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Onderwerp: 

 
Initiatief ontwerp-landsverordening tot verlaging van bezoldiging van 
Ministers, Leden der Staten en de Gevolmachtigde Minister vanwege een 
nationale noodsituatie (Landsverordening tijdelijke verlaging 
voorzieningen politieke ambtsdragers) 

 
 
Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden initiatief 

ontwerp-landsverordening tot verlaging van bezoldiging van Ministers, Leden der Staten 
en de Gevolmachtigde Minister vanwege een nationale noodsituatie (Landsverordening 
tijdelijke verlaging voorzieningen politieke ambtsdragers), moge de Raad u als volgt 
berichten. 
 
1. De considerans van het onderhavige ontwerp stelt dat de huidige situatie rondom 
COVID-19 een behoorlijke druk legt op de overheidsfinanciën van Aruba en de regering 
hierdoor genoodzaakt is om waar mogelijk te bezuinigen. Om deze redenen is besloten 
om – als bezuinigingsmaatregel - de bezoldiging van de politieke ambtsdragers (i.c. 
ministers, Statenleden en Gevolmachtigde Minister) tijdelijk te verlagen. Dit houdt 
volgens het ontwerp in: 

- In afwijking van artikel 4 van de Landsverordening voorzieningen politieke 
ambtsdragers (AB 2010 no. 90) een korting van tien procent op de bezoldiging van 
de politieke ambtsdragers; en 

- Voor het gehele kalenderjaar 2020 worden er in afwijking van artikel 13 van de 
Landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers geen bijzondere 
uitkeringen toegekend aan de politieke ambtsdragers (hier wordt – voor zover van 
belang - bedoeld de zogenaamde vakantie-uitkering welke 8⅓ procent van de 
bezoldiging bedraagt). 

 
Gelet op de huidige omstandigheden kan de Raad de redenen voor het voorstel volgen, 
maar plaatst wel de volgende kanttekeningen bij de inhoud van het voorstel. 
 
2. Het is de Raad onduidelijk hoe de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen in het 
ontwerp zich verhouden tot het geheel aan bezuinigingsmaatregelen dat de regering 
voornemens is te nemen. Er wordt immers niet aangegeven (a) in hoeverre het voorstel 
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is afgestemd met de regering (dit te meer het voorstel ook de voorzieningen voor de 
ministers en Gevolmachtigde Minister betreft), (b) hoe dit past in de regeringsplannen 
ter zake de noodzakelijke bezuinigingen en (c) of dit voorstel van de Staten het 
noodzakelijke effect sorteert dat de regering voor ogen heeft. Inzicht in het 
bovenstaande is van essentieel belang om de effectiviteit en haalbaarheid van het 
ontwerp te kunnen beoordelen. Aanbevolen wordt om alsnog inzicht te geven in deze 
elementen.  
 
3. In het verlengde van het bovenstaande heeft de Raad geconstateerd dat de 
regering zelf een voorstel heeft gepresenteerd aan de vakbonden waarin zij aangeeft 
voor de ministers (1) een korting van twaalf procent op de bezoldiging te willen 
doorvoeren en (2) de vakantie-uitkering voor 2020 niet uit te betalen.1 Dit voorstel van 
de regering – welke tevens ter evaluatie is aangeboden aan het College Aruba financieel 
toezicht (CAft) - wijkt af van hetgeen in het onderhavige ontwerp wordt voorgesteld 
voor de ministers. Specifiek wordt in het voorstel van de regering meer gekort op de 
voorzieningen van de ministers dan wordt gedaan in het voorstel van de Staten voor alle 
politieke ambtsdragers. Bovendien heeft de Raad geconstateerd dat de Staten bij de 
Statenbehandeling van de ontwerp-begroting van de Staten 2020 bij amendement heeft 
besloten om een korting op het maandelijkse inkomen van 25% - waarin inbegrepen het 
niet-uitkeren van de vakantie-uitkering in juni 2020 – in te voeren.2 Ook dit besluit ten 
aanzien van de voorzieningen voor de Statenlenden wijkt af van het onderhavige 
voorstel. Aanbevolen wordt om in te gaan op de voornoemde geconstateerde verschillen 
en aan te geven waarvoor definitief wordt gekozen.  
 
4. In de toelichting wordt niet aangegeven wat de financiële besparingen zijn van dit 
voorstel, noch wordt aangegeven hoe gekomen is tot de voorgestelde kortingen in de 
voorzieningen van de politieke ambtsdragers. Hiermee voldoet de toelichting dan ook 
niet aan het vereiste van een financiële paragraaf zoals voorgeschreven in artikel 6, 
eerste lid van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). De Raad acht het 
noodzakelijk dat hierin alsnog inzicht wordt gegeven. 
 
5. In de toelichting wordt geen uitleg gegeven omtrent de gevolgen voor de gewezen 

politieke ambtsdragers en nabestaanden. In de begroting 2020 van de Staten is hier een 

bedrag van Afl. 4 miljoen voor opgenomen en is het daarmee een substantieel deel van 

de begroting. De Raad acht het noodzakelijk dat aangegeven wordt of en zo ja, met 

hoeveel deze verlaagd zullen worden.  

                                                                 
1 Schrijven van de minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie aan de vakbonden 
TOPA, SPA, SEPPA, SIWA, SINBA, SIMAR, STA, FTA, STT, SADA, ABV, ALVAST en OPPA dd. 22 april 2020. Bij brief van de 
minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie dd. 28 april 2020 (kenmerk: MAZ/6487) 
is dit voorstel op hoofdlijnen eveneens bevestigd aan de Raad. 
2 Amendement no. 1 bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor 
het dienstjaar 2020 dd. 29 april 2020 (kenmerk: IS/671/19-20). 
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6. De Raad constateert dat er in het ontwerp twee verschillende citeertitels worden 
gehanteerd. Enerzijds wordt gesproken over de Landsverordening tijdelijke verlaging 
voorzieningen politieke ambtsdragers en anderzijds over de Landsverordening tijdelijke 
verlaging bezoldiging politieke ambtsdragers. Aanbevolen wordt om het ontwerp hierop 
te corrigeren en de juiste citeertitel te hanteren. 
 
7. De Raad heeft geconstateerd dat het ontwerp wetstechnisch niet geheel correct 
is opgesteld. Zo valt op dat:  

a) Het ontwerp ten onrechte is opgezet naar het model van een 
wijzigingsverordening, terwijl het gaat om een nieuwe landsverordening. Hierdoor 
is de indeling in de voorgestelde artikelen I en II feitelijk onjuist;  

b) De artikelen van het ontwerp in Romeinse alsook Arabische cijfers worden 
genummerd, terwijl dit volledig dient te geschieden in Arabische cijfers 
(aanwijzing 3.54); 

c) Gelet op het beperkt aantal artikelen onterecht gebruik wordt gemaakt van een 
indeling in hoofdstukken (vide aanwijzing 3.56); en 

d) Als gevolg van hetgeen gesteld onder a er geen bepaling is opgenomen waarin de 
citeertitel is vastgesteld (vide aanwijzingen 4.24 en 4.25).3 

Gelet hierop adviseert de Raad om de opzet van het ontwerp te herzien. Gezien de 
strekking van het ontwerp zou wetstechnisch kunnen worden volstaan met de opname 
van vier artikelen: de thans voorgestelde artikelen 1 en 2, het voorgestelde artikel II 
welke dient te worden omgezet in artikel 3 en het toevoegen van een nieuw artikel 4 
waarin de citeertitel wordt vastgesteld.  
 

Overigens vraagt de Raad zich gelet op de voornoemde gebreken af of de indieners 
van het ontwerp zich hebben laten bijstaan door de Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken bij het opstellen van het ontwerp. De Raad adviseert indien dit niet heeft 
plaatsgevonden om in het vervolg wel hiervan gebruik te maken ten einde de kwaliteit 
en consistentie van de wet- en regelgeving zoveel mogelijk te waarborgen.  
 

                                                                 
3 De hier genoemde aanwijzingen betreffen die zoals opgenomen in de Nederlandse aanwijzingen voor de regelgeving 
(Stcrt. 2017, 69426) 
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De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het 
ontwerp verenigen en geeft u in overweging het niet eerder in procedure te brengen, 
dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. Ten slotte adviseert de 
Raad om in overleg te treden met de regering teneinde een juiste inbedding van de in 
het ontwerp geregelde kortingen in het algehele bezuinigingsbeleid dat als gevolg van de 
COVID-19-crisis is geformuleerd, te waarborgen. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
________________     ________________________ 
mr A. Braamskamp     mr. F.M. d.l. S. Goedgedrag 
 
 
 


