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Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsverordening houdende goedkeuring van een nieuw 
reglement van orde voor de ministerraad 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening houdende goedkeuring van een nieuw reglement van orde voor de 
ministerraad, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Bij landsbesluit van 2 april 2020 nr.2 is een nieuw reglement van orde voor de 

ministerraad vastgesteld. Ingevolge artikel II.6, zesde lid, van de Staatsregeling van 

Aruba (AB 1987 no. GT 1) behoeft een reglement van orde voor de ministerraad 

goedkeuring bij landsverordening. De onderhavige landsverordening die hiertoe strekt 

werd op 6 april jl. ter advisering aan de Raad aangeboden. Onderstaande opmerkingen 

van de Raad hebben aldus betrekking op aanpassingen van het reglement van orde die 

reeds bij landsbesluit zijn vastgesteld. Dit betekent dat indien de regering gevolg wenst 

te geven aan de aanbevelingen van de Raad en/of de Staten eventuele aanpassingen 

wensen, het nieuwe reglement van orde dientengevolge (wederom) aangepast dient te 

worden en een nieuw landsbesluit geslagen zal moeten worden. Dit had vermeden 

kunnen worden. De Raad geeft u in overweging in de toekomst in gelijksoortige gevallen 

het landsbesluit in conceptvorm toe te voegen en pas na advisering door de Raad en 

goedkeuring door de Staten tot vaststelling ervan over te gaan. 

2. De vereisten van beslotenheid van de vergaderingen (artikel 9 van het nieuwe 

reglement van orde voor de ministerraad in bijlage 1) en geheimhouding van hetgeen ter 

vergadering wordt besproken (artikel 19 van het nieuwe reglement van orde voor de 

ministerraad in bijlage 1) stellen zeer specifieke randvoorwaarden aan het digitaal 

vergaderen. In hoeverre de bestaande ICT-infrastructuur van de Ministerraad hierop is 

ingesteld is de Raad niet bekend. Zolang hiertoe (nog) niet de benodigde veiligheids-

voorzieningen getroffen zijn wordt geadviseerd deze vorm van vergaderen slechts bij 

zeer hoge uitzondering te hanteren.  

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, 
t.a.v. de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie 
L.G. Smith Blvd. 76 
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3. Voorts stelt artikel 9 dat de vergaderingen van de Ministerraad ter bevordering 

van een zorgvuldige besluitvorming, met in achtneming van gepaste eisen van 

beslotenheid en privacy worden gehouden. Met het oog op een werkbare uitvoering 

adviseert de Raad de toelichting uit te breiden met een passage over hetgeen in ieder 

geval onder de bepaling van ‘gepaste eisen van beslotenheid en privacy’ verstaan dient 

te worden.   

4.  Ingevolge artikel 16, derde lid, kan de Minister-President in overeenstemming met 

het gevoelen van de raad nadere schriftelijke aanwijzingen vaststellen inzake de 

werkwijze van de ministerraad. Geadviseerd wordt om ter waarborging van de 

daadwerkelijke beslotenheid en vertrouwelijkheid van de vergadering bij het virtueel 

vergaderen, nadere schriftelijke aanwijzingen vast te stellen. Die zouden bijvoorbeeld 

kunnen voorschrijven dat degene die de virtuele vergadering voorzit (dit zal in de 

meeste gevallen de minister-president zijn) zich bij aanvang van de vergadering 

vergewist van de beslotenheid en vertrouwelijkheid van de vergadering en dit doet 

vastleggen in de notulen en of de besluitenlijst van de vergadering. Een andere 

mogelijkheid is om het eerste lid van artikel 11 hiertoe uit te breiden. 

5. Artikel 10, tweede lid, van het nieuwe reglement van orde in bijlage 1 stelt dat 

de voor de Ministerraad bestemde stukken binnen een ‘redelijke termijn’ voor de 

behandeling in de Ministerraad ter beschikking dienen te worden gesteld van de 

ministers en van de secretaris. De toelichting geeft geen motivering voor deze wijziging 

van ‘tenminste één week voor de vergadering’ zoals neergelegd in het oude RvO. Het is 

wenselijk dat de toelichting alsnog met informatie terzake wordt uitgebreid en tevens 

inzicht verschaft in hetgeen onder een redelijke termijn verstaan dient te worden. 

6. Voorts beoogt het ontwerp door middel van een nieuw tweede lid in artikel 19 

van het RvO een verduidelijking aan te brengen ten aanzien van de uittreksels van 

besluiten. Echter, de gehanteerde zinsneden ‘in ieder mogelijke vorm’ en ‘met uiterlijk 

waarneembare gevolgen’ zijn dusdanig vaag en onbepaald dat zij wellicht moeilijk 

hanteerbaar zijn en aldus onduidelijkheid creëren in de uitvoering, hetgeen juist niet de 

bedoeling is. In het belang van een werkbare orde wordt geadviseerd deze bepaling te 

heroverwegen en een bepaling van dezelfde strekking als artikel 26, tweede lid, 

onderdeel b, van het Nederlandse Besluit houdende vaststelling van een reglement van 

orde voor de ministerraad op te nemen, luidende:  

De geheimhoudingsplicht bestaat niet voor zover uitvoering van besluiten dit nodig 

maakt, dan wel de aard en omstandigheden van een besluit bekendmaking daarvan 

vorderen.  
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 De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 
ontwerp verenigen en adviseert u het aan de Staten aan te bieden nadat aan het 
voorgaande aandacht is geschonken.  
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 
 


