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Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Arbeidsverordening 2013 
(AB 2013 no. 14) (herformulering definitie carnavalsmaandag) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Arbeidsverordening (AB 2013 no. 14) 
(herformulering definitie carnavalsmaandag), moge de Raad Uwe Excellentie het 
volgende berichten. 
 
1. Algemeen 

1.1 Artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsverordening regelt, dat de dag 
na de grote carnavalsoptocht wettelijk wordt aangemerkt als een feestdag. Als gevolg 
van de COVID-19 pandemie werd er in 2021 geen carnavalsoptocht gehouden. Volgens de 
considerans leidde dit in de praktijk tot ongewenste situaties die het wenselijk maken 
om de formulering van artikel 22, eerste lid, onderdeel b, aan te passen. Daartoe strekt 
het ontwerp. 

1.2 Het ontwerp werd de Raad op 8 februari 2022 aangeboden met het verzoek om dit 
met de hoogste voorrang te behandelen en zo spoedig mogelijk advies uit te brengen. De 
Raad acht het verzoek niet getuigen van een deugdelijke wetgevingsplanning. De door 
de regering als ongewenst bestempelde situatie deed zich immers reeds vorig jaar voor, 
toen de Covid-19 pandemie noodzaakte het carnaval af te gelasten. Dat de pandemie 
nog steeds voortduurt was niet te voorzien, maar de landsverordening had in de 
tussentijd al lang gewijzigd kunnen worden.  

  De Raad heeft het gebrek aan een deugdelijke wetgevingsplanning meerdere 
malen onder de aandacht van de regering gebracht en betreurt dat dit tot op heden niet 
heeft geleid tot concrete acties ter zake. Ten aanzien van de behandeling van het 
onderhavige ontwerp had dit in een meer realistische adviestermijn kunnen resulteren. 

1.3 Uit berichtgeving in de media heeft de Raad vernomen, dat er in 2022 een 
carnavalsviering in juli zal plaatsvinden. Ook is er inmiddels door de regering 
aangekondigd dat er op korte termijn een parada nacional di luz wordt georganiseerd. 
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De vermelding in de toelichting dat ook in 2022 geen carnavalsviering zal plaatsvinden, 
maakt dat deze niet meer met de werkelijkheid overeenkomt en zal moeten worden 
aangepast.1 Daarnaast acht de Raad het, met name gezien de precaire financiële situatie 
waarin het Land zich bevindt, noodzakelijk dat aan de toelichting een financiële 
paragraaf wordt toegevoegd, waarin aangegeven wordt of en welke financiële gevolgen 
het ontwerp heeft voor de Landsbegroting. 

1.4 Verder vraagt de Raad zich af, of overwogen is om, naast de voorgestelde 
wijziging, op grond waarvan de maandag voor Aswoensdag wordt aangemerkt als 
feestdag, in de Arbeidsverordening op te nemen dat hier bij landsbesluit van afgeweken 
kan worden, indien in een bepaald jaar bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. Al lijkt het eind van de pandemie in zicht te zijn, nieuwe ontwikkelingen op dat 
gebied, of zelfs geheel andere omstandigheden zouden een carnavalsviering opnieuw 
kunnen beletten, danwel deze niet op de zondag voorafgaand aan Aswoensdag kunnen 
laten plaatsvinden. Door het opnemen van een afwijkingsmogelijkheid zou – een wellicht 
wenselijke - flexibiliteit in de aanduiding van de dag waarop deze feestdag zal 
plaatsvinden, kunnen worden gerealiseerd. 

2. Voorstellen tot redactionele verbeteringen 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de toelichting 
aangegeven. 

3. Conclusie en eindadvies 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en doelstelling van 
het onderhavige ontwerp en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, 
nadat aan het voorgaande aandacht is geschonken. 
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