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MINISTERIЁLE REGELING van 29 maart 2019 ter uitvoering van artikel 35
van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33) (Regeling adviescommissie toelating en uitzetting)

Uitgegeven, 1 april 2019

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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DE MINISTER VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE

In overweging genomen hebbende:
dat het met het oog op een spoedige aanvang van werkzaamheden van de
adviescommissie toelating en uitzetting, bedoeld in artikel 35 van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33), wenselijk is regels te
stellen ten aanzien van de taken, samenstelling en werkwijze van de adviescommissie;
Gelet op:
artikel 35 van de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT
33);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:
a. Commissie
: de commissie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de
Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no.
GT 33);
b. Landsverordening : de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993
no. GT 33).
c. Minister
: de minister, belast met het vreemdelingen- en integratiebeleid.
Artikel 2
1.

De Commissie bestaat uit ten hoogste vijf leden.
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

De leden van de Commissie worden door de Minister, in overleg met de
minister, belast met justitiële aangelegenheden, benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
De Minister wijst uit de leden een voorzitter aan.
De leden zijn herbenoembaar.
De Minister kan twee plaatsvervangende leden benoemen.
Bij de samenstelling van de Commissie wordt rekening gehouden met
diversiteit in maatschappelijke achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring van de leden.
De Minister kan een lid tussentijds ontslaan. De leden kunnen tussentijds
ontslag nemen. Een verzoek daartoe wordt steeds gehonoreerd.

Artikel 3
1.

2.

De Commissie heeft tot taak de Minister en de minister, belast met justitiële aangelegenheden, gevraagd en ongevraagd te adviseren over:
a. de optimalisering van de rechtsbescherming van toelatingsplichtigen,
waaronder de ambtelijke heroverweging van bezwaarschriften;
b. de toepassing van de vrijheidsbeperkende maatregelen, bedoeld in
artikel 16, tweede lid, van de Landsverordening;
c. vraagstukken in het kader van de optimalisering van de behandeling
van een verzoek om toekenning van een bijzondere status of bescherming, bedoeld in voor Aruba geldende verdragen dan wel voor
Aruba verbindende besluiten van een volkenrechtelijke organisatie,
en van de daarbij te volgen procedures;
d. processen binnen de vreemdelingenketen in het belang van een richtige en doelmatige uitvoering van de Landsverordening;
e. vraagstukken die in het kader van overige onderwerpen met betrekking tot de uitvoering van de Landsverordening door de Minister
schriftelijk aan de Commissie worden voorgelegd;
f. de periodieke evaluatie van de Landsverordening en daarmee samenhangende aangelegenheden.
Onverminderd het eerste lid doet de Commissie beleidsvoorstellen ter
zake van het vreemdelingenrecht in het algemeen, de integratie van
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vreemdelingen in de Arubaanse samenleving en alle overige aangelegenheden die verband houden met het vreemdelingen- en integratiebeleid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met daaraan verbonden
sociale, maatschappelijke, infrastructurele en veiligheidsaspecten.
Artikel 4
1.
2.
3.

4.

De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast.
De Commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter
aan, die de voorzitter bij diens ontstentenis vervangt.
De Commissie kan zich door andere ter zake deskundige personen doen
bijstaan voor zover dat naar haar oordeel voor de vervulling van haar
taak nodig is.
De voorzitter is bevoegd om ambtenaren en andere deskundigen uit te
nodigen tot het deelnemen aan één of meer vergaderingen van de Commissie.

Artikel 5
1.

2.

3.

De leden van de Commissie ontvangen per vergadering Afl. 200,- ten
laste van de begroting van de Minister, onverminderd artikel 35, vierde
lid, laatste volzin, van de Landsverordening.
De plaatsvervangende leden ontvangen per vergadering dat zij een lid
van de Commissie vervangen Afl. 200,- ten laste van de begroting van
de Minister, onverminderd artikel 35, vierde lid, laatste volzin, van de
Landsverordening.
De Minister kan ten aanzien van de frequentie van de vergaderingen,
bedoeld in het eerste en tweede lid, nadere instructies geven.

Artikel 6
1.

De Commissie verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.
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2.

3.

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of
namens de Commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet
door de Commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister
uitgebracht of overgedragen.
De Commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar
werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven,
zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan
het archief van de Minister.

Artikel 7
De leden van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens
en informatie waarover zij in het kader van hun taken beschikken, en waarvan het vertrouwelijke karakter hen bekend is of redelijkerwijs door hen kan
worden vermoed.
Artikel 8
1.
2.

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na
die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Zij kan worden aangehaald als Regeling adviescommissie toelating en
uitzetting.
Oranjestad, 29 maart 2019

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker

