een
amendement.
Van belang is hier het duidelijke criterium van het
“initiërende orgaan”. Bij het orgaan dat het initiatief
tot wetgeving heeft genomen, berust de primaire
verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het
wetgevingsproces dat het in gang heeft gezet.
Ook in onze situatie doet men recht aan de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de onderscheiden
organen van de medewetgever indien het steeds
de initiatiefnemer tot een wetsontwerp is, die een
reactie geeft op een advies van de Raad van Advies
dat op dat wetsontwerp betrekking heeft, ook als
het advies gevraagd is over een amendement op dat
wetsontwerp. Een amendement moet immers niet
los worden gezien van het wetsontwerp waarop het
betrekking heeft.

Anders ligt het wanneer blijkt dat de Staten zelf wensen over
een amendement advies te laten vragen aan de Raad van Advies.
Zulk een uitdrukkelijke wens zal voor de regering zwaar moeten
wegen.
Bij dit alles moet men zich bewust zijn van het feit dat het streven
van de wetgever steeds moet zijn te komen tot wetgeving van
goede kwaliteit. Het is daarbij geboden dat men beseft dat het
van belang is dat ook amendementen voldoen aan dezelfde
kwaliteitseisen die worden gesteld aan wetsontwerpen en nota’s
van wijziging. In dit verband is het nuttig dat voor het opstellen
van amendementen de mogelijkheid van juridisch-technische
bijstand door de ministeries aan de Staten ook serieus wordt
overwogen. Ook een reële inbreng van de eigen juridische staf
van de Staten is hiervoor van belang.
In het algemeen zullen eventuele gebreken die aan een
amendement kleven op het gebied van uitvoerbaarheid,
handhaafbaarheid of andere vereisten van goede wetgeving,
reeds bij die gelegenheden kunnen worden weggenomen of in
ieder geval kunnen worden besproken tijdens het parlementair
debat.

Alleen de regering kan over amendementen het
advies van de Raad van Advies inwinnen indien
zij daaraan met het oog op haar oordeelsvorming
over het amendement behoefte heeft. Dit gebeurt
dan op basis van de algemene bevoegdheid die de
regering krachtens artikel 19, tweede lid, van de
Landsverordening Raad van Advies heeft om aan de
Raad advies te vragen over alle zaken van wetgeving
en bestuur waaromtrent de regering het nodig
oordeelt.
In de praktijk10 zal het overigens niet vaak voorkomen
dat de regering aan de Raad van Advies advies vraagt
over een amendement. Rekening houdend met het
feit dat het zwaartepunt van de besluitvorming over
amendementen uiteindelijk bij de Staten ligt, zal de
regering zich op dit punt in voorkomende gevallen
enigszins terughoudend opstellen.

10 In de verslagperiode heeft de regering geen advies van de Raad van Advies gevraagd over een amendement van de Staten
op een regeringsontwerp. Bij een eventuele advisering over een amendement die bij de Staten is ingediend, zal de Raad van
Advies zich in beginsel beperken tot de vraag of het amendement in overeenstemming is met hoger recht.
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Een aantal
adviezen
nader belicht

11

A. De begroting van Curaçao
De eerste begroting van Curaçao
Algemeen
Bij zijn advisering over de ontwerpbegroting van Curaçao
voor het dienstjaar 2011 (de ontwerpbegroting)12 heeft de
Raad rekening gehouden met de bijzondere situatie waarin
de voorbereiding van de ontwerpbegroting heeft moeten
plaatsvinden en begrip getoond voor het feit dat voor het
dienstjaar 2011 de ontwerpbegroting, de memorie van
toelichting en de ontwerpmeerjarenbegroting niet steeds
voldeden aan daaraan gestelde eisen.
Voor het advies van de Raad in dat geval heeft onder andere
meegewogen dat de voorbereiding van de ontwerpbegroting
vóór 10 oktober 2010 begon en plaatsvond onder de
verantwoordelijkheid van een andere regering dan de regering
die het ontwerp bij de Raad heeft ingediend. Bovendien
was bij het ontstaan van het Land op 10 oktober 2010 de
wettelijk voorgeschreven termijn voor indiening van een
ontwerpbegroting aan de Staten reeds verstreken.
De oorspronkelijke door het bestuurscollege van het voormalige eilandgebied Curaçao opgestelde ontwerpbegroting werd
ongewijzigd ter advisering aan de Raad voorgelegd onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen naar aanleiding van nieuwe beleidsvoornemens van de regering.
Onderbouwing van de ontwerpbegroting en de ontwerpmeerjarenbegroting
De Raad heeft in zijn advies onder meer opmerkingen gemaakt
ten aanzien van de gebrekkige onderbouwing van de ontwerpbegroting en de ontwerpmeerjarenbegroting.

In zijn advies merkt de Raad bijvoorbeeld op dat
in de memorie van toelichting doorgaans slechts
opgesomd wordt wat de beleidsdoelen zijn van de
respectieve ministeries en voor welke onderwerpen
de verschillende organisatorische eenheden zorg
moeten dragen. Naar het oordeel van de Raad
wordt er niet steeds een duidelijk beeld van de
beleidsvoornemens voor het dienstjaar 2011
gegeven, terwijl dat wel vereist is.
Voorts kan volgens de Raad in het algemeen niet op
basis van de memorie van toelichting geconcludeerd
worden, welke activiteiten verricht zullen worden
om de aangekondigde beleidsdoelen te realiseren.
De Raad adviseert in zijn advies over de ontwerpmeerjarenbegroting nader toe te lichten om welke
redenen de gereserveerde bedragen over de verschillende jaren gelijk blijven. In het licht van een
gelijkblijvende begroting adviseert de Raad ook in
de memorie van toelichting aan te geven op welke
wijze de door de diverse organisatorische eenheden
te verrichten taken en dienstverlening zich in de
jaren 2012 tot en met 2014 zullen ontwikkelen.
De Raad beveelt voorts aan zo snel mogelijk de
nodige stappen te ondernemen opdat de meerjarenbegroting behorende bij de Begroting voor het
dienstjaar 2012 een beter inzicht kan geven in de
meerjarige financiële gevolgen.

De eerste suppletoire Begroting voor het
dienstjaar 2011 en de nota van wijziging
Regeerprogramma
Op 22 februari 2011 heeft de Raad een ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van
Curaçao voor het dienstjaar 2011 ter advisering
voorgelegd gekregen (eerste suppletoire Begroting
2011).

11 De adviezen waarnaar in dit onderdeel wordt verwezen, staan op de website van de Raad van Advies: www.raadvanadvies.cw.
12 Advies van 30 november 2010, RvA no. RA/001-10-LV.
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In zijn advies13 daarop heeft de Raad opgemerkt dat
de toetsing aan het beleid van de regering één van
de criteria is die de Raad bij de beoordeling van elk
ontwerp van een wettelijke regeling toepast. In het
licht daarvan zegt de Raad te hebben uitgezien naar
het regeerprogramma van de regering, waarop – volgens de memorie van toelichting op de eerste suppletoire Begroting 2011 – het ontwerp zich baseert.
Aangezien het regeerprogramma op het moment
van de advisering door de Raad nog niet beschikbaar
was, heeft de Raad voor het uitbrengen van zijn advies geen totaalbeeld gekregen van het beleid van de
regering zoals dat in het regeerprogramma tot uitdrukking zou worden gebracht.

Accentverschuiving in het beleid
Aangezien de eerste suppletoire Begroting 2011
ertoe strekte de accentverschuivingen in het
beleid tot uitdrukking te brengen en niet om
de Begroting 2011 naar aanleiding van de
begrotingsuitvoering aan te passen, achtte de Raad
het van belang, met name jegens de Staten, dat
in ieder geval de aangekondigde wijzigingen wel
uitdrukkelijk werden weergegeven en cijfermatig
inzichtelijk gemaakt.
De Raad concludeert in zijn advies dat de aangekondigde accentverschuivingen in het beleid
onvoldoende tot uitdrukking komen in de begrotingswijziging en adviseert de regering de memorie
van toelichting en de daarbij behorende Nota van
Financiën toe te spitsen op de wijzigingen in de
Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011
(Begroting 2011).

De onderbouwing van de begrotingswijziging
Over de onderbouwing van de eerste suppletoire Begroting
2011 merkt de Raad op dat de daarbij behorende memorie
van toelichting in het algemeen weinig informatief is, waarbij
in het algemeen onvoldoende is aangegeven welke specifieke
beleidsvoornemens afwijken van het eerdere beleid, wanneer de
nieuwe beleidsvoornemens gerealiseerd zullen worden en welke
activiteiten daartoe zullen worden verricht.
Tot slot merkt de Raad met betrekking tot de onderbouwing
op dat de memorie van toelichting aan kracht zal winnen als
de regering er alsnog in slaagt de accentverschuivingen in het
beleid duidelijk te verwoorden en de reallocatie van middelen
duidelijk aan te geven.
Nota van wijziging
Bij nota van wijziging zijn de gevolgen van de fiscale
voornemens, zoals verwerkt in de ontwerplandsverordening
belastingvoorzieningen 2011, tot uitdrukking gebracht in de
Begroting 2011. In zijn advies op de ontwerplandsverordening
belastingvoorzieningen 201114 heeft de Raad aangegeven positief
te staan tegenover de beleidsuitgangspunten van de regering
met betrekking tot de belastingherziening, zoals uitgewerkt in
“Programa di Gobernashon 2010-2014” en het “Belastingplan
2011-2014 Pais Kòrsou”.15 In zijn advies op het ontwerp van de
nota van wijziging maakt de Raad voor het overige slechts een
aantal praktische opmerkingen.
De Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012
en de nota van wijziging
Bij zijn advisering over de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012
(ontwerpbegroting 2012)16 heeft de Raad voornamelijk aandacht gewijd aan de samenhang tussen de financieel-economische vooruitzichten en het ontwerp en aan de onderbouwing
van het ontwerp.

13 Advies van 24 maart 2011, RvA no. RA/10-11-LV.
14 Advies van 19 mei 2011, RvA no. RA/16-11-LV.
15 Advies van 14 juni 2011, RvA no. RA/18-11-LV.
16 Advies van 31 augustus 2011, RvA no. RA/28-11-LV.
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Financieel-economische vooruitzichten
De Raad merkt ten aanzien van de samenhang tussen de financieel-economische vooruitzichten en de ontwerpbegroting 2012
op dat volgens de laatste projectie van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten17 (Centrale Bank) waarover de Raad
op het moment van advisering beschikte, de economie van Curaçao in 2011 waarschijnlijk met 0,7% zou krimpen, terwijl de
Nota van Financiën een verwachte economische groei van 0,6%
in 2011 als uitgangspunt had. Daarnaast is de Raad in zijn advies
ingegaan op de mondiale financieel-economische ontwikkelingen die de groei van de economie van Curaçao in het jaar 2012
negatief kunnen beïnvloeden waardoor ook de overheidsfinanciën getroffen zal worden.
Rekening houdende met de minder positieve projectie van de
Centrale Bank voor 2011 evenals de mondiale financieel-economische ontwikkelingen adviseert de Raad de regering om na te
doen gaan of de ramingen, opgenomen in de ontwerpbegroting
2012, aangepast dienen te worden.
Daarnaast adviseert de Raad met de nodige voortvarendheid
maatregelen te treffen om een duurzame groei van de economie
te stimuleren.
Onderbouwing van het ontwerp
De Raad heeft, zoals in het onderdeel “De eerste begroting van
Curaçao” opgemerkt, opmerkingen gemaakt over de onderbouwing van de ontwerp-begroting 2011. De Raad zag zich
genoodzaakt die opmerkingen te herhalen voor de ontwerpbegroting 2012.
De meerjarenbegroting
Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 gaat de begroting vergezeld van een meerjarenbegroting van de baten en lasten voor ten minste drie op het
betrokken dienstjaar volgende jaren. Het doel van een meerjarenbegroting is – zoals aangegeven in de memorie van toelichting behorende bij genoemde landsverordening – inzicht te geven
in voor de naaste toekomst verwachte ontwikkelingen en in de
effecten van voorgenomen beleid.

De Raad adviseert in de memorie van toelichting nader
toe te lichten om welke redenen de gebudgetteerde
bedragen over de periode 2012-2015 gelijk blijven.
In het licht daarvan adviseert de Raad tevens in
de memorie van toelichting aan te geven op welke
wijze de door de diverse organisatorische eenheden
te verrichten taken zich in de jaren 2013 tot en met
2015 zullen ontwikkelen.
De Raad adviseert de regering voorts de nodige
stappen te nemen opdat de meerjarenbegroting
behorende bij de Begroting voor het dienstjaar 2013
een beter inzicht geeft in de meerjarige financiële
gevolgen.

De Raad over het Ministerie van
Economische Ontwikkeling
De Raad vindt de toelichting op het hoofdstuk
Ministerie van Economische Ontwikkeling heel
summier en merkt op dat aan de in dat hoofdstuk
genoemde beleidsdoelen naar zijn oordeel
onvoldoende concrete invulling is gegeven. De Raad
mist concrete financieel-economische initiatieven
van de overheid die gericht zijn op een duurzame
economische groei.
De Raad adviseert meer inhoud te geven aan de in
de Algemene beschouwingen in de memorie van
toelichting genoemde beleidsdoelen en daarnaast
aan te geven welke initiatieven de overheid ter
bevordering van een duurzame groei van de economie
voornemens is te nemen en op welke termijn deze
gerealiseerd zullen worden.
De Raad over de Nota van Financiën
Voor een aantal zorggebieden vraagt de Raad in zijn
advies bijzondere aandacht van de regering.

17 Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Annual Report 2010, pagina 7.
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Personeelsbestand
Over het personeelsbestand bijvoorbeeld zegt de
Raad dat hij geen daling van het personeelsbestand
waarneemt, hoewel het uitgangspunt was dat het
personeelsbestand door natuurlijke afvloeiing
verlaagd zou worden.
De Raad merkt daarover op dat hij beseft dat voor
bepaalde functies binnen de overheid vacatures
bestaan die zo spoedig mogelijk met de meest
geschikte personen moeten worden vervuld. De
Raad zegt echter van oordeel te zijn dat bij een
begroting met nagenoeg geen netto verhoging in de
baten, zoals in het onderhavige geval, een verhoging
in het aantal personeelsleden niet raadzaam is.
De Raad adviseert de regering in plaats daarvan
maatregelen te treffen om de efficiëntie van het
ambtenarenapparaat op te voeren en het proces
van reorganisatie en herallocatie van personen zo
spoedig mogelijk af te ronden.
De Raad adviseert in zijn advies ook het beleid
met betrekking tot het vervullen van vacatures in
het licht van de aangekondigde verlaging van het
personeelsbestand strikt na te leven en de hiervoor
bedoelde toename van het personeelsbestand, die in
feite neerkomt op een afwijking van bedoeld beleid,
te motiveren.
Kostenbeheersing binnen de
gezondheidszorg
De Raad heeft ook zijn zorgen geuit over de
verwachte autonome groei van de kosten binnen de
gezondheidszorg, die veel groter is dan de groei in
de lasten en baten op de totale begroting. De Raad
zegt daarover dat langer uitstel niet verantwoord
is en adviseert met klem met prioriteit uitvoering
te geven aan het in de Algemene beschouwingen
aangekondigde beleid. De Raad adviseert bovendien
naast het aangekondigde beleid ook andere concrete
middelen aan te wenden om tot een effectievere
aanpak te komen voor de beheersing en mogelijk op
zo kort mogelijke termijn zelfs de verlaging van de
kosten binnen de gezondheidszorg.

in het Ziektefonds, het Ongevallenfonds, het Ouderdomsfonds
en het Weduwen- en wezenfonds (sociale zekerheidsfondsen),
die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden beheerd,
jaarlijks aan zullen houden en zelfs structureel zullen toenemen.
De Raad herhaalt zijn opmerking uit zijn advies van 30
november 2010 (RvA no. RA/001-10-LV) dat de sociale
zekerheidsfondsen duurzaam moeten worden gesaneerd. Dit
houdt volgens de Raad in dat de juiste maatregelen zo spoedig
mogelijk dienen te worden genomen teneinde de inkomsten
en uitgaven van sociale zekerheidsfondsen in evenwicht te
brengen en een gezond financieel beheer van de fondsen te
garanderen. De Raad verwacht dat daardoor het jaarlijks
aanzuiveren van tekorten door de overheid niet meer nodig
zal zijn en adviseert de regering zo spoedig mogelijk bedoelde
maatregelen te nemen.

Versterking financiële positie pensioenfondsen
Op pagina 163 van de Algemene beschouwingen bij de
ontwerpbegroting 2012 worden enkele stappen aangekondigd
die de pensioenfondsen structureel kostendekkend
moeten maken. Een van die stappen, het verhogen van de
pensioengerechtigde leeftijd tot 65 jaar, zal de regering
helpen het hoofd te bieden aan de negatieve gevolgen van
de vergrijzing van de bevolking en is er volgens de regering
op gericht de financiële positie van de pensioenfondsen te
versterken. Bedoelde stappen, waaronder het verhogen van de
pensioengerechtigde leeftijd, beogen in het jaar 2013 effectief
te worden.
De Raad heeft de regering geadviseerd zo spoedig mogelijk de
voorbereidingen te treffen om tot nieuwe wetgeving ter zake
te komen zodat deze ook op het aangekondigde moment in
werking kunnen treden.

Nota van wijziging
Naar aanleiding van de opmerkingen die door het College
financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn gemaakt
in zijn advies d.d. 17 augustus 2011 (kenmerk Cft 201100698)
over de ontwerpbegroting 2012, heeft de regering een nota
van wijziging opgesteld om laatstbedoeld ontwerp aan te
passen. Het ontwerp van de nota van wijziging is ter advisering
voorgelegd aan de Raad.

Sanering sociale zekerheidsfondsen
De Raad heeft voorts geconstateerd dat de tekorten
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Bij zijn advisering over bedoelde ontwerpnota van wijziging18
heeft de Raad kanttekeningen geplaatst bij de meerjarige
houdbaarheid van de uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen die de regering voornemens is in het
dienstjaar 2012 in te voeren. De Raad heeft evenwel begrip
getoond voor het feit dat enkele van de door de regering voor
dat dienstjaar voorgenomen maatregelen, zoals de verhoging
van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60
naar 65 jaar, ingrijpend van aard zijn en veel tijd en inzet alsmede voldoende bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak vergen. Deze maatregelen dienen naar het oordeel van de Raad
echter tijdig te worden ingevoerd om het beoogde budgettaire
effect te sorteren. De Raad geeft in zijn advies ook aan dat een
deel van deze maatregelen bij landsverordening moet worden
getroffen en dat het merendeel van de betreffende ontwerplandsverordeningen nog niet bij de Raad ter advisering zijn
ingediend.
Daarnaast constateert de Raad in zijn advies dat in de
uiteenzetting over de stand van zaken van de implementatie
van genoemde maatregelen slechts de data voor implementatie
worden vastgesteld. Een dergelijke uiteenzetting biedt naar
het oordeel van de Raad onvoldoende houvast voor een
beoordeling of de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk
tijdig kunnen worden uitgevoerd. De reden hiervoor is volgens
de Raad dat een gedegen tijdsplanning ontbreekt, althans niet
in de aan de Raad overgelegde stukken is opgenomen.
De Raad concludeert aan de hand van het voorgaande dat
nog steeds niet vast staat dat de ontwerpbegroting 2012,
zoals gewijzigd bij de onderhavige nota van wijziging,
uitvoerbaar zal zijn en zal voldoen aan de normen genoemd
in artikel 15, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten. Door het ontbreken van een
gedegen tijdsplanning staat het volgens de Raad ook nog niet
vast of de meerjarenbegroting een getrouwe en volledige
weergave behelst van de uitkomsten van de voorgenomen
uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen.

B. De Algemene overgangsregeling
wetgeving en bestuur Land Curaçao
in de praktijk
De Raad heeft in het verslagjaar regelmatig moeten
constateren dat wettelijke regelingen die op één
van de bijlagen A of B behorende bij de Algemene
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land
Curaçao zijn opgenomen en die op grond daarvan
met ingang van 10 oktober 2010 niet meer van
kracht zijn, na 10 oktober 2010 in ontwerpen van
wettelijke regelingen worden genoemd alsof zij nog
geldend recht zijn. De Raad heeft in voorkomende
gevallen aandacht van de regering daarvoor
gevraagd.
In de praktijk is voorts gebleken dat de toepassing
van Algemene overgangsregeling wetgeving en
bestuur Land Curaçao, in dit geval artikel 6,
vijfde lid, van de landsverordening, tot praktische
moeilijkheden leidt. Als voorbeeld noemt de Raad in
dit verband het wijzigen van de Prijzenbeschikking
levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no.
840/JAZ) dat op grond van de laatstgenoemde
landsverordening bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, moet plaatsvinden.
Wijziging bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, impliceert betrokkenheid van de Raad
van Advies en betekent een extra schakel in het
wetgevingsproces.
In zijn advies over een dergelijke wijziging19 heeft de
Raad de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever
betrokken. De bedoeling van de wetgever was snel in
te kunnen grijpen om bepaalde prijsontwikkelingen
tegen te gaan of te voorkomen. De Raad overweegt
in zijn advies dat bij de opheffing van het land

18 Advies van 19 december 2011, RvA no. RA/41-11-LV.
19 Advies van 22 maart 2011, RvA no. RA/04-11-LB.
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de Nederlandse Antillen onvoldoende rekening
daarmee is gehouden en adviseert de regering dat
delegatie van de bevoegdheid aan de Minister van
Economische Ontwikkeling om prijsvoorschriften
bij ministeriële regeling met algemene werking vast
te stellen de geëigende weg is om het snel optreden
van de regering te garanderen. In de procedure
voor de totstandkoming van ministeriële regelingen
met algemene werking is de betrokkenheid van de
Raad van Advies immers niet voorgeschreven.

C. De 80-20 regeling
De toelaatbaarheid van het gemaakte
onderscheid
Met de indiening van de initiatiefontwerplandsverordening ter bevordering van een rechtvaardige
kans op werk voor lokale arbeidskrachten (Zitting
2010-2011-002), hierna aan te duiden als het
ontwerp of de 80-20 regeling, wordt volgens de
considerans, beoogd de werkgelegenheid voor lokale
arbeidskrachten te bevorderen. De initiatiefnemers
menen dit doel te kunnen bereiken door invoering
van een wettelijke quotering van het aantal lokale
arbeidskrachten dat ten minste werkzaam moet
zijn in een bedrijf of onderneming. Vanwege de
voorgenomen wettelijke quotering wordt er in het
ontwerp onderscheid gemaakt tussen de lokale
en niet-lokale arbeidskrachten die zich in Curaçao
bevinden. De Raad meent dat bedoeld onderscheid
ongeoorloofd is en gaat in zijn advies daar uitvoerig
op in.20

onder andere artikel 3 van de Staatsregeling en artikel 1 van het
Twaalfde Protocol bij het Europees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Trb. 2001, 18) onder omstandigheden geoorloofd kan zijn.
Daarbij zegt de Raad dat bij de toetsing of in een concreet
geval sprake is van een toelaatbaar onderscheid, onder meer
beoordeeld dient te worden of het belang van het bereiken
van het doel opweegt tegen het belang dat het (grond)recht
op gelijke behandeling zonder beperkingen blijft gelden en
tevens of het doel langs andere weg, zonder of met minder
beperking van het grondrecht, kan worden bereikt. Zulks vergt
onderzoek, een zorgvuldige voorbereiding en een gedegen
afweging van belangen.

Onderbouwing van het ontwerp
De Raad onderschrijft in zijn advies evenwel het belang dat
de initiatiefnemers inzien om de werkgelegenheid voor lokale
arbeidskrachten te bevorderen. De Raad constateert echter
dat de in de memorie van toelichting geschetste situatie dat
bepaalde werkgevers een voorkeur hebben voor niet-lokale, al
dan niet gedocumenteerde arbeidskrachten echter niet wordt
onderbouwd met uit degelijk onderzoek verkregen gegevens
en informatie.
Bovendien zegt de Raad in de memorie van toelichting
een uiteenzetting te missen waarin gekwantificeerd wordt
aangegeven wat de vraag is naar arbeidskrachten in termen van
sectoren, type beroepen, vereiste opleiding en vaardigheden,
en in hoeverre het aanbod van lokale arbeidskrachten daarin al
dan niet voorziet. De Raad adviseert – indien zou blijken dat het
aanbod van lokale arbeidskrachten niet in de vraag voorziet –
positieve maatregelen te treffen zoals arbeidsgerichte scholing
en training, ook op lange termijn, het vastgestelde tekort met
specifiek geschoolde arbeidskrachten op te vullen.

De Staatsregeling en het internationaal
recht

De noodzaak van het ontwerp

De Raad merkt in zijn advies op dat een afwijking
van het gelijkheidsbeginsel, dat is verankerd in

Ten aanzien van het standpunt van de initiatiefnemers dat er
ten koste van lokale arbeidskrachten gebruik wordt gemaakt

20 Advies van 11 mei 2011, RvA no. RA/13-11-LV.
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van onder meer ongedocumenteerde vreemdelingen, oordeelt
de Raad dat het verblijven en het werken in Curaçao zonder
de benodigde vergunningen bestreden dienen te worden en
dat de Landsverordening toelating en uitzetting (LTU) en
de Landsverordening arbeid vreemdelingen (LAV) daartoe
het wettelijk instrumentarium bieden. Bovendien is de Raad
van oordeel dat het misbruiken van niet-lokale werknemers
tegengegaan kan worden door het toepassen van regels die de
rechtspositie van werknemers beschermen.

gehele arbeidsmarkt volgens de Raad ook invloed
hebben op de economie van Curaçao en daardoor
financiële gevolgen hebben voor de overheid. In een
gedegen onderzoek moet daaraan aandacht worden
gegeven. Ook aspecten die de impact van de 8020 regeling op de economie van Curaçao kunnen
hebben, verdienen naar het oordeel van de Raad in
de memorie van toelichting aandacht te krijgen.

Eindconclusie
Tussenconclusie
In het licht van het voorgaande concludeert de Raad in zijn
advies dat de initiatiefnemers, door het ontbreken van een
degelijke onderbouwing zoals hierboven aangegeven, niet
voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het belang dat zij
met het bereiken van hun doel wensen te dienen, in voldoende
mate opweegt tegen het belang van eenieder op gelijke
behandeling. Daarnaast oordeelt de Raad dat het niet duidelijk
is welke en in hoeverre andere minder ingrijpende middelen
bij het opstellen van het ontwerp door initiatiefnemers zijn
overwogen en de redenen waarom deze niet toereikend zijn
geacht voor het bereiken van het beoogde doel. De Raad
voegt eraan toe dat zelfs indien de initiatiefnemers menen dat
andere minder ingrijpende wettelijke middelen ontoereikend
zijn om het beoogde doel te bereiken, de beoogde regelgeving
nog niet te rechtvaardigen is. De Raad adviseert, waar nodig,
juist gebruik te maken van arbeidsmarktmechanismen dan wel
deze te versterken om het gewenste doel te bereiken.
De Raad oordeelt dat de door de initiatiefnemers aangevoerde
argumenten in het licht van artikel 3 van de Staatsregeling en
van het internationaal recht geen voldoende rechtvaardiging
bieden om het gemaakte onderscheid in te voeren en derhalve
niet toelaatbaar is.

De financiële gevolgen
Naast de druk die de uitvoering van het ontwerp op de
begroting kan hebben, zal een algemene 80-20 regeling voor de

De Raad komt in zijn advies tot de conclusie dat
het ontwerp ontoelaatbare inbreuk maakt op het
gelijkheidsbeginsel. De initiatiefnemers hebben
immers niet voldoende aannemelijk gemaakt dat
het belang dat zij met het bereiken van hun doel
wensen te dienen, in voldoende mate opweegt
tegen het recht van eenieder op gelijke behandeling.
Daarnaast meent de Raad dat de rechtvaardige
kans op werk voor lokale arbeidskrachten in de
zin van het ontwerp door juiste toepassing van
reeds bestaande wettelijke regelingen, zoals de
LTU, de LAV en het Toelatingsbesluit, en door het
uitoefenen van deugdelijke controle op de naleving
daarvan voldoende wordt beschermd.

D. Bevoegdheden van een zelfstandig
bestuursorgaan
Algemeen
Een ander belangrijk onderwerp, dat van de zelfstandige bestuursorganen, is aan de orde gekomen
in het advies van de Raad op de ontwerplandsverordening houdende regels inzake het toezicht
op geldtransactiekantoren (Landsverordening
toezicht geldtransactiekantoren)21. In dat advies
stelt de Raad de voorgestelde regelgevende
bevoegdheid van de Centrale Bank, de ministeriële

21 Advies van 3 augustus 2011, RvA no. RA/23-11-LV.
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verantwoordelijkheid en de zogenaamde “equality
of arms” aan de orde.

Regelgevende bevoegdheid
De Raad merkt ten aanzien van de voorgestelde
regelgevende bevoegdheid van de Centrale Bank op
dat in het ontwerp regelgevende bevoegdheid wordt
toegekend aan de Bank die blijkens de memorie
van toelichting (pagina 23) wordt aangemerkt
als een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Op
Curaçao kan – volgens de Raad in zijn advies –
gelet op artikel 111 van de Staatsregeling aan een
zbo regelingsbevoegdheid worden toegekend.
De betreffende zbo dient wel te voldoen aan het
bepaalde in artikel 111 van de Staatsregeling.22
Ingevolge artikel 111, eerste lid, dient een zbo bij
landsverordening te zijn ingesteld.
De Raad adviseert de regering in het licht van het
voorgaande met terugwerkende kracht tot en met
10 oktober 2010 in de Kadervaststellingslandsverordening te voorzien in de instelling van de
Centrale Bank als een zbo.
De Raad adviseert de regering voorts, met inachtneming van het bovenstaande, in het Centrale
Bankstatuut voor Curaçao en Sint Maarten vast
te leggen dat aan de Centrale Bank in bijzondere
landsverordeningen
zelfstandig
regelgevende
bevoegdheid kan worden toegekend waar zulks nodig is voor het uitoefenen van de aan hem opgedragen toezichthoudende taken.

Ministeriële verantwoordelijkheid
De Raad is bovendien van oordeel dat er een evenwicht
moet zijn tussen het belang van onafhankelijk handelen van
de Centrale Bank enerzijds en het belang van democratische
controle op de Bank anderzijds.23 Vanuit dat gezichtspunt dient
de minister volgens de Raad over adequate bevoegdheden te
beschikken om zich te kunnen verantwoorden tegenover het
parlement.
De Raad constateert dat in de artikelen 73, 76 en 77 van het
ontwerp bevoegdheden worden toegekend aan de minister,
terwijl de mogelijkheid van de minister om voorzieningen te
treffen bij ernstige taakverwaarlozing door de Bank in artikel 76
van het ontwerp wordt beperkt tot de algemeen verbindende
voorschriften. De Raad adviseert de regering daarom artikel 76
van het ontwerp in navolging van het bepaalde in artikel 77 van
het ontwerp van toepassing te doen zijn op zowel wetgevende
maatregelen als bestuurlijke maatregelen van de Bank.

“Equality of arms”
Het beginsel van “equality of arms” ingevolge artikel 6 van het
Europese Verdrag voor de rechten van de mens houdt onder
andere in dat degene die vervolgd wordt voor het plegen van
een strafbaar feit voldoende in de gelegenheid wordt gesteld
zich te verdedigen. Gelet op het punitieve karakter van de
bestuurlijke boete opgenomen in artikel 44, eerste lid, van het
ontwerp dient het beginsel “equality of arms” als voornoemd
te worden gerespecteerd. In dit geval betekent dit dat de
overtreder behalve in het rapport dat van de overtreding wordt
opgemaakt, op zijn verzoek ook inzage moet kunnen hebben
in de stukken die ten grondslag liggen aan het (voornemen
tot een) besluit hem een bestuurlijke boete op te leggen. Om
onwenselijke gevolgen van het niet verlenen van inzage in

22 Zie in dit verband de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen RvA no. RA/10-10-LV d.d. 4 augustus
2010 onder “Artikel 9”, pagina’s 3 en 4 en RvA no. RA/8A-10-LV d.d. 6 september 2010 onder “Regelgevende bevoegdheid van
de Bank van de Nederlandse Antillen (de Bank)”, pagina’s 1 en 2.
23 Zie in dit verband het advies van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen, RvA no. RA/08-10-LV d.d. 21 juni 2010,
onder “3. Toezicht en ministeriële verantwoordelijkheid”, pagina’s 4, 5 en 6.
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stukken, zoals gesteld in artikel 44, eerste lid, van het ontwerp
tegen te gaan, adviseert de Raad de regering aan te sluiten bij
de betreffende regeling in het Wetboek van Strafvordering in
geval van uitzonderingen op het ter inzage geven van stukken.

E. De voorgenomen belastingherziening
Algemeen
De Raad staat positief tegenover het beleid van de regering
met betrekking tot de belastingherziening, zoals uitgewerkt in
“Programa di Gobernashon 2010-2014” (regeerprogramma) en
het “Belastingplan 2011-2014 Pais Kòrsou” (Belastingplan).
Ter uitvoering van dat beleid heeft de regering een
ontwerplandsverordening belastingvoorzieningen 2011 aan
de Raad ter advisering voorgelegd. De Raad juicht in zijn
advies24 toe dat de regering het voornemen heeft op korte
termijn een aanvang te maken met een gefaseerde realisering
van de integrale belastingherziening. In het advies van de
Raad dat hierna besproken wordt, komen onder andere aan
de orde: het fiscale beleid, de invoering van de transparante
vennootschap (TV), de voorwaarden voor teruwerkende
kracht van belastende regelingen en de uitbreiding van “het
ondernemersbegrip”.

Het fiscale beleid
Het nieuwe fiscale beleid van de regering houdt onder meer in
het creëren van een fiscaal systeem dat concurrerend kan zijn
met fiscale stelsels in de regio, alsook met die entiteiten in het
Koninkrijk der Nederlanden waar een ander fiscaal systeem
geldt. De bedoeling is dat daardoor investeerders worden
aangetrokken en daarmee nieuwe arbeidsplaatsen worden
gecreëerd. Deze wens wil de regering verwezenlijken door
onder meer de belastingdruk op de inkomens van particulieren
en op de bedrijfswinsten substantieel te verlagen.

De invoering van de TV
De Raad adviseert de regering ervoor te waken dat
met de invoering van niet-belaste fiscale producten,
zoals de voorgestelde TV, de reputatie van ons land
in internationaal opzicht, niet wordt geschaad. De TV
is immers niet onderworpen aan de winstbelasting
op Curaçao. De winst die deze vennootschap maakt,
zal worden toegerekend aan de aandeelhouders
en zal indien de aandeelhouder in het buitenland
woonachtig is, in veel gevallen onbelast vanuit
Curaçao kunnen worden genoten.
De Raad wijst erop dat de inspanning die het
voormalige land de Nederlandse Antillen heeft
verricht om van de zwarte lijst in bepaalde landen
af te komen na de invoering van het Nieuw Fiscaal
Raamwerk niet over het hoofd moet worden gezien.
Bovendien wijst de Raad erop dat Curaçao in
bepaalde landen nog steeds op de zwarte lijst staat.
De Raad adviseert, indien het gebruik van de TV
in internationale verhoudingen op bezwaren stuit,
te zijner tijd te overwegen de TV aan een redelijke
belasting naar het inkomen te onderwerpen.
De Raad adviseert ook bij de invoering van de TV
tegelijkertijd aandacht te besteden aan de verdere
uitbouw van verdragen voor de uitwisseling van
fiscale informatie. Daar gaat volgens de Raad een
positief signaal van uit aangezien belanghebbende
landen op grond van deze verdragen in staat worden
gesteld de voor de belastingheffing van hun inwoners
noodzakelijke informatie te verkrijgen.

24 Advies van 19 mei 2011, RvA no. RA/16-11-LV.
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Terugwerkende kracht
In het ontwerp wordt terugwerkende kracht verleend
aan twee belastende bepalingen, te weten artikel
III, onderdeel E, onder 1 en artikel III, onderdeel F,
onder 2 van het ontwerp. In die bepalingen wordt de
deelnemingsvrijstelling respectievelijk de vrijstelling
van de buitenlandse winst verlaagd van zeventig
procent naar zestig procent.
Over terugwerkende kracht in het algemeen merkt de
Raad op dat aan een regeling slechts terugwerkende
kracht kan worden verleend als daarvoor een
bijzondere reden bestaat. De Raad vindt bovendien
dat aan belastende bepalingen behoudens in
uitzonderlijke gevallen geen terugwerkende kracht
kan worden toegekend, behoudens in uitzonderlijke
gevallen. De Raad adviseert de regering daarom in
de memorie van toelichting te motiveren om welke
bijzondere reden de inwerkingtreding van deze
landsverordening met terugwerkende kracht tot
en met 1 januari 2011, geboden is, en daarbij met
name in te gaan op de terugwerkende kracht van de
bovengenoemde belastende bepalingen.
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Communicatie
De Raad van Advies heeft naast een adviesrol ook een publieke
rol. Dit houdt in dat naast de regering en de Staten ook andere
instanties en gelederen van de samenleving, zoals de burgers
en de pers, op de hoogte willen blijven van de manier waarop
de Raad omgaat met zijn taken. De Raad streeft ernaar de
communicatie met derden op een gestructureerde wijze te doen.

Openbaarmaking van de adviezen
De openbaarmaking van de adviezen van de Raad over ontwerplandsverordeningen en ontwerplandsbesluiten, houdende
algemene maatregelen, en over alle andere onderwerpen
waarover de regering het oordeel van de Raad heeft verzocht,
behoort tot de zorg van de Minister van Algemene Zaken.
Het tijdstip van openbaarmaking van de adviezen van de Raad
is geregeld in artikel 27, derde en vierde lid, respectievelijk
artikel 28 van de Landsverordening Raad van Advies.
Laatstgenoemd artikel betreft de openbaarmaking van door de
Staten gevraagde adviezen over initiatiefontwerpen als bedoeld
in artikel 20 van de Landsverordening Raad van Advies.
Adviezen van de Raad over ontwerplandsverordeningen van
de regering dienen openbaar gemaakt te worden gelijktijdig
met de aanbieding van het ontwerp door de Gouverneur aan
de Staten ter goedkeuring. Adviezen over door de Staten
aan de Gouverneur ter vaststelling aangeboden in ontwerp
goedgekeurde initiatieflandsverordeningen dienen openbaar
gemaakt te worden gelijktijdig met de kennisgeving van de
Gouverneur van zijn beslissing over het al dan niet vaststellen
van het in ontwerp goedgekeurde initiatieflandsverordening.
Adviezen van de Raad over ontwerplandsbesluiten, houdende
algemene maatregelen, dienen openbaar gemaakt te worden
op het tijdstip dat het vastgestelde landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, in het Publicatieblad wordt geplaatst.
Naar de letter van het vierde lid van artikel 27 dienen adviezen
die niet als hiervoor openbaar gemaakt kunnen worden en
adviezen die de Raad uit eigen beweging uitbrengt, uiterlijk zes
weken na ontvangst van het advies door de regering openbaar
gemaakt te worden. De Raad meent echter dat de regering de
mogelijkheid moet hebben om binnen een redelijke termijn een
standpunt in te nemen over het advies van de Raad voordat zij
besluit tot openbaarmaking van het betreffende advies van de
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Raad. Pas nadat de regering over het advies van de
Raad heeft beslist, is het naar het oordeel van de
Raad verantwoord om een termijn, zoals in artikel
27, vierde lid, bedoeld, te laten aanvangen. De wet
bepaalt echter anders.
Indien de regering het advies van de Raad niet
openbaar heeft gemaakt op het tijdstip als
hiervoor bedoeld, kan de Raad zijn advies met
inachtneming van artikel 9, tweede en derde
lid, van de Landsverordening openbaarheid van
bestuur Curaçao (A.B. 2010, no. 87) (LOB) zelf
openbaar maken. Genoemde artikelleden gaan
over de wijze van openbaarmaking en het kenbaar
maken van de openbaarmaking en de plaats van
tervisielegging van het openbaar gemaakte advies
in de Curaçaosche Courant of een plaatselijk
algemeen verkrijgbaar dag- of weekblad. Voor
adviezen van de Raad uitgebracht aan de Staten
bestaat geen vergelijkbare bepaling waarin de Raad
zelf tot openbaarmaking kan overgaan.
Ingevolge artikel 27, zesde lid, onder a van de
Landsverordening Raad van Advies wordt een
advies niet openbaar gemaakt indien zich één van
de uitsluitingsgronden van artikel 11 van de LOB
voordoet. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer
openbaarmaking de veiligheid van het Land
zou kunnen schaden of indien het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen de eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer (artikel 11, eerste
lid, onder b respectievelijk artikel 11, tweede lid,
onder d van de LOB). Openbaarmaking van een
advies blijft ook achterwege wanneer een advies
zonder meer instemmend luidt (blanco advies)
of uitsluitend opmerkingen van redactionele
aard bevat. De Raad dient de regering in deze
gevallen te adviseren of het advies openbaar moet
worden gemaakt (artikel 27, zevende lid, van de
Landsverordening Raad van Advies).
De regering gaat in de algemene beschouwingen
van de memorie van toelichting bij ontwerplandsverordeningen of de nota van toelichting bij
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen,
meestal ook in op de inhoud van de adviezen van
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adviesorganen als de Raad van Advies en de SociaalEconomische Raad. Door integrale publicatie
van het advies van de Raad kunnen mogelijke
misvattingen over de interpretatie van dit advies
worden vermeden.

De website van de Raad van Advies,
www.raadvanadvies.cw
De Raad van Advies ziet, ook met betrekking
tot zijn werkzaamheden, het belang in van
openbaarheid in een democratische rechtsstaat.
Mede met het oog hierop heeft de Raad een eigen
website opengesteld en zal middels deze website
de door hem uitgebrachte adviezen voor de burger
toegankelijker worden gemaakt.
Het plaatsen van die adviezen op de website
vindt pas plaats nadat het uitgebrachte advies,
met inachtneming van het bepaalde in de
Landsverordening Raad van Advies, openbaar is
gemaakt.
Tevens wordt op de website vermeld welke
adviesverzoeken de Raad van de regering en de
Staten heeft ontvangen, alsook de afhandelingsdata
van deze adviesverzoeken.
Naast de adviezen staat ook andere algemene
informatie betreffende de Raad op de website van
de Raad.
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Bijlage A
Het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies (P.B. 2011,
no. 11)

A° 2011 												

N° 11

PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 25ste maart 2011, ter uitvoering van artikel 4, onderdeel d, van de Landsverordening Raad van Advies1 (Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies)
___________
IN NAAM DER KONINGIN!
______
DE GOUVERNEUR van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat het gewenst is de kwaliteit van het functioneren van de Raad van Advies te waarborgen door het profiel waaraan
de ondervoorzitter en de leden van de Raad van Advies moeten voldoen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1
Onverminderd het bepaalde in artikel 65, zesde en zevende lid, van de Staatsregeling van Curaçao2 en de artikelen 4,
onderdelen a, b en c, 9, 10 en 11 van de Landsverordening Raad van Advies, wordt bij het vervullen van de vacatures
voor ondervoorzitter en leden van de Raad van Advies aan de in de volgende artikelen gestelde eisen voldaan.

Artikel 2
De ondervoorzitter van de Raad van Advies voldoet aan het volgende profiel:

1
2

Bijlage behorende bij Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010, no. 87).
A.B. 2010, no. 86.
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A. Deskundigheid
De titel van meester in de rechten of het doctoraat in de rechtsgeleerdheid hebben en het beschikken over grote aantoonbare juridische kennis en ervaring.
B. Kennis
- Affiniteit met en inzicht hebben in managementtaken,
- Kennis van staats- en bestuursrecht, en
- Inzicht in het functioneren van de overheid.
C. Vaardigheden/ Persoonlijke kwaliteiten
- Academisch denk- en werkniveau,
- Samenbindend leiderschap: weet verschillende standpunten bij elkaar te brengen en te verbinden, fungeert als 		
brug en heeft een goed ontwikkeld conflictoplossend vermogen,
- Organisatiegericht aansturen: heeft inzicht in de organisatorische aspecten van de Raad van Advies en bevordert
planmatig, resultaatgericht en kostenbeperkend werken,
- Communicatief,
- Besluitvaardig,
- Onafhankelijk kunnen functioneren en vanaf deze onafhankelijke positie een bijdrage kunnen leveren aan de 		
totstandkoming van de oordeelsvorming en besluitvorming over de adviezen van de Raad van Advies,
- Gezaghebbend: boven de partijen kunnen staan,
- Sterk analytisch vermogen,
- Oog voor constitutionele verhoudingen, en
- Oog voor maatschappelijke en politieke verhoudingen.
D. Bijzondere eigenschappen en voorwaarden
- Maatschappelijke betrokkenheid,
- Onbesproken gedrag, en
- Bij voorkeur minimaal 5 jaar niet actief werkzaam in de politiek. In ieder geval mag een politiek verleden geen 		
vragen (meer) oproepen over de onpartijdige en onafhankelijke benadering van adviesaanvragen door de leden 		
van de Raad van Advies.

Artikel 3
1. De leden van de Raad van Advies voldoen aan het volgende profiel:
A. Kennis
- Het beschikken over grote kennis van zaken over een bepaald vakgebied of van een maatschappelijke sector, en
- Inzicht in het functioneren van de overheid.
B. Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden
- Academisch denk- en werkniveau,
- Feeling hebben met het juridisch proces en oog hebben voor de juridische kwaliteit,
- Onafhankelijk kunnen functioneren en vanaf deze onafhankelijke positie een bijdrage kunnen leveren aan de 		
totstandkoming van de oordeelsvorming en besluitvorming over de adviezen van de Raad van Advies,
- Gezaghebbend: boven de partijen kunnen staan,
- Sterk analytisch vermogen,
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- Oog voor constitutionele verhoudingen, en
- Oog voor maatschappelijke en politieke verhoudingen.
C. Bijzondere eigenschappen en voorwaarden
- Maatschappelijke betrokkenheid,
- Onbesproken gedrag,
- Bij voorkeur minimaal 5 jaar niet actief werkzaam zijn in de politiek. In ieder geval mag een politiek verleden geen
vragen (meer) oproepen over de onpartijdige en onafhankelijke benadering van adviesaanvragen door de leden 		
van de Raad van Advies, en
- Een samenbindende houding binnen de Raad van Advies.
2. Bij het doen van een aanbeveling aan de regering voor het vervullen van een vacature voor lid van de Raad van
Advies, gaat de Raad van Advies na aan welke discipline, expertise of kennis van welk werkgebied van de Raad van
Advies behoefte is.

Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de datum van uitgifte van het Publicatieblad, waarin
dit landsbesluit wordt geplaatst.

Artikel 5
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies.

Gegeven te Willemstad, 25 maart 2011
F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE

Uitgegeven de 25ste maart 2011
De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE
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NOTA VAN TOELICHTING behorende bij het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden
Raad van Advies
Algemeen
De nieuwe staatkundige structuur is op 10 oktober 2010 ingegaan en hiermee het ontstaan van het nieuwe land
Curaçao. Artikel 64 van de Staatsregeling van Curaçao3 geeft de opdracht voor het instellen van een Raad van Advies.
De Raad van Advies is één van de Hoge Colleges van Staat genoemd in de aanhef van hoofdstuk 5 van de Staatsregeling van Curaçao, die naast de Staten en de regering een belangrijke rol spelen in het goed laten functioneren van
het democratische staatsbestel. Een Hoog College van Staat is een bij Staatsregeling geregeld instituut belast met een
eigen taak, die onafhankelijk van de regering en de Staten moet worden uitgevoerd. De Raad van Advies adviseert de
regering en de Staten gewenst dan wel ongewenst over aangelegenheden van wetgeving en bestuur. Het is de hoogste
en laatste adviesorgaan die de regering adviseert in het wetgevingstraject.
De artikelen 64 tot en met 67 van de Staatsregeling van Curaçao vormen het juridische kader voor de Raad van Advies
van het nieuwe land Curaçao. Het wettelijke kader wordt verder gevormd door de Landsverordening houdende regeling van de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van Advies4 (Landsverordening Raad van Advies)
die op zich een uitvoering is van artikel 66, eerste lid, van de Staatsregeling van Curaçao.
In artikel 4, onderdeel d, van de Landsverordening Raad van Advies wordt bepaald dat er bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, een profielschets moet worden vastgesteld waaraan de te benoemen ondervoorzitter en leden
van de Raad van Advies moeten voldoen bij het vervullen van de betrokken vacatures.
In de Memorie van Toelichting van de Landsverordening Raad van Advies wordt ten aanzien van artikel 4, onderdeel d,
gesteld dat deze dient ter waarborging van de kwaliteit van het functioneren van de Raad van Advies als Hoog College
van Staat. Hierdoor zal worden bewerkstelligd dat slechts deskundigen in de Raad van Advies worden benoemd die in
het maatschappelijke leven van Curaçao hun sporen hebben verdiend. Anderzijds zal worden bevorderd dat mensen
uit verschillende disciplines in de Raad van Advies zullen worden benoemd. Op deze manier kan in de hand worden
gewerkt dat de Raad van Advies op adequate wijze aan de vele gevarieerde advieswerkzaamheden zal kunnen voldoen.

Financieel
Aan dit landsbesluit zijn geen financiële gevolgen verbonden voor het land Curaçao.
Raad van Advies
De Raad van Advies heeft in haar advies d.d. 16 maart 2011, genummerd RvA no. RA/12-11-LB, ter zake het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen.
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3

A.B. 2010, no. 86.

4

Bijlage behorende bij Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao
(A.B. 2010, no. 87).
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Artikelen
De in artikel 1 van dit landsbesluit genoemde bepalingen betreffen andere wettelijk gestelde eisen aan de voorzitteren lidmaatschap van de Raad van Advies dan die in de artikelen 2 en 3 van dit landsbesluit besloten liggen, waaronder
de onverenigbaarheid van functies, nationaliteit, leeftijd, woonplaats en bloedverwantschap.
De inhoud van de artikelen 2 en 3 van dit landsbesluit - die onder andere de profielschetsen van de ondervoorzitter
respectievelijk leden van de Raad van Advies vervatten - heeft zijn basis in het rapport van 2 juni 2010 getiteld: “Raad
van Advies Curaçao, Opzet en Inrichting”, opgesteld door Andersson Elffers Felix Caribbean (AEF Caribbean). AEF
Caribbean heeft in opdracht van het toenmalige Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao – onder begeleiding
van de Gemengde Ambtelijke Commissie Raad van Advies van Curaçao5 – voorstellen gedaan voor een organisatiestructuur van het nieuw in te stellen Raad van Advies van Curaçao. Laatstgenoemd rapport is het resultaat hiervan.
In bovengenoemd rapport is de gewenste organisatie, positie, taak en rol van de Raad van Advies uitgebeeld en is
gestalte gegeven aan de functies van ondervoorzitter en lid van de Raad van Advies. Hieruit zijn de betrokken profielschetsen voortgevloeid.
Tenslotte is het uitgangspunt van artikel 3, tweede lid, van dit landsbesluit dat de samenstelling van de Raad van Advies zodanig moet zijn dat de brede adviesfunctie van deze Raad steeds op een gedegen wijze kan worden uitgeoefend.
De adviezen van de Raad van Advies behoren een afgewogen oordeel in te houden die alle relevante juridisch-beleidsmatige, sociaal-maatschappelijke en financieel-economische aspecten in de oordeelsvorming betrekken.
Ter verkrijging van nader inzicht in de artikelen 2 en 3 van dit landsbesluit wordt naar het rapport6 verwezen. De
regering van het land Curaçao acht het wenselijk om de voorstellen zoals gedaan in laatstgenoemd rapport over te
nemen in dit landsbesluit.

De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE

5

Zie het Eilandsbesluit van 10 februari 2010.

6

Zie Bijlage 2: Profielbeschrijving Ondervoorzitter Raad van Advies” en “Bijlage 3: Profielbeschrijving Leden Raad van
Advies”, behorende bij het rapport van 2 juni 2010 getiteld: “Raad van Advies Curaçao, Opzet en Inrichting”, van AEF
Caribbean.
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Bijlage B
Het Reglement van Orde voor de Raad van Advies Curaçao (P.B. 2011, no. 16)

BESLUIT
van de 14de maart 2011
DE RAAD VAN ADVIES VAN CURAÇAO,
Gelet op artikel 67 van de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, no. 86) juncto, artikel 18 van de Landsverordening
Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87);
HEEFT BESLOTEN:

Het Reglement van Orde voor de Raad van Advies Curaçao vast te stellen als volgt:

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RAAD VAN ADVIES CURAÇAO
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Raad: 		
de Raad van Advies;
b. Landsverordening:
de Landsverordening Raad van Advies.

§ 2. De werkzaamheden van de Raad
Artikel 2
1. De Raad vergadert als regel twee keer per maand.
2. De Ondervoorzitter roept, indien hij dat nodig acht of daarom door een lid van de Raad schriftelijk onder opgaaf
van redenen is verzocht, de Raad in vergadering bijeen, op een door hem te bepalen tijdstip.
Artikel 3
1. De Gouverneur kan de Raad bijeenroepen in vergadering.
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2. In de vergadering, bedoeld in het eerste lid, kan de Gouverneur het voorzitterschap van de vergadering bekleden.
Hij heeft alsdan een raadgevende stem.
3. Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de Gouverneur in de gevallen dat hij het voorzitterschap bekleedt.
Artikel 4
1. De door of namens de Ondervoorzitter vastgestelde oproeping voor een vergadering wordt, behoudens in uitzonderlijke spoedeisende gevallen, ten minste vier maal vierentwintig uren vóór de vergadering aan de leden van
de Raad toegezonden.
2. De oproeping, bedoeld in het eerste lid, vermeldt, tenzij de zaak geheimhouding eist, de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
Artikel 5
De bij de Raad aanhangig gemaakte adviesverzoeken worden, voorzien van de relevante documenten, zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan, eventueel langs elektronische weg, ter beschikking gesteld aan de leden van de Raad.
Artikel 6
De Raad vergadert met gesloten deuren.
Artikel 7
1. De secretaris of, bij belet of ontstentenis van de secretaris, de plaatsvervangend secretaris woont in de regel 		
de vergaderingen van de Raad bij.
2. De secretaris wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een secretariaat.
Artikel 8
1. De Ondervoorzitter heeft de leiding van de vergadering en handhaaft daarin de orde.
2. Hij ziet erop toe dat ieder lid op zijn beurt zijn gevoelen behoorlijk kan ontwikkelen.
Artikel 9
Ieder lid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft daarvan tijdig kennis aan de secretaris.
Artikel 10
1. De Ondervoorzitter wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door het naar rang van benoeming, 		
oudst aanwezige lid.
2. De rang van benoeming van de leden regelt zich naar de dagtekening van het besluit van hun benoeming en 		
bij gelijktijdige benoeming, naar de volgorde waarin hun namen in het besluit zijn geplaatst.
Artikel 11
1. Alle adviezen en besluiten worden vastgesteld in een vergadering van de Raad.
2. Het aantal leden, de Ondervoorzitter daaronder begrepen, dat voor het vaststellen van een advies of voor het nemen van
een besluit is vereist, bedraagt niet minder dan de helft van het aantal leden waaruit de Raad bestaat.
3. Het advies wordt vastgesteld of een besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
4. Bij staking van stemmen beslist de stem van de Ondervoorzitter. Van deze omstandigheid wordt melding 		
gemaakt in het uit te brengen advies.
Jaarverslag 2010 - 2011

51

Artikel 12
In geval van hoofdelijke omvraag van de gevoelens of bij stemming brengt de Ondervoorzitter zelf het laatst zijn gevoelen of stem uit.
Artikel 13
1.
2.

Het advies of het besluit van de Raad is met redenen omkleed.
Wanneer een lid zich conform het bepaalde in artikel 26, tweede lid, van de Landsverordening, heeft voorbehouden een afzonderlijk advies uit te brengen om te worden gevoegd bij het advies van de Raad, is hij verplicht
dat advies, ondertekend, zo tijdig aan de secretaris ter hand te stellen, dat de inzending van het advies van
de Raad daardoor generlei vertraging ondervindt. Hij kan bij de totstandkoming van dit afzonderlijk advies de
Ondervoorzitter om ambtelijke bijstand verzoeken.
Artikel 14

1.
2.
3.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgesteld, welke tevens behelzen de namen van
degenen, die de vergadering hebben bijgewoond.
Indien een hoofdelijke stemming wordt gehouden, vermelden de notulen de uitslag daarvan.
Indien in een vergadering een beëdiging als bedoeld in artikel 17 van de Landsverordening plaats heeft, wordt
daarvan een afzonderlijk door de Ondervoorzitter te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt.
Artikel 15

De werkgroepen, bedoeld in artikel 16, brengen in een vergadering van de Raad verslag uit over de door hen behandelde adviesverzoeken en over besluiten die door hen zijn voorbereid.

§ 3. De werkzaamheden van de werkgroepen
Artikel 16
De Raad wordt door de Ondervoorzitter in werkgroepen verdeeld met inachtneming van de bestaande ministeries.
Aan iedere werkgroep wordt de behandeling van de adviesverzoeken en besluiten, die vallen onder een ministerie dat
aan de werkgroep is toegewezen, opgedragen.
Artikel 17
1.
2.

De Raad stelt, op voorstel van de Ondervoorzitter, de samenstelling van de werkgroepen vast. Hij wijst, op
voorstel van de Ondervoorzitter, voor elke werkgroep een voorzitter aan. De voorzitter van de werkgroep of een
door hem aangewezen lid is tevens rapporteur van de werkgroep.
De secretaris wijst voor iedere werkgroep voor de behandeling van een adviesverzoek of besluit een medewerker van het secretariaat aan die, onder aansturing van de voorzitter van de werkgroep, belast wordt met de
ambtelijke ondersteuning van de werkgroep.
Artikel 18

1.
2.
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De voorzitter van de werkgroep belegt een vergadering van de werkgroep zo vaak hij dit nodig acht of zo vaak
een lid van die werkgroep hierom verzoekt.
De vergadering, bedoeld in het eerste lid, wordt in de regel bijgewoond door een medewerker van het
secretariaat die ter ondersteuning van de betreffende werkgroep is aangewezen.
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§ 4. Overige aangelegenheden
Artikel 19
1.
2.

De adviezen en besluiten van de Raad worden door de Ondervoorzitter en de secretaris ondertekend.
De Ondervoorzitter ondertekent de overige van de Raad uitgaande stukken.
Artikel 20

1.
2.

De Ondervoorzitter oefent het toezicht uit op de werkzaamheden van de Raad en op de juiste toepassing van
het bij of krachtens de Landsverordening bepaalde.
De voorzitters van de werkgroepen geven aan de Ondervoorzitter met betrekking tot hetgeen in de werkgroepen voorvalt de door hem gewenste inlichtingen.
Artikel 21

1.
2.

Indien de Ondervoorzitter zich naar het buitenland begeeft, geeft hij daarvan tevoren schriftelijk kennis aan de
Gouverneur en aan de Raad.
Indien een lid zich naar het buitenland begeeft, geeft hij daarvan tevoren, door tussenkomst van de secretaris,
schriftelijk kennis aan de Ondervoorzitter.
Artikel 22

1.

2.

De Raad stelt nadere regels vast met betrekking tot de volgende onderwerpen:
a. het omgaan met tegenstrijdige belangen die zich kunnen voordoen bij de behandeling van een adviesverzoek
of de voorbereiding van een besluit en beraadslagingen daarover;
b. het waarborgen dat geen ambten of functies als bedoeld in artikel 11 van de Landsverordening door de 		
Ondervoorzitter en de leden worden uitgeoefend;
c. de procedure bij het ontslag, bedoeld in artikel 6 van de Landsverordening;
d. de uitoefening van de bevoegdheden van de Raad in het kader van de bedrijfsvoering, in het bijzonder met 		
betrekking tot het financieel beheer.
De regels, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, worden geplaatst op de website van de Raad.
Artikel 23

De Raad biedt vóór 1 juli van elk jaar aan de regering een verslag aan van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de 14de maart 2011.

de Ondervoorzitter,				
Prof. mr. F.B.M. Kunneman			

de Secretaris,
mevr. mr. C.M. Raphaëla
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Toelichting behorende bij het Reglement van orde voor de Raad van Advies Curaçao
1. Algemeen
De Staatsregeling van Curaçao (de Staatsregeling) bevat een expliciete opdracht tot vaststelling van een reglement van
orde voor de Raad van Advies (hierna de Raad), in artikel 67, luidende: Het reglement van orde voor de Raad van Advies
wordt door de Raad vastgesteld. Het wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt. Door deze bepaling wordt de zelfstandige positie die de Raad, zijnde een Hoog College van Staat, inneemt ten opzichte van de regering geaccentueerd
en wordt tevens tot uitdrukking gebracht dat de Raad “heer en meester in eigen huis” is, voor wat betreft de uitvoering
van zijn werkzaamheden.
In dit reglement van orde voor de Raad van Advies worden de werkzaamheden van de Raad uitgewerkt. Dit reglement
is geen wettelijke regeling in de zin van artikel 2 van de Staatsregeling; het bevat geen algemeen verbindende voorschriften. Het is een interne regeling zonder rechtskracht naar buiten.
De Raad is in principe vrij voor wat betreft de in het reglement op te nemen voorschriften. Deze mogen echter niet in
strijd zijn met enige bepaling van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatsregeling of andere wettelijke regelingen.

2. Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
De begripsbepaling in artikel 1, onderdeel a, is opgenomen omdat in dit reglement vaak verwezen moet worden naar
de Raad van Advies. De Raad is ingesteld in artikel 64 van de Staatsregeling. In artikel 65, eerste lid, van genoemde
regeling is de samenstelling van de Raad geregeld. De Raad bestaat ingevolge laatstgenoemd artikel uit de Gouverneur
als Voorzitter en uit ten minste vijf leden, onder wie een Ondervoorzitter. Dit aantal wordt verder bij artikel 1 van de
Landsverordening Raad van Advies begrensd tot ten hoogste negen leden.
Artikelen 2 en 3
Weliswaar wordt in artikel 65, eerste lid, van de Staatsregeling aangegeven dat de Gouverneur de voorzitter is van de
Raad, doch in de praktijk zal hij slechts in de gevallen dat hij dit nodig acht daadwerkelijk een vergadering van de Raad
bijwonen en desgewenst voorzitten. In die vergaderingen heeft de Gouverneur een raadgevende stem, aldus artikel 65,
vijfde lid, van de Staatsregeling. Daarmee is ook duidelijk gemaakt dat de Gouverneur niet aan de reguliere vergaderingen van de Raad deelneemt. Voor die vergaderingen wordt de Raad voorgezeten door de Ondervoorzitter.
Normaliter worden de vergaderingen van de Raad, ingevolge artikel 2, tweede lid, belegd wanneer de Ondervoorzitter
dat nodig acht. Ook zal de Ondervoorzitter een vergadering van de Raad bijeenroepen wanneer een lid van de Raad hem,
op grond van artikel 2, tweede lid, een verzoek daartoe doet.
De leiding van de vergadering berust bij de Ondervoorzitter. Zie in dit verband het bepaalde in artikel 8, eerste lid.
Indien de Gouverneur een vergadering van de Raad bijwoont en ingevolge artikel 3, tweede lid, in samenhang met artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening Raad van Advies ervoor kiest om het voorzitterschap van die vergadering
te bekleden, heeft hij de leiding van die vergadering. Hetgeen ten aanzien van de Ondervoorzitter in artikel 8 wordt
bepaald, is dan op hem van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
De oproeping voor een vergadering, inhoudende de te behandelen onderwerpen, wordt door de Ondervoorzitter vastgesteld. Hij kan dit ook door de Secretaris, namens hem, laten doen.
De secretaris draagt zorg dat de leden een kopie van de vastgestelde oproeping tijdig ontvangen.
Artikel 5
De secretaris is belast met de uitvoering van het bepaalde in artikel 5. Een kopie van de documenten, bedoeld in artikel
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5, wordt in de regel in “hardcopy” aan de leden beschikbaar gesteld. De beschikbaarstelling van voormelde documenten
aan de leden van de Raad geschiedt desgewenst langs elektronische weg, zoals per email.
Artikel 6
De vergaderingen van de Raad zijn niet openbaar. In artikel 30, tweede lid, van de Landsverordening Raad van Advies is
bepaald dat de vergaderingen van de Raad met gesloten deuren worden gehouden.
Artikel 7
Ingevolge artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Landsverordening Raad van Advies wordt aan de Raad een secretaris toegevoegd.
In artikel 7, eerste lid, wordt geregeld dat de secretaris of bij belet of ontstentenis van de secretaris, de plaatsvervangend secretaris in de regel de vergaderingen van de Raad bijwoont. De vervanging van de secretaris is geregeld in artikel
15, tweede lid, van de Landsverordening Raad van Advies.
Wanneer zulks nodig is kan de Secretaris, in samenspraak met de Ondervoorzitter, ook andere medewerkers van het
secretariaat aanwijzen om de vergadering bij te wonen.
Artikel 10
De vervanging van de Ondervoorzitter is geregeld in artikel 14 van de Landsverordening Raad van Advies. Artikel 10,
eerste lid, komt hiermee overeen.
Artikel 10, tweede lid, geeft nader aan hoe in de praktijk, uitleg te geven aan “rang van benoeming”.
Artikel 11
Ingevolge artikel 11, eerste lid, worden alle adviezen en besluiten van de Raad in een vergadering van de Raad vastgesteld respectievelijk genomen. Bij besluiten kan worden gedacht aan voordrachten en andere voorstellen die de Raad
ingevolge artikel 21 van de Landsverordening Raad van Advies aan de regering kan doen.
Artikel 11, tweede tot en met vierde lid, komt overeen met artikel 24 van de Landsverordening Raad van Advies.
In artikel 11, tweede lid, wordt - zoals aangegeven in de toelichting op artikel 24 van genoemde landsverordening - ten
aanzien van het quorum uitgegaan van het aantal leden waaruit de Raad feitelijk bestaat.
Artikel 13
In artikel 26 van de Landsverordening Raad van Advies is de mogelijkheid opgenomen om een minderheidsstandpunt
van een lid in het advies van de Raad op te nemen. Indien zich een geval als bedoeld in even genoemd artikel 26 zich
voordoet, wordt het afzonderlijk advies van het lid van de Raad als bijlage gevoegd bij het betrokken advies van de Raad.
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van het betrokken advies van de Raad.
In de eerste volzin van artikel 13, tweede lid, van dit reglement is geregeld aan wie het betrokken lid zijn afzonderlijk
advies moet verstrekken, namelijk aan de secretaris.
Op verzoek van het betrokken lid wordt hem ambtelijke ondersteuning gegeven bij het opstellen van het afzonderlijke
advies. Het verzoek daartoe richt hij tot de Ondervoorzitter.
Artikel 14
Van het verhandelde in de vergadering worden overeenkomstig het bepaalde in artikel, 14, eerste lid, notulen opgesteld.
Indien de in een vergadering behandelde onderwerpen geheimhouding eisen, worden de notulen van die vergadering
uitsluitend aan de leden van de Raad ter beschikking gesteld.
In artikel 14, derde lid, wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 17 van de Landsverordening Raad van
Advies. Ingevolge laatstgenoemd artikel leggen de secretaris en de plaatsvervangend secretaris in een vergadering van
de Raad de eed, verklaring of belofte af. Van de beëdiging dient uiteraard melding te worden gemaakt in de notulen.
Daarnaast dient van deze aangelegenheid een afzonderlijk door de Ondervoorzitter te ondertekenen proces-verbaal te
worden opgemaakt.
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Artikel 15
Elk adviesverzoek dat de Raad ontvangt of elk besluit dat de Raad voornemens is te nemen, wordt in de regel in een
werkgroep als bedoeld in artikel 16 voorbereid. Die werkgroep brengt in een vergadering van de Raad, verslag uit over
adviesverzoeken en besluiten waarvan de behandeling door hem zijn voorbereid.
Artikelen 16 en 17
Het werkterrein van de werkgroepen, bedoeld in artikel 16, heeft betrekking op de zorggebieden van de onderscheiden
ministeries van de overheid, zoals opgenomen in de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie. In principe
worden slechts adviesverzoeken en besluiten over een onderwerp, betreffende een zorggebied van een ministerie dat
tot het werkterrein van de werkgroepen behoort aan hun toebedeeld.
De Ondervoorzitter houdt bij het doen van een voorstel over de samenstelling van de werkgroepen rekening met de
expertise die binnen de werkgroep in de regel aanwezig moet zijn om adviesverzoeken of besluiten die onder het werkgebied van de betrokken werkgroep vallen, voor te bereiden.
De werkgroepen worden elk gevormd door ten minste drie leden van de Raad. Het is niet uitgesloten dat een lid deel
uitmaakt van meer dan één werkgroep.
De Raad stelt ingevolge artikel 17, op voorstel van de Ondervoorzitter, de samenstelling van de werkgroepen vast. Ook
de aanwijzing van de voorzitter van elke werkgroep geschiedt, op voorstel van de Ondervoorzitter, door de Raad. De
voorzitter van de werkgroep is tevens rapporteur van de werkgroep. De rapporteur voert namens de werkgroep het
woord, onder andere, bij het uitbrengen van verslag in de vergadering van de Raad over de behandeling van adviesverzoeken of voorgenomen besluiten van de Raad die door zijn werkgroep zijn voorbereid. Hij kan bij een bepaald soort
adviesverzoek een ander lid van de werkgroep als rapporteur aanwijzen. Bijvoorbeeld de rapporteur van de werkgroep
belast met financieel-economische aangelegenheden, die zelf geen fiscalist is, kan de fiscalist binnen de werkgroep als
rapporteur aanwijzen bij de voorbereiding van adviesverzoeken over fiscale aangelegenheden.
Ook kan de Ondervoorzitter bepalen dat bij de behandeling van een adviesverzoek of een bepaald soort adviesverzoek
respectievelijk de voorbereiding van een besluit de desbetreffende werkgroep wordt aangevuld met één of meer andere
leden van de Raad.
Ook de voltallige Raad kan, in de fase voorafgaande aan besluitvorming door de Raad, door de Ondervoorzitter met de
behandeling van een adviesverzoek of een bepaald soort adviesverzoek respectievelijk de voorbereiding van een besluit
worden belast. Dit zal meestal het geval zijn als het om een adviesverzoek of besluit van zeer complexe aard gaat waarin
zwaarwegende belangen in het geding zijn.
De werkgroepen worden in hun werkzaamheden ondersteund door het secretariaat van de Raad van Advies. De secretaris wijst hiervoor een medewerker van het secretariaat aan.
De medewerker verricht onder aansturing van de voorzitter van de betreffende werkgroep het nodig vooronderzoek
over het betreffende adviesverzoek of het te nemen besluit. De medewerker zal met de rapporteur afstemmen welke
richting hij in het conceptadvies of conceptbesluit moet opgaan. Daarbij geeft de medewerker duidelijk aan welke
knelpunten hij bij het vooronderzoek is tegengekomen.
Aan de hand van het verrichte vooronderzoek geeft de medewerker een eerste aanzet voor een conceptadvies of een
conceptbesluit. Dit conceptadvies of conceptbesluit, dat in de regel door de secretaris is gecontroleerd, dient uitsluitend om de discussies in de werkgroepsvergaderingen over het adviesverzoek of besluit te vergemakkelijken. Een al
dan niet aangepast conceptadvies of conceptbesluit dat door de werkgroep is geaccordeerd, wordt in de vergadering
van de Raad behandeld.
Artikel 21
Artikel 21 komt geheel overeen met artikel 13 van de Landsverordening Raad van Advies.
Artikel 22
De handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de leden van de Raad en het vertrouwen in de Raad
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dient te allen tijde te worden gegarandeerd. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat tegenstrijdige belangen zoveel
mogelijk worden voorkomen. In de regelingen, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen a en b, zal worden getracht
daar waar de bepalingen van de Staatsregeling en de Landsverordening Raad van Advies (waaronder artikel 11), die tot
doel hebben onpartijdigheid bij en onafhankelijkheid van de Raad te waarborgen, geen antwoord bieden, nadere interne
regels hierover te stellen.
In artikel 6 van de Landsverordening Raad van Advies worden regels gesteld voor het niet reguliere ontslag. De bedoeling van de wetgever, zoals blijkt uit de toelichting op genoemd artikel is, dat de Raad in het reglement van orde nadere
regels over de procedure voor niet regulier ontslag vaststelt. Artikel 22, tweede lid, onderdeel c, van dit reglement houdt
hiermee verband.
Het is nodig, zoals bepaald in artikel 22, eerste lid, onderdeel d, van dit reglement om nadere regels ter zake de
uitoefening van de bevoegdheden van de Raad in het kader van de bedrijfsvoering vast te stellen, in het bijzonder met
betrekking tot het financieel beheer. Artikel 32 van de Landsverordening Raad van Advies en artikel 40 van de Landsverordening comptabiliteit 2010 vormen de basis voor zelfstandig financieel beheer door de Raad.

de Ondervoorzitter,					de Secretaris,
Prof. mr. F.B.M. Kunneman				
mevr. mr. C.M. Raphaëla
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Bijlage C
De samenstelling van de Raad van Advies van Curaçao
De samenstelling per 31 december 2010
Voorzitter:

Zijne Excellentie de Gouverneur van Curaçao

Ondervoorzitter:

prof. mr. F. B. M. Kunneman

Leden:

mevr. M. M. Leetz-Cijntje,
Ir. R. Gomes Casseres,
mr. A. R. Bermudez,
mevr. mr. drs B. J. Doran-Scoop,
mr. C. M. Grüning,
mr. R. N. Hart en
mevr. mr. E. E. Jonis-Kleinmoedig

Secretaris:

mevr. mr. C. M. Raphaëla

De samenstelling per 31 december 2011
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Voorzitter:

Zijne Excellentie de Gouverneur van Curaçao

Ondervoorzitter:

mr. C. M. Grüning

Leden:

Ir. R. Gomes Casseres,
mevr. mr. drs B. J. Doran-Scoop,
mr. R. N. Hart,
mevr. mr. L. M. Dindial,
mevr. mr. drs M. B. A. Lieuw-van Gorp,
mr. T. F. J. de Man,
drs Ch. P. do Rego MBA en
mr. F. W. Stüger

Secretaris:

mevr. mr. C. M. Raphaëla
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Bijlage D
De werkgroepen van de Raad van Advies van Curaçao
Samenstelling van de werkgroepen per 30 mei 2011
Werkgroep		Ministerie

Leden

“stand-by”

I
Bestuurlijke en juridische aangelegenheden
		
-

Grüning
Doran-Scoop
Lieuw-van Gorp
Dindial

Stüger
De Man
Hart

Gomes Casseres
Hart
De Man

Dindial
Do Rego
Grüning

Doran-Scoop
Do Rego
Stüger

Gomes Casseres
Lieuw-van Gorp

Algemene Zaken
Bestuur, Planning en
Dienstverlening
Justitie

II
Economische en financiële - Economische Ontwikkeling
aangelegenheden
- Financiën
- Verkeer, Vervoer en
		 Ruimtelijke Planning
III
Educatieve en sociale
aangelegenheden		
		
		

Gezondheid, Milieu en
Natuur
Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport

• Op de leden die in de kolom “stand-by” zijn opgenomen, zal slechts in die gevallen waarin het nodig is
(bijvoorbeeld: groot aantal adviesverzoeken) een beroep gedaan worden om de werkgroep te ondersteunen.
• Tot de aanvulling van de werkgroep met “stand-byers” wordt door de werkgroep in overleg met de Ondervoorzitter
besloten.
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Bijlage E
Gedragsregels van de Raad van Advies van Curaçao ter zake omgaan met
tegenstrijdige belangen

I. Algemeen
De onpartijdigheid van de Raad van Advies (de Raad) dient te allen tijde te worden gegarandeerd. Een belangrijke voorwaarde voor onpartijdigheid, objectiviteit en transparantie is dat tegenstrijdige belangen worden voorkomen. Hierbij
speelt de integriteit en de eigen verantwoordelijkheid van de leden van de Raad en het vertrouwen van de Raad in zijn
leden een belangrijke rol.
Situaties die lijken op tegenstrijdige belangen, maar die feitelijk geen tegenstrijdige belangen zijn (de schijn van tegenstrijdige belangen) moeten ook worden voorkomen. Met de schijn van tegenstrijdige belangen wordt op dezelfde manier
omgegaan als met tegenstrijdige belangen zelf. Beide begrippen worden gemakshalve in deze gedragsregels aangeduid
als belangenverstrengeling.
Belangenverstrengeling duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient die een zodanige invloed op
elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het één of het andere belang in het geding kan komen. Het vaststellen
van belangenverstrengeling komt dus neer op de vraag, of bij een lid andere belangen een rol kunnen spelen waardoor
een advies mogelijk niet objectief en onpartijdig tot stand komt.
De integriteit en eigen verantwoordelijkheid van de leden van de Raad zijn ook cruciaal omdat het onmogelijk is elke
denkbare situatie waarin belangenverstrengeling een rol speelt, te beschrijven. Desalniettemin moet van geval tot geval
worden bezien of een mogelijk geval van belangenverstrengeling zich voordoet.
In deze gedragsregels is daarom niet getracht gevallen waarin belangenverstrengeling zich voor kan doen te beschrijven.
Getracht is daar waar de wettelijke regelingen die tot doel hebben onpartijdigheid bij en onafhankelijkheid van de Raad
te waarborgen, geen antwoord bieden, conform artikel 22, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de Raad van
Advies Curaçao, nadere interne regels hierover te stellen.

II. Gedragsregels
1. De Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad vervullen geen ambten of functies waarvan de uitoefening
ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het lidmaatschap van de Raad of de handhaving van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Raad of van het vertrouwen daarin.
2. De Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad nemen geen deel aan de beraadslagingen en stemmen niet mee,
indien daardoor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Raad schade zou kunnen lijden of de schijn bestaat
dat de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Raad schade zou kunnen lijden.
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3. Als criterium voor door de Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad uit te oefenen andere ambten of functies
wordt gehanteerd het risico dat de Ondervoorzitter of het lid zich dient te verschonen als gevolg van het andere ambt
of functie; de mate waarin de organisatie of vergelijkbare organisaties waaraan het andere ambt of functie verbonden
is, belanghebbende is bij een adviesonderwerp.
4. a. Elk lid doet schriftelijk opgave aan de Ondervoorzitter van zijn andere ambten of functies, al dan niet betaald,
die hij bij zijn benoeming als lid vervult.
b. De Ondervoorzitter doet schriftelijk opgave van zijn andere ambten of functies, al dan niet betaald, die hij bij zijn
benoeming vervult aan het oudst benoemde lid.
5. a. Elk lid meldt de na zijn benoeming door hem uit te oefenen andere ambten of functies binnen één week na
aanvaarding daarvan schriftelijk aan de Ondervoorzitter.
b.		 De Ondervoorzitter meldt de na zijn benoeming door hem uit te oefenen andere ambten of functies zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan het oudst benoemde lid.
6. a. Elk lid meldt een potentieel geval van belangenverstrengeling hem zelf betreffende aan de Ondervoorzitter en
verschaft alle relevante informatie.
b. Onderdeel a is van toepassing op de Ondervoorzitter met dien verstande dat hij een potentieel geval van
belangenverstrengeling hem zelf betreffende aan het oudst benoemde lid meldt.
7. a. Een potentieel geval van belangenverstrengeling bij een lid ten aanzien van een ter behandeling geagendeerd
adviesverzoek wordt door het betrokken lid terstond aan de Ondervoorzitter gemeld.
b. Punt a is van toepassing op de Ondervoorzitter met dien verstande dat hij een potentieel geval van belangenverstrengeling aan het oudst benoemde lid meldt.
8. a. Elk lid dat van oordeel is dat er sprake is van belangenverstrengeling bij een ander lid, brengt dit onder de
aandacht van de Ondervoorzitter.
b. In de gevallen dat een lid van oordeel is dat er sprake is van belangenverstrengeling bij de Ondervoorzitter, brengt
hij dit onder de aandacht van het oudst benoemde lid.
9. a. De Ondervoorzitter geeft zo spoedig mogelijk aan het betrokken lid schriftelijk te kennen of er met het oog op
een goede vervulling van het lidmaatschap van de Raad of de handhaving van zijn onpartijdigheid en
onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin al dan niet bezwaren bestaan tegen:
			
1°. de uitoefening van het betreffende ambt of de betreffende functie door een lid; of
			
2°. het deelnemen aan de beraadslagingen en meestemmen van een lid over een adviesonderwerp.
b. Indien het in het geval, bedoeld onder a, de Ondervoorzitter betreft geschiedt de kennisgeving, bedoeld onder a,
door het oudst benoemde lid.
c. Indien de Ondervoorzitter met het oog op een goede vervulling van het lidmaatschap van de Raad of de
handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin bezwaren heeft tegen de
uitoefening van een ambt of functie door een lid danwel het deelnemen aan de beraadslagingen en meestemmen
van een lid over een adviesonderwerp en dit lid wenst te volharden in de uitoefening van het betreffende ambt
of de betreffende functie beslist de voltallige Raad.
d. Indien het oudst benoemde lid met het oog op een goede vervulling van het lidmaatschap van de Raad of de
handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin bezwaren heeft tegen
de uitoefening van een ambt of functie door de Ondervoorzitter danwel het deelnemen aan de beraadslagingen
en meestemmen van de Ondervoorzitter over een adviesonderwerp en de Ondervoorzitter wenst te volharden in
de uitoefening van het betreffende ambt of de betreffende functie beslist de voltallige Raad.
10.		 Punten 2, 9a, 9c en 9d zijn van overeenkomstige toepassing bij de voorbereiding van de behandeling van een
adviesverzoek in een werkgroep.
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11. Onverminderd het bepaalde onder punten 1 tot en met 9 kan de Raad beslissen dat de andere ambten of functies
die door de Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad worden uitgeoefend op een nader door hem te bepalen
wijze openbaar worden gemaakt.
12. De Ondervoorzitter respectievelijk de overige leden van de Raad doen binnen een redelijke termijn na de vaststelling van deze gedragsregels schriftelijk opgave aan het oudst benoemde lid respectievelijk de Ondervoorzitter van de
andere ambten of functies die zij vóór de vaststelling van deze gedragsregels vervullen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van de 23ste maart 2011.
De Ondervoorzitter,					
Prof. mr. F.B.M. Kunneman			
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Bijlage F
Door de Raad van Advies te gebruiken vaste dicta

Het Dictum
Bij de verschillende categorieën van ontwerpen van wettelijke regelingen luiden de dicta van de Raad - in oplopende
mate van strengheid - zoals hierna wordt aangegeven.

I.

Ontwerplandsverordening

De volgende dicta worden gebruikt bij ontwerplandsverordeningen.
1. “De ontwerplandsverordening geeft de Raad van Advies geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De Raad
geeft de regering in overweging het ontwerp bij de Staten in te dienen.”
Dit dictum betreft een instemmend advies van de Raad, ook wel aan te duiden als een “blanco advies”. Een advies waarin
uitsluitend redactionele opmerkingen (apart op te nemen in een bijlage) worden gemaakt, wordt ook aangemerkt als een
blanco advies.

2. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening bij de Staten in te
dienen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.”
Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen heeft tegen het ontwerp en dat hij slechts enige
aanpassing van de ontwerplandsverordening zelf en/of van de toelichting adviseert.

3. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de ontwerplandsverordening niet bij de Staten
in te dienen dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.”
Dit dictum geeft aan dat de Raad overwegende bezwaren tegen één of meer onderdelen van de ontwerp¬landsverordening
heeft. Deze bezwaren kunnen meestal door aanpassing van de ontwerplandsverordening worden ondervangen.

4. “Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen de ontwerp-landsverordening en geeft de regering in overweging deze niet aldus bij de Staten in te dienen”.
Dit dictum wordt gebruikt wanneer de Raad fundamentele bezwaren heeft, die alleen door ingrijpende aanpassing van de
ontwerpregeling zijn te ondervangen.

5. “Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen de ontwerp-landsverordening en geeft de regering in overweging deze niet bij de Staten in te dienen.”
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Dit (zwaarste) dictum wordt gebruikt wanneer de Raad zodanige bezwaren heeft, dat deze niet door aanpassingen van de
ontwerpregeling zijn te ondervangen en daarom adviseert de Raad om het ontwerp niet bij de Staten in te dienen.

II.

Initiatiefontwerplandsverordening

a. In de fase vóór het in behandeling nemen van het initiatiefontwerp door de Staten.
Adviezen over voorontwerpen van initiatiefontwerplandsverordeningen bevatten geen eindoordeel in de vorm van een
dictum omdat in deze fase nog geen sprake is van een besluit om deze al dan niet in behandeling te nemen.
b. In de fase na goedkeuring van het initiatiefontwerp door de Staten
Gelet op het feit dat er in deze fase geen mogelijkheid meer is om het initiatiefontwerp aan te passen, worden de volgende dicta gebruikt bij door de Staten in ontwerp goedgekeurde initiatieflandsverordeningen.
1. “De onderhavige door de Staten in ontwerp goedgekeurde landsverordening geeft de Raad van Advies geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De Raad geeft de regering in overweging deze vast te stellen.”
2. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de onderhavige door de Staten in ontwerp
goedgekeurde landsverordening vast te stellen nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.”
Dit dictum wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer de tekst van het ontwerp zelf niet hoeft
te worden aangepast, doch zijdens de regering wel andere maatregelen/voorzieningen dienen te worden genomen opdat de
toepassing van de regeling in de praktijk mogelijk zal zijn.

3. “Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen de onderhavige door de Staten in ontwerp goedgekeurde
landsverordening en geeft de regering in overweging deze niet vast te stellen.”

III.

Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen

De volgende dicta worden gebruikt bij ontwerpen van landsbesluiten, houdende algemene maatregelen.
1. “Het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, geeft de Raad van Advies geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen. De Raad geeft de regering in overweging conform de daarin opgenomen voorstellen te
besluiten.”
Dit dictum betreft een instemmend advies van de Raad, ook wel aan te duiden als een “blanco advies”.
Een advies waarin uitsluitend redactionele opmerkingen (apart op te nemen in een bijlage) worden gemaakt, wordt ook
aangemerkt als een blanco advies.

2. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging conform de in het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.”
Met dit dictum wil de Raad zeggen dat hij geen zwaarwegende bedenkingen heeft tegen het ontwerp en dat hij slechts enige
aanpassing van het ontwerpbesluit zelf en/of van de toelichting adviseert.

3. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging niet te besluiten conform de in het ontwerp-
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landsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen dan nadat met het vorenstaande rekening
zal zijn gehouden.”
Dit dictum geeft aan dat de Raad overwegende bezwaren tegen één of meer onderdelen van het ontwerpbesluit heeft. Deze
bezwaren kunnen meestal door aanpassing van het ontwerpbesluit worden ondervangen.

4. “Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en geeft de regering in overweging het ontwerp niet aldus vast te stellen”.
Dit dictum wordt gebruikt wanneer de Raad fundamentele bezwaren heeft, die alleen door ingrijpende aanpassing van het
ontwerpbesluit zijn te ondervangen.

5. “Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en geeft de regering in overweging het ontwerp niet vast te stellen.”
Dit (zwaarste) dictum wordt gebruikt wanneer de Raad zodanige bezwaren heeft, dat deze niet door aanpassingen van het
ontwerpbesluit zijn te ondervangen en adviseert de Raad daarom het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet vast te stellen.

IV. Voorstel van een rijkswet
1. “Het voorstel van rijkswet geeft de Raad van Advies geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De Raad
geeft de regering in overweging om in te stemmen met aanbieding van het voorstel aan de parlementen van de
landen.”
2. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging in te stemmen met aanbieding van het voorstel
van rijkswet aan de parlementen van de landen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.”
3. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging om niet in te stemmen met de aanbieding van
het voorstel van rijkswet aan de parlementen van de landen, dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.”
4. “Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen het voorstel van rijkswet en geeft de regering in overweging om niet in te stemmen met de aanbieding van het voorstel aan de parlementen van de landen.”

V. Ontwerp-Algemene maatregel van Rijksbestuur
1. “Het ontwerpbesluit geeft de Raad van Advies geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De Raad van Advies geeft de regering in overweging om in te stemmen met het ontwerp.”
2. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging in te stemmen met het ontwerpbesluit, nadat
met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.”
3. “Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging om niet in te stemmen met het ontwerpbesluit,
dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.”
4. “Concluderend heeft de Raad van Advies bezwaar tegen het ontwerpbesluit en geeft de regering in overweging om
niet in te stemmen met het ontwerp.”
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Bijlage G
Overzicht ingekomen adviesverzoeken en uitgebrachte adviezen 2010-2011
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Aantal

Datum
ontvangen
Adviesverzoek

Datum
Uitgebrachte
Advies

Nummer en Onderwerp

Type
verzoek

1

10 nov. 2010

30 nov. 2010

RA/001-10-LV Ontwerplandsverordening, tot vaststelling van de
begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011
(Zaaknummer 2010/100411)

spoed

1

6 jan. 2011

10 febr. 2011

RA/02-11-LV Ontwerplandsverordening, tot wijziging van Boek
5 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening grondwater)
(Zaaknummer 2010/102966, DWJ’09/455-b)

regulier

2

13 jan. 2011

10 febr. 2011

RA/03-11-LV Ontwerplandsverordening, houdende regels inzake
de inspectie voor de volksgezondheid (Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid) (Zaaknummer 2010/109881,
DWJ’10/537-a)

spoed

3

6 jan. 2011

16 febr. 2011

RA/01-11-LV Ontwerplandsverordening, houdende regeling van
de taken van de dienst belast met de meteorologie en andere
geofysische verschijnselen (Landsverordening Meteorologische
Dienst Curaçao) (Zaaknummer 2010/109888, DWJ’10/538-a)

spoed

4

22 febr. 2011

16 mrt 2011

RA/09-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de wijziging van het Landsbesluit bewaarplicht
toonderstukken (Zaaknummer 2010/108547, 3997/RNA)

regulier

5

14 mrt. 2011

16 mrt. 2011

RA/12-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, onderdeel d, van de Landsverordening Raad van Advies (Zaaknummer 2011/112509, DWJ’10/618)

regulier

6

14 febr. 2011

22 mrt 2011

RA/04-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) (Zaaknummer 2011/110964)

spoed

7

14 febr. 2011

22 mrt. 2011

RA/05-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no.840/JAZ) (Zaaknummer 2011/4688)

spoed

8

14 febr. 2011

22 mrt 2011

RA/06-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen
Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) (Zaaknummer 2010/108874)

spoed
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9

14 febr. 2011

22 mrt. 2011

RA/07-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van de Prijzenbeschikking geneesmiddelen Curaçao augustus 1975 (P.B. 1975, no. 152)
(Zaaknummer 2010/110962)

spoed

10

14 febr. 2011

22 mrt. 2011

RA/08-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van de Prijzenbeschikking levensmiddelen Curaçao februari 1988 (no. 840/JAZ) (Zaaknummer 2011/2867)

spoed

11

22 febr. 2011

24 mrt 2011

RA/10-11-LV Ontwerplandsverordening, tot wijziging van
de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van
Curaçao voor het dienstjaar 2011
(Zaaknummer 2011/008692)

spoed

12

1 apr. 2011

11 mei 2011

RA/13-11-LV Initiatief-ontwerplandsverordening ter bevordering van een rechtvaardige kans op werk voor lokale
arbeidskrachten (Zitting 2010-2011-002)

regulier

13

27 apr. 2011

19 mei 2011

RA/16-11-LV Ontwerplandsverordening, tot wijziging van de
Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de
invordering van directe belastingen 1943, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine,
de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, en
de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Landsverordening belastingvoorzieningen 2011)
(Zaaknummer 2011/37524)

spoed

14

8 apr. 2011

8 juni 2011

RA/14-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, ter uitvoering van artikel 21, zesde lid van de
Subsidieverordening Curaçao 2007 (A.B. 2007, no. 104)
(Zaaknummer 2011/28859)

regulier

15

8 apr. 2011

8 juni 2011

RA/15-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16o, en artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit
aanwijzing, diensten, gegevens en toezichthouders Landsverordening identificatie bij dienstverlening) (Zaaknummer
2010/102359, DWJ’445-a)

regulier

16

8 apr. 2011

8 juni 2011

RA/15A-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid,
onderdeel a, onder 16o , en 22h, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit aanwijzing, diensten en toezichthouders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) (Zaaknummer
2010/102359, DWJ’445-a)

regulier

17

17 mei 2011

8 juni 2011

RA/19-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Zaaknummer
2010/102162)

regulier
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18

13 mei 2011

14 juni 2011

RA/18-11-LV Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot
vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Zitting 2010-2011) (Zaaknummer 2011/041038)

spoed

19

11 mei 2011

5 juli 2011

RA/17-11-RW Voorstel van Rijkswet houdende regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van
zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen) (Zaaknummer 2011/33694)

regulier

20

17 mei 2011

20 juli 2011

RA/20-11-DIV Ontwerpregeling van de Minister-President,
Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling
van de Aanwijzingen voor de regelgeving van Curaçao
(Zaaknummer 2011/39851)

regulier

21

29 juni 2011

3 aug. 2011

RA/23-11-LV Ontwerplandsverordening houdende regels
inzake het toezicht op geldtransactiekantoren (Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren) (Zaaknummer
2011/036685)

spoed

22

21 juli 2011

15 aug. 2011

RA/27-11-LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van
de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van
Curaçao voor het dienstjaar 2011 (Tweede suppletoire begroting) (Zitting 2010-2011-) (Zaaknummer 2011/058737)

spoed

23

24 juni 2011

17 aug. 2011

RA/21-11-LV Ontwerplandsverordening, houdende regels
met betrekking tot de overdracht van vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap PSB Bank N.V.
(Landsverordening overdracht vermogensbestanddelen
PSB Bank N.V.) (Zaaknummer 2010/1000167, DWJ’10/523)

spoed

24

11 juli 2011

17 aug. 2011

RA/25-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van
de Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel van Curaçao en
Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunt Nederlandse
Antillen) (Zaaknummer 2011/43907)

regulier

25

20 juli 2011

17 aug. 2011

RA/26-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 29, zevende
lid, en 38, tweede lid, van de Landsverordening toezicht
geldtransactiekantoren (Landsbesluit dwangsommen en
bestuurlijke boetes geldtransactiekantoren) (Zaaknummer
2011/37448)

spoed

26

1 aug. 2011

31 aug. 2011

RA/28-11-LV Ontwerplandsverordening tot vaststelling van
de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012
(Zaaknummer 2011/1062427)

regulier

27

18 aug. 2011

12 sept. 2011

RA/29-11-LV Ontwerp van een tweede nota van wijziging op
de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene
landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening
op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de
winstbelasting 1940, de Landsverordening omzetbelasting
1999, de Landsverordening op de invordering van directe
belastingen 1943, de Landsverordening tot heffing van een
bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, en de Landsverordening

spoed
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Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Landsverordening belastingvoorzieningen 2011) (Zitting 2010-2011004) (Zaaknummer 2011/027316)
28

5 sept. 2011

5 okt. 2011

RA/30-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste augustus 2000
ter uitvoering van artikel 28 van de Eilandsverordening
Casinowezen Curaçao (AB 1999, no. 97) (Zaaknummer
2011/066506)

spoed

29

14 sept. 2011

5 okt. 2011

RA/31-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van
de Landsverordening tarief van invoerrechten strekkende
tot wijziging van het tarief van invoerrechten van gasolie
(Landsbesluit tariefwijziging gasolie) (Zaaknummers
2011/065214 en 2011/065585)

spoed

30

6 okt. 2011

18 okt. 2011

RA/34-11-LB Ontwerplandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, van de 18de juli 1955, ter uitvoering
van artikel 28, lid 1, van de Landsloterijverordening 1949
(Zaaknummer 2011/010044)

spoed

31

6 okt. 2011

18 okt. 2011

RA/35-11-AmvRb Ontwerpbesluit tot wijziging van het Consulair besluit in verband met het uitoefenen van consulaire
bevoegdheden op het terrein van de burgerlijke stand en
het notariaat. (Zaaknummer 2011/074089)

regulier

32

19 okt. 2011

16 nov. 2011

RA/37-11-LV Ontwerplandsverordening tot wijziging van
de landsverordening tot vaststelling van de Begroting van
Curaçao voor het dienstjaar 2011.
(Zaaknummer 2011/080723)

spoed

33

15 nov. 2011

7 dec. 2011

RA/40-11-LV Ontwerplandsverordening houdende regels
betreffende de Postspaarbank (Postspaarbankverordening
2010) (Zaaknummer 2011/077802)

spoed

34

29 nov. 2011

19 dec. 2011

RA/41-11-LV Ontwerpnota van wijziging op de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2012
(Zaaknummer 2011/1091044)
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Bijlage H
Overzicht aantal ontvangen adviesverzoeken en uitgebrachte adviezen per categorie
in de jaren 2010 en 2011

Overzicht aantal ontvangen adviesverzoeken en uitgebrachte adviezen in het jaar 2010
Categorie
Ontwerpen van landsverordening
Ontwerp-landsbesluiten, h.a.m.
Initiatief-ontwerpen van landsverordening
Voorstellen van Rijkswet
Ontwerp-algemene maatregelen van Rijksbestuur
Zaken waaromtrent de Regering het horen van de
Raad van Advies nodig oordeelt (artikel 19, lid 2, Lv. R.v.A.)
Totaal

Ontvangen
adviesverzoeken
1
-

Uitgebrachte
adviezen
1
-

1

1

Overzicht aantal ontvangen adviesverzoeken en uitgebrachte adviezen in het jaar 2011
Categorie
Ontwerpen van landsverordening
Ontwerp-landsbesluiten, h.a.m.
Initiatief-ontwerpen van landsverordening
Voorstellen van Rijkswet
Ontwerp-algemene maatregelen van Rijksbestuur
Zaken waaromtrent de Regering het horen van de
Raad van Advies nodig oordeelt (artikel 19, lid 2, Lv. R.v.A.)
Totaal

Ontvangen
adviesverzoeken
19
16
4
1
1
3

Uitgebrachte
adviezen
15
15
1
1
1
1

44

34

Bijlage I
Organogram Secretariaat van de Raad van Advies van Curaçao

Secretaris

70

Adviseurs

Office
Manager

Administratieve Medewerker
Interieurverzorgster

Raad van Advies van Curaçao

Raad van Advies van Curaçao, Architectenweg 1, Willemstad, Curaçao

