De Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) geeft de burger de mogelijkheid om indien hij
zich door een beschikking van een bestuursorgaan in zijn belang getroffen acht, beroep bij de rechter in te
stellen. Voordat hij naar de rechter kan, dient de burger zich door het indienen van een bezwaarschrift tot
dat bestuursorgaan te wenden met het verzoek de beschikking in heroverweging te nemen. In het kader
hiervan heeft de wetgever een onafhankelijke Bezwaaradviescommissie ingesteld, met als taak het
bestuursorgaan te adviseren over de op de bezwaarschriften te nemen beslissingen. De commissie bestaat
uit vijf leden, die bij landsbesluit worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. De commissie
bestaat voorts uit drie (3) plaatsvervangende leden die eveneens voor een periode van vier (jaar) zijn
benoemd. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk Secretariaat, waar in principe vier (4)
juristen werkzaam zijn. De juristen bij het Secretariaat zijn – in samenspraak met de commissie – belast
met het formuleren van adviezen van de commissie en het verrichten van het daarvoor nodige onderzoek.
Organisatorisch ressorteert (het Secretariaat van) de commissie onder het ministerie van Justitie.
De commissie heeft momenteel een vacature voor twee (2) vaste leden. Conform vast gebruik doet de
commissie ter vervulling van de vacatures een voorstel van kandidaten aan de minister van Justitie. Zij
roept hierbij geïnteresseerden op om hun belangstelling schriftelijk kenbaar te maken.
Functie eisen:
-

Academisch denkniveau op juridisch gebied, bij voorkeur een afgeronde studie WOrechtsgeleerdheid;
Ruime ervaring met, en kennis in het behandelen van juridische vraagstukken. Ervaring met
geschillenbeslechting strekt ten zeerste tot aanbeveling;
Affiniteit met het bestuursrecht en bereidheid om ontwikkelingen op het rechtsgebied bij te
houden;
Ruime kennis van het overheidsfunctioneren en procedures;
Goede taal- en schrijfvaardigheid in verband met het beoordelen van adviezen en andere
geschriften.

Overige eisen:
-

Met het oog op het strikt onafhankelijk en onpartijdig karakter van de commissie mogen de
voorzitter, vicevoorzitter en de helft van de leden van de commissie geen deel uitmaken of
werkzaam zijn bij een bestuursorgaan op welks beschikking de LAR van toepassing is. Voor een
nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting op de LAR (AB 1997
no. 33).

Geboden wordt: een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen (AB 1999, no. 48) vastgestelde
remuneratie. Zie ook artikel 6 van de Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en
voorzieningen overheid (AB 2020 no. 108).
Uw belangstelling kunt u vóór 30 september 2022 schriftelijk kenbaar maken, gericht aan de voorzitter
van de Bezwaaradviescommissie LAR, dhr. mr. R.P. Sommer, J.G. Emanstraat 67, of via e-mail
lar@aruba.gov.aw. Nadere informatie kan worden verkregen bij de plaatsvervangend secretaris van de
commissie, mw. mr. D.N. Herdé, via e-mail dinotra.herde@aruba.gov.aw, tel. 5889176/5889281.

