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BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Onze ideologie is liberaal progressief
hetgeen wil zeggen dat we geloven in een
gedeelde verantwoordelijkheid tussen de
overheid en elke burger van het land Aruba.
Om deze gedeelde verantwoordelijkheid
te bevorderen moet een meer transparant
systeem worden geïntroduceerd. Het
transparante systeem maakt mogelijk
dat de burger makkelijk toegang verkrijgt
tot alle informatie en zodoende meer
vertrouwen krijgt in het parlement, de
bestuurders en de overheid.

Ons accent wordt gelegd op de
versterking van het overheidsapparaat
en de versterking van de positie
van de geïnstitutionaliseerde hoge
adviesorganen/instellingen om zodoende
effectiviteit
en
efficiëntie
in
het
overheidshandelen te bewerkstelligen en
het risico op niet-integere activiteiten te
minimaliseren.

Een groot gedeelte van onze belangrijkste
wetten en van onze Statuut zijn door
de jaren heen niet geactualiseerd c.q.
gemoderniseerd en zijn derhalve geen
weerspiegeling van een maatschappij
van de 21’ste eeuw. Uit de doorlichting
van de bestaande wetten is gebleken
dat deze niet de nodige bescherming
en ook niet de nodige kansen bieden
voor de Arubaanse burger. Het met
Nederland overeengekomen landspakket
biedt een leidraad en geldt als grondslag
om onder andere onze instituten te
moderniseren en te versterken. Ook
zullen uit het landspakket integrale
plannen voortvloeien om structurele
hervormingen door te voeren.

- de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG) zoals vastgesteld door de
Verenigde Naties;

Al
onze
voornemens
worden
hiernavolgend in details uiteengezet.
Uitgangspunt voor onze voornemens zijn:

- de principes van behoorlijk bestuur
van de Europese Raad en
- het met Nederland overeengekomen
landspakket, in het bijzonder sectie B
die gericht is op de efficiency van de
overheid.
Het
onderhavig
document
wordt
onderscheiden in drie delen, elk
bevattende actiepunten om de gestelde
doelen te bereiken.
1. Een democratisch systeem
toereikend voor de 21’ste eeuw.
2. Een duurzaam, transparant en
betrouwbaar overheid.

Onze visie omvat het tot stand brengen
van een overheid die duurzaam,
verantwoordelijk en betrouwbaar (integer)
is en waarop elke Arubaanse burger kan
rekenen. Een overheid toegespitst op
gelijkheid en op een verantwoordelijk
financieel beheer.

3. Een gemoderniseerde, efficiënte en
transparante overheidsapparaat.
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EEN DEMOCRATISCH BESTEL
TOEREIKEND VOOR DE 21'STE EEUW
Dit deel van het document - dat
twee gedeeltes bestaat - behandelt
modernisering, de aanpassing en
introductie van bepaalde wetten
procedures.

uit
de
de
en

wie de meest geschikte kandidaten zijn
om tot minister te worden benoemd.
Maximale duur voor zitting van ministers
en parlementsleden
Aangezien Accion21 politieke vernieuwing
nastreeft, wensen wij een zittingstermijn
van maximaal 8 jaar in te stellen voor
ministers
en
parlementsleden.
Dit
maakt de continue vernieuwing van de
politiek mogelijk en blijft bestuurlijke
modernisering gewaarborgd.

OVERHEID
Aanpassing van de LIM voor wat betreft
de duur van instelling van ministeries
Lim staat voor Landsverordening Instelling
Ministeries.
Deze
landsverordening
bepaalt bij elke Kabinetsovergang hoe de
diverse ministeries thematisch (Justitie,
Onderwijs, Volksgezondheid etc.) en
organisatorisch worden ingericht.

Inkrimping aantal ministers en introductie
Staatssecretarissen
Accion21 geloof niet in een uitbreiding
van het aantal ministers maar staat
wel achter de introductie van het
ambt
van
Staatssecretaris.
Een
Staatssecretaris neemt een gedeelte van
de verantwoordelijkheden en taken van
een bepaalde minister op zich waardoor
het betreffende ministerie effectiever en
efficiënter geleid wordt. De introductie van
Staatssecretarissen legt de bovenmatige
aanstelling van consultants/coördinatoren
bij de diverse ministeries aan banden en
leidt dus tot lagere kosten. Een ander
voordeel is het feit dat in de huidige
situatie, de consultants/coördinatoren
geen
verantwoording
voor
hun
handelen hoeven af te leggen maar een
Staatssecretaris wel. Een Staatssecretaris
kan aan vergaderingen van de ministerraad
participeren (doch zonder stemrecht) maar
is verplicht verantwoording over zijn/haar
handelen af te leggen aan het Parlement.
De mogelijkheid voor de introductie
van het ambt van Staatssecretaris is al
in onze Statuut opgenomen. Het is dus
zaak om dit ambt door middel van een
landsverordening te formaliseren. Accion21
gaat uit van een topbestuur bestaande

Onze partij staat achter een vastlegging
van de instelling van ministeries voor
een periode van 12 jaar i.p.v. om de vier
jaar. Hiermee kan - ter bevordering van
efficiency - beter (financieel) toezicht
worden gehouden op de diverse
ministeries en wordt de continuïteit van
projecten en van beleid bij verschillende
overheidsdiensten gewaarborgd.
Benoeming van ministers
Onze partij is van mening dat ook aan het
ambt van minister, minimale vereisten
dienen te worden gesteld voor wat betreft
kennis, ervaring en capaciteiten. De
reden hiertoe is om te vermijden dat een
onbekwame persoon toch tot minister
wordt benoemd. De functievereisten
verbonden aan de diverse ministers
dienen in de LIM te worden opgenomen.
De procedure die onze partij in dit kader
voorstelt is dat elke partij kandidaten die
aan de functievereisten voor de diverse
ministerschappen voldoen, voordraagt en
de parlementsleden vervolgens besluiten
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PARLEMENT

uit maximaal 5 ministers en maximaal 4
Staatssecretarissen.

Aanpassing overbruggingstoelage
Na aftreden van hun ambt, ontvangen
ministers en parlementseden over een
periode van 6 maanden een maandelijkse
overbruggingstoelage. Deze toelage is
bedoeld om de afgetreden ministers en
parlementsleden van een inkomen te
voorzien in de periode dat zij naar een
andere
baan
zoeken.
De
overbruggingstoelage wordt geheel uit
belastinggelden
bekostigd.
Accion21
is van plan om een aanpassing in de
Landsverordening politieke ambtsdragers
aan te brengen waarbij ministers en
parlementsleden
maandelijks
een
bedrag sparen om de toekomstige
overbruggingstoelage (gedeeltelijk) te
bekostigen.

Introductie maximaal aantal medewerkers
Bureaus van ministers
De
ervaring
leert
dat
bij
elke
Kabinetswijziging, de bureaus van de
ministers overmatig worden bemand.
Erger nog, in de disciplines waar
de ministers via overheidsdiensten,
deskundige ambtenaren tot zijn/haar
beschikking heeft. Bijvoorbeeld: elk bureau
stelt een medewerker PR & Voorlichting
aan terwijl BUVO (Bureau Voorlichting,
een overheidsdienst) ambtenaren in de
functie van medewerker PR & Voorlichting
in dienst heeft. Het behoeft geen betoog
dat dit tot onnodige kosten leidt. Daarom
heeft Accion21 als voornemen om in de LIM
op te nemen dat elke Bureau van minister,
niet uit meer dan 10 functionarissen mag
bestaan.

Afronden verzelfstandigingsproces
parlement
Terwijl in ons Statuut, het parlement
het hoogste orgaan van het Land is dat
de bevolking vertegenwoordigt en als
voornaamste taak het controleren van
het Kabinet (ministers) heeft, is het een
orgaan is die voor wat betreft financiële
middelen afhankelijk van datzelfde
Kabinet. De begroting van het parlement
ressorteert onder de minister van
Algemene Zaken. Met andere woorden,
het parlement die het handelen van de
ministers controleert, is voor zijn financiën
afhankelijk van diezelfde ministers.
Accion21 wenst deze onevenredige situatie
niet in stand te houden en ondersteunt
de snelle afronding van het inmiddels
ingesteld verzelfstandigingsproces. Een
onafhankelijk parlement brengt tevens als
voordeel met zich mee dat het parlement
vrij is om bepaalde deskundigen zoals
bijvoorbeeld wetgevingsjuristen aan te

Aanpassing pensioen ministers en
parlementsleden
In ons huidig bestel genieten sommige
ministers of parlementseden meerdere
pensioenen. Onze partij is van plan dit
aantal terug te brengen naar één pensioen,
te weten het hoogste pensioen. Het feit
dat thans parlementsleden al na 12 jaar
en ministers al na 5 jaar na aftreding van
hun ambt, van hun volle pensioen kunnen
genieten, vindt Accion21 niet meer van
deze tijd. Ministers en parlementsleden
dienen overeenkomstig de gewone
burger, pensioen opbouwen en voor hen
dient
dezelfde
pensioengerechtigde
leeftijd als die voor burgers, te gelden.
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Introductie stemrecht voor Arubanen in
het buitenland
Accion21
vindt
dat
het
aantal
stemgerechtigden dient te worden
uitgebreid met Arubanen die niet op Aruba
woonachtig zijn. Het plan van Accion21
is om de uitbreiding van het aantal
stemgerechtigden vooralsnog alleen te
laten gelden voor Arubanen woonachtig
in de andere landen van het Koninkrijk.

stellen c.q. in te huren. In ieder geval,
deskundigen die de parlementsleden
kunnen bijstaan in de uitvoer van hun
werkzaamheden.
Vermindering aantal parlementsleden en
introductie onafhankelijke voorzitter
Thans bestaat het parlement uit 21
leden. Onze partij is van mening dat het
parlement efficiënt met 17 leden kan
functioneren zonder dat de effectiviteit
wordt aangetast. Reden voor verlaging
van het aantal parlementsleden is het
vrijmaken van geld voor de aanstelling
van professionelen ten behoeve van
de
parlementsleden.
In
Nederland
bijvoorbeeld heeft elk statenlid twee
professionelen in dienst om hem/haar bij
te staan in zijn/haar werkzaamheden. De
partij staat tevens achter de introductie
van een onafhankelijk voorzitter van het
parlement die overigens geen stemrecht
heeft. Deze voorzitter zal voor een
periode van vier jaar worden benoemd
met de mogelijkheid van een eenmalige
verlenging van nog eens 4 jaar.

Herintroduceren stemrecht op
individuele ministeriële begrotingen i.p.v.
alle begrotingen tezamen
Het behoeft geen betoog dat het stemmen
c.q. goedkeuring geven aan een de
begrotingen van alle ministeries tezamen
niet getuigt van zorgvuldigheid en ook
niet van behoorlijk bestuur. Accion21
vindt dat het stemmen/ accorderen per
individuele ministeriële begroting dient
te geschieden. Dit maakt mogelijk dat
een betere controle van de allocatie van
financiële middelen plaats kan vinden.
Er kunnen betere bijstellingen aan
begrotingen worden voorgesteld. En tot
slot kan betere controle plaatsvinden of
het geld daadwerkelijk het algemeen
belang dient.

Democratischer toekenning van
restzetels
Accion21 gelooft in de versterking van ons
democratisch bestel. De wijze waarop
restzetels in het huidig bestel worden
verdeeld, is geen weerspiegeling van de
daadwerkelijke wil van het volk. Accion21
wenst artikel 92 van de Kiesverordening
zodanig te wijzigen dat als regel
toegevoegd wordt dat elke politieke
partij in aanmerking komt voor restzetels,
ongeacht of die partij nog geen zetel heeft
bemachtigd. Hierna geldt de richtlijn dat
de partij die de zetel het dichtst heeft
bereikt, de restzetel verkrijgt.

Aanpassing van de wijze waarop de
Jaarrekeningen worden gecontroleerd
en begrotingen worden opgesteld
De wijze waarop thans Jaarrekeningen
worden gecontroleerd is noch effectief
noch efficiënt. Er dienen structurele
richtlijnen te worden geïmplementeerd
waarbij parlementsleden daadwerkelijk
kunnen controleren of een bepaalde
minister de financiële middelen op
verantwoorde wijze heeft besteed en
waarbij een parlementslid sneller een
motie van wantrouwen tegen een
minister kan indienen bij constatering van
financieel wanbeleid.
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ontbonden, wenst Accion21 de richtlijn te
introduceren dat een regering niet kan
worden ontbonden zonder steun van 2/3
deel van het parlement.

Introductie raadplegend referendum
Als een liberaal progressieve partij pleit
Accion21 voor de versterking van onze
rechtsstaat waarin de participatie van de
burger dient te worden geoptimaliseerd.
Daarom gelooft onze partij in de
introductie van een wet die mogelijk
maakt dat het parlement door middel van
een landsverordening een referendum
kan aankondigen waarbij het volk
wordt geraadpleegd over belangrijke of
controversiële zaken.

Introductie van een tijdelijke COVIDverordening
Het is belangrijk om aan te geven dat
de effecten van COVID op de Arubaanse
maatschappij zich nog een lange tijd zullen
manifesteren. De maatregelen die met
betrekking tot COVID door het Kabinet
zijn genomen, zijn zonder inspraak van
het parlement geïntroduceerd. Daarom is
Accion21 van mening dat allerlei dringende
zaken voor wat betreft COVID niet meer
zonder inspraak van het parlement
kunnen worden geregeld. Accion21
is van mening dat maatregelen, met
name wanneer het de beperking van de
bewegingsvrijheid van burgers betreft, via
een tijdelijke COVID-verordening dienen
te worden geregeld waarbij het parlement
de mogelijkheid tot inspraak krijgt.

Aanpassing minimale leeftijd voor
passief kiesrecht
Passief kiesrecht is het recht om
gekozen te worden in een bepaalde
vertegenwoordigende functie. Conform de
vigerende regels dient iemand minstens
21 jaar oud te zijn om als parlementslid
te kunnen fungeren. Accion21 is van
mening dat het minimale leeftijd om als
parlementslid te kunnen worden benoemd
gelijk gesteld dient te worden met de
minimale leeftijd om te kunnen stemmen,
namelijk 18 jaar. Iemand die de 18-jarige
leeftijd heeft bereikt, heeft het recht om te
stemmen en dient dus het recht te krijgen
om als een volksvertegenwoordiger te
kunnen optreden. Uiteindelijk zijn het
toch de burgers die door middel van hun
stemrecht bepalen of een 18-jarige als
parlementariër wordt benoemd.

Introductie van een autoriteit ter
controle van het handelen op de
financiële markten
Het gaat hierbij om de bescherming van
de consument tegen bovenmatige rentes
die door financiële instellingen worden
opgelegd op persoonlijke leningen. De
autoriteit dient onafhankelijk en objectief
te zijn. Om dit te garanderen, zullen de leden
van de autoriteit door een onafhankelijk
commissie of door het Gemeenschappelijk
Hof worden benoemd.

Introduceren van richtlijnen voor wat
betreft de ontbinding van een Kabinet
Op het moment dat er een crisis ontstaat
binnen een Kabinet kan de ministerpresident zijn/haar Kabinet en het
parlement ontbinden zonder eerst het
parlement hierover te raadplegen. Om
te voorkomen dat er geen misbruik
wordt gemaakt van deze bevoegdheid
en om te voorkomen dat een Kabinet en
parlement zonder gewichtige reden wordt
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EEN DUURZAAM, TRANSPARENT EN
BETROUWBAAR OVERHEID
Als politicus, instelling of organisatie
heb je de plicht om integer te handelen/
werken. Integriteit vergt een hoge mate
van professionalisme en objectiviteit.

van de minister(s). Op grond hiervan pleit
Accion21 voor een onafhankelijk BIA.
Accion21 is van plan een Bureau Integriteit
en Continuïteit (BIC) in te stellen die
onafhankelijk is waardoor controle op
het integer handelen van de ministers en
parlementsleden, zonder belemmeringen
kan geschieden. De leden van het BIC
zullen door een onafhankelijk commissie
of door het Gemeenschappelijk Hof
worden benoemd. Het voordeel van het
BIC is dat corruptiezaken kunnen worden
onderzocht zonder dat de continuïteit van
de regering in het geding komt.

AANPASSING EN HERZIENING VAN
BELEID EN PROCESSEN
In dit gedeelte wordt ingegaan op de
acties die Accion21 nastreeft om te komen
tot duurzaam, transparant en betrouwbaar
beleid en processen.
Introductie van een Gedragscode voor
ministers en parlementsleden
Accion21 staat achter een Gedragscode
dat voor de gehele regering geldt dus ook
voor ministers en parlementsleden.

Herziening van de concept-verordening
screening van ministers
De huidige regels ten aanzien van de
screening van ministers, dienen te worden
herzien zodat we ervan verzekerd zijn
dat integere en bekwame personen als
minister worden benoemd. Accion21 staat
achter de introductie van regels die het
fenomeen ‘friends & familiy’ tegengaat.

Meer transparante processen bij
openbare aanbestedingen
De processen met betrekking tot openbare
aanbestedingen
dienen
te
worden
aangekondigd en gepubliceerd. Tevens
dienen de Aanbestedingsverordening en
de Comptabiliteitsverordening te worden
herzien. In ieder geval dient een regel te
worden opgenomen dat in het geval een
project meer financiële middelen behoeft
dan aangegeven in het bod, dient dit
gepubliceerd te worden zodat de burger
na kan gaan waarom er meer geld nodig is
en hoe deze zal worden aangewend.

Wijzigingen van de wijze waarop
financiering van politieke partijen
geschied
Accion21 is van mening dat alle politieke
partijen die genoeg handtekeningen
hebben verworven om aan de verkiezingen
mee te doen, een vast bedrag voor hun
politieke campagne ontvangen waarbij zij
wel de verantwoordelijkheid dragen om
te bewijzen aan welke zaken het bedrag
is besteed. Ons voorstel garandeert een
gelijke en rechtvaardige campagne tussen
de participerende politieke partijen.

Versterking van het Bureau Integriteit
ARuba
Het Bureau Integriteit Aruba (BIA)
ressorteert
momenteel
onder
de
minister van Algemene Zaken. Dit is een
tegenstrijdige situatie, immers het orgaan
die diezelfde minister (en andere ministers)
op integriteit dient te controleren, is voor
zijn (financiële) middelen om zijn taken
naar behoren uit te voeren, afhankelijk
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ACTUALISERING / MODERNISERING
LMA EN BRA 1986

Bestrijding corruptie in de semipublieke
sector
Accion21 pleit voor de introductie van een
wet om corruptie in de overheids-nv’s,
gesubsidieerde instellingen e.d. structureel
te kunnen aanpakken.

LMA staat voor Landsverordening materieel
ambtenarenrecht en betreft de wet die
de rechtspositie van ambtenaren regelt.
BRA1986 staat voor Bezoldigingsregeling
Aruba die in 1986 bij het ontstaan van het
land Aruba, is geïntroduceerd. De BRA1986
bevat het salarisstelsel geldend voor
ambtenaren en de diverse benoemingsen bevorderingsvereisten.

Introductie meldlijn corruptie
Accion21 pleit voor de introductie van een
zogenaamde ‘Corruptie meldlijn’ waar
mensen anoniem corruptiegevallen/-zaken
telefonisch kunnen aangeven.
Introductie klokkenluidersregeling
Er zijn veel personen die kennis
hebben van niet-integere, corruptieve
handelingen binnen de overheid. Het
probleem is dat deze personen, deze
zaken niet durven aan te geven vanwege
represaillevrees. Accion21 vindt het van
essentieel belang dat zo spoedig mogelijk
een
klokkenluidersregeling
wordt
geïntroduceerd om de niet-integere,
corruptieve handelingen aan het licht
te brengen waarbij de aangever wordt
beschermd (tegen represaille).

Werving en selectie
In plaats van het naar willekeur benoemen
van ambtenaren, dienen alle vacatures
binnen de overheid te worden gepubliceerd
zodat iedereen op de betreffende vacante
functie kan solliciteren. Accion21 is tevens
een voorstander van de afschaffing van het
gebruik van rangen zodat functiebekleders
worden benoemd op grond van de functie
en niet de rang. De benoeming/aanstelling
van een ambtenaar in een bepaalde
functie dient te geschieden op grond van
de minimale functievereisten (kennis,
ervaring en capaciteiten) verbonden
aan betreffende functie. In dit kader
gelooft onze partij in de instelling van
een onafhankelijke commissie, om de
objectiviteit in de benoeming/aanstelling
van ambtenaren te waarborgen.

Introductie Bestuursacademie
Accion21 pleit achter de introductie van
een Bestuursacademie die opleidingen
en trainingen verzorgt in de kennis en
vaardigheden die een persoon nodig
heeft om in de publieke sector te kunnen
werken. Het betreft opleidingen en
trainingen die niet door de reguliere
onderwijsinstellingen worden verzorgd.
Met de introductie hiervan wordt het
risico op de benoeming, aanstelling of
bevordering van een onbekwaam persoon,
geminimaliseerd.

Bevordering
Een beoordelingssysteem dient overheid
breed
te
worden
geïntroduceerd.
Dit
beoordelingssysteem
dient
prestatiemeting te bevatten. De situatie
waarbij een ambtenaar wordt bevorderd
zonder een goede prestatie te hebben
geleverd, wordt met de invoering
van het beoordelingssysteem, uit de
wereld geholpen. Ook in dit kader
gelooft onze partij in de instelling van
een
onafhankelijke
commissie,
om
de objectiviteit in de bevordering van
ambtenaren te waarborgen. In het kader
10

hiervan pleit Accion21 voor de introductie
van een bezwaarprocedure waarbij een
ambtenaar die in bezwaar wil gaan tegen
een beschikking, niet direct bij het Gerecht
in Eerste Aanleg dient aan te kloppen,
maar eerst twee gelegenheden krijgt om
zijn bezwaar aan te vechten.
Ontslag
Om te vermijden dat een ambtenaar
onterecht wordt ontslagen of onterecht
ontheven worden van hun functie
(met name directeuren/diensthoofden
die bij verandering van het Kabinet)
pleit onze partij voor de instelling van
een onafhankelijke commissie, om de
objectiviteit in het ontslag c.q. ontheffing
uit een functie van ambtenaren te
waarborgen.
Contractanten / Consultants
De aanstelling en toekenning van
bezoldiging
aan
contractanten/
consultants dient gereguleerd te worden.
Met name worden bij de diverse Bureaus
van ministers, mensen op contractbasis
aangesteld en bovenmatig bezoldigd
voor
de
verantwoordelijkheden
en
taken die zij hebben. Contractanten
dienen naar evenredigheid van de
overheidsbezoldigingen
geldend
voor ambtenaren, worden bezoldigd.
Bovendien
dienen
contractanten/
consultants periodiek op hun prestaties
beoordeeld te worden. Indien niet naar
behoren wordt gepresteerd, dient het
contract te worden beëindigd.
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EEN GEMODERNISEERD, EFFICIËNT EN
TRANSPARANT OVERHEIDSAPPARAAT

Introductie Archiefverordening
Het is zaak dat eer de overheid overgaat
op digitalisering van alle documenten,
er een verordening wordt ingevoerd
dat de bescherming van de privacy van
betrokkenen regelt en tevens regelt wie
verantwoordelijk en aansprakelijk is in
deze.

Publicatie van alle documenten op de
website van het parlement
Het parlement dient ervoor te zorgen dat
zijn website continue wordt bijgehouden
met alle documenten en beeldopnames
van publieke vergaderingen. Accion21 is
van mening dat ook de documenten van
de diverse commissies van het parlement
openbaar c.q. gepubliceerd dienen te
worden. Dit alles om de transparantie
en de toegankelijkheid tot informatie te
bevorderen.

Introductie van een verordening
ter bescherming van de prviacy op
persoonsgegevens
Ingevolge deel 9 van het landspakket zullen
alle Koninkrijkspartners samenwerken om
tot een hoog niveau van bescherming van
persoonsgegevens te komen. De bedoeling
is dat de overeengekomen richtlijnen
worden vastgelegd in een Rijkswet. De
invoering van dit Rijkswet vergemakkelijkt
de invoering van e-governance en creëert
een solide basis om digitale diensten aan
de burgers te verlenen.

Publicactie van de agenda, documenten
en ministerraadbesluiten op de website
van de overheid
Naar aanleiding van de zogenaamde
kinderopvangtoeslagaffaire,
heeft
de
Nederlandse overheid besloten om het
agenda en documenten van de ministers
en alle ministerraadbesluiten openbaar
te maken. Accion21 steunt dit initiatief en
wenst dit ook voor de Arubaanse overheid
in te voeren. Hiermee wordt transparantie
bevorderd en wordt het vertrouwen van
de burger in de overheid verhoogd.

Publicatie documenten en archief van
ministers en parlementsleden
In Nederland wordt zorggedragen
dat alle openbare documenten van
de ministers en Statenleden binnen
afzienbare tijd via hun website worden
gepubliceerd. Accion21 wenst hetzelfde
voor de Arubaanse overheid in te voeren.
De publicatie van deze documenten
bevordert transparantie en heeft een
positief effect op het vertrouwensgevoel
van de burger jegens de overheid.

Tot slot zij gemeld dat de visie van Accion21
is om een meer moderne, duurzame,
transparante en betrouwbare overheid
tot stand te brengen. De burger moet
toegang tot betrouwbare informatie
krijgen om vast te kunnen stellen of de
overheid daadwerkelijk werkt ten behoeve
van het algemeen belang. Tevens staat bij
ons partij de verbetering van de kwaliteit
van de dienstverlening van de overheid
jegens haar burgers, hoog in het vaandel.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe een
transparant en toegankelijk overheid kan
worden bewerkstelligd.
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