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Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsverordening houdende tijdelijke regels ter versobering van 
de bezoldigingen, uitkeringen en toeslagen van ministers, ambtenaren en 
daarmee gelijkgestelden, alsmede van periodieke vergoedingen van leden 
van bepaalde colleges in verband met de financiële gevolgen van de 
COVID-19 pandemie voor het Land (Landsverordening tijdelijke 
versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening houdende tijdelijke regels ter versobering van de bezoldigingen, 
uitkeringen en toeslagen van ministers, ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, 
alsmede van periodieke vergoedingen van leden van bepaalde colleges in verband met 
de financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het Land (Landsverordening 
tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid), moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 
1. De considerans en de toelichting van het onderhavige ontwerp stellen – 
geparafraseerd - 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 bezoldigingen en voorzieningen van ministers, de Gevolmachtigde Minister en 
ambtenaren, tijdelijk te verlagen, alsmede de mogelijkheid te scheppen tot verlaging 
van vergoedingen en dergelijken van de leden van de Hoge Colleges van Staat en die van 
bij landsverordening ingestelde vaste colleges van advies. 1  Dit houdt volgens het 
ontwerp, kort gezegd, in dat: 

 
- in afwijking van artikel 4 van de Landsverordening voorzieningen politieke 

ambtsdragers (AB 2010 no. 90) de bezoldiging van ministers en de Gevolmachtigde 

Minister met (afgerond) 11,67% wordt verlaagd; 

                                                                 
1 MvT, p. 1-2. 
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- voor het gehele kalenderjaar 2020 er in afwijking van artikel 13 van de 

Landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers geen bijzondere 

uitkeringen wordt toegekend aan ministers en de Gevolmachtigde Minister (hier 

wordt – voor zover van belang – bedoeld de zogenoemde vakantie-uitkering, welke 

8 1/3% van de bezoldiging bedraagt); 

- alle bedragen van de bezoldigingen krachtens artikel 2, tweede lid, van de 

Bezoldigingsregeling 1986 (AB 1996 no. GT 10) of enige andere bijzondere 

(bezoldigings)regeling aan ambtenaren uitbetaald, worden verlaagd met 5%. 

- in afwijking van artikel 1, tweede lid, van het Landsbesluit compensatietoeslagen 

overheidspersoneel (AB 2014 no. 48), zowel de reparatietoeslag als de 

najaarstoeslag met 50% wordt verlaagd; 

- de mogelijkheid wordt geschapen tot vermindering bij landsbesluit sec van 

vergoedingen, schadeloosstellingen, remuneraties en dergelijke van leden van de 

Hoge Colleges van Staat en van bij landsverordening ingestelde vaste colleges van 

advies; 

- de mogelijkheid wordt geschapen om de in het ontwerp opgenomen bedragen en 

percentages bij landsbesluit sec te wijzigen. 

 
Gelet op de huidige omstandigheden kan de Raad de redenen voor het voorstel volgen, 
maar plaatst wel de volgende inhoudelijke kanttekeningen. 

 
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, zoals bijvoorbeeld jegens de in de considerans genoemde 

werknemers van de overheidsNV’s, werknemers van de overheidsstichtingen dan wel 

stichtingen die (al dan niet volledig) door de overheid worden gesubsidieerd. Eenzelfde 

onduidelijkheid bestaat met betrekking tot arbeidscontractanten die direct in dienst zijn 

van het Land. Inzicht in het bovenstaande is immers van 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 Staten 

onlangs een initiatief-voorstel unaniem hebben aangenomen waarin tot tijdelijke 

verlaging van de bezoldigingen en voorzieningen van de leden van de Staten is besloten.2 

Dat voorstel houdt in dat (i) de bezoldiging van de leden van de Staten tijdelijk met 16 

2/3% wordt verlaagd en (ii) de bijzondere uitkering van 8 1/3% van de maandelijkse 

                                                                 
2 Initiatief-Landsverordening tot tijdelijke verlaging van voorzieningen van leden der Staten vanwege een 
nationale noodsituatie (Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten), Zittingsjaar 
2019-2020-936, volgnr. IS/718/19/20. 



  
 

 

RvA 61-20 

 

3 

bezoldiging in het kalenderjaar 2020 niet wordt toegekend, alzo een korting in totaal 

van 25%. De Raad heeft kennis genomen van de recente brief van de Staatsecretaris van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarin het door Aruba aanvaarde 

concrete voorstel van de Staatsecretaris van BZK is vervat tot verlaging tot nader order 

van 25% op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van Statenleden en Ministers.3 In dit 

verband rijst de vraag hoe de in het ontwerp voorgestelde korting van de bezoldiging en 

de bijzondere uitkering van ministers zich verhoudt met dit nadere voorstel van de 

Staatsecretaris. De toelichting ware hierin inzicht te geven. 

 

Overigens heeft de Staatsecretaris van BZK in deze brief aangegeven dat Aruba 

maatregelen moet treffen teneinde te voldoen aan de zogenoemde Wever-Croes norm in 

dier voege dat arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi)-publieke 

sector moeten worden verlaagd tot 130% van het nieuwe genormeerde salaris van de 

minister-president. 4  De Raad vraagt inzichtelijk te maken hoe hieraan zal worden 

voldaan en welke maatregelen daartoe zijn of worden getroffen. 

 
4. Artikel 1 van het ontwerp stelt – in afwijking van de Landsverordening 

voorzieningen politieke ambtsdragers - de bezoldigingsbedragen vast op Afl. 13.549,82 

per maand voor de ministers, respectievelijk op Afl. 11.716,07 per maand voor de 

Gevolmachtigde Minister. Uitgaande van het in de toelichting genoemde 

kortingspercentage van (afgerond) 11,67% volgt uit de dezerzijds uitgevoerde 

berekeningen dat het nieuwe bezoldigingsbedrag Afl. 13.258,33, respectievelijk Afl. 

11.425,49 dient te zijn. Derhalve adviseert de Raad om in artikel 1 opgenomen bedragen 

conform aan te passen, dan wel aan te geven hoe tot deze bedragen is gekomen. 

 

5. In artikel 5 van het ontwerp wordt voorgesteld om de bedragen, bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, van het Landsbesluit compensatietoeslagen overheidspersoneel te 

verlagen met 50%. Volgens de toelichting gaat het hier concreet om (1) de 

reparatietoeslag (uit te betalen in augustus) en (2) najaarstoeslag (uit te betalen in 

november).5 Het voorgestelde artikel 5 verwijst echter niet specifiek naar deze twee 

toeslagen vervat in de onderdelen b en c van artikel 1 van voormeld landsbesluit en zou 

aldus ook betrekking kunnen hebben op de voorjaarstoeslag (uit te betalen in het 

voorjaar van 2021). De Raad acht het noodzakelijk dat hierover duidelijkheid wordt 

verschaft. 

 

                                                                 
3 Brief van 19 mei 2020, kenmerk: 2020-0000284828, p. 3-4. 
4 Zie voetnoot nr. 3, p. 4. 
5 MvT, p. 5. 
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6. Op grond van voorgesteld artikel 6 kunnen bij landsbesluit sec de vergoedingen, 

schadeloosstellingen, remuneraties en dergelijke (hierna, kortweg remuneraties) worden 

verlaagd van (a) leden van de Raad van Advies, (b) de Algemene Rekenkamer, (c) de 

Sociaal-Economische Raad, (d) het Arubaans lid van de Raad van State van het 

Koninkrijk, (e) de leden van de Bezwaaradviescommissie.  

De Raad neemt overigens – in het licht van de toelichting 6  – aan dat met de 
Bezwaaradviescommissie wordt bedoeld: de Bezwaaradviescommissie, bedoeld in artikel 
7 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (AB 1993 no. 45), en adviseert 
om het ontwerp en de toelichting aan te passen met deze specifiekere aanduiding. 

 
Onduidelijk is hoe de afweging van de hier gemaakte keuzen van de (leden van) 

genoemde instanties is gemaakt. Het betreft hier immers een limitatieve opsomming. In 
dit licht bezien vraagt de Raad zich af of overwogen is om het toepassingsbereik van het 
ontwerp uit te breiden naar leden van toezichthoudende organen van publiekrechtelijke 
rechtspersonen die op publiekrechtelijke grondslag worden geremunereerd, zoals 
bijvoorbeeld de Centrale Bank van Aruba en het Uitvoeringsorgaan Algemene 
Ziektekostenverzekering. De Raad adviseert om inzicht te bieden in de door de regering 
gemaakte afwegingen ter zake. 

 
Voorts is het onduidelijk waarom niet reeds nu in het ontwerp tot een (tijdelijke) 

verlaging van deze remuneraties wordt besloten door concrete bedragen of percentages 
daarin op te nemen, zoals in de artikelen 3, 4 en 5 van het ontwerp. De Raad is verder 
de mening toegedaan dat indien gekozen wordt voor delegatie dit primair op het niveau 
van wetgeving dient te geschieden, i.c. op het niveau van een landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen (lb, h.a.m.)7, aangezien het hier het stellen van algemene regels 
betreft. Inherent aan dit niveau zijn de bijzondere waarborgen voor een behoorlijke 
voorbereiding van wetgeving, waaronder het horen van de Raad. Dit ligt zonder meer in 
de rede gelet op de direct gerelateerde financiële implicaties die uit het ontwerp 
voortvloeien voor het Land. Delegatie naar een landsbesluit sec kan naar ’s Raads 
oordeel slechts geschieden voor niet inhoudelijke, wetstechnische, aanpassingen zoals 
bijvoorbeeld de inwerkingtreding van een wettelijke regeling (zie aanwijzing 53, 
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, 21 maart 1989). 
 

De Raad adviseert enerzijds om inzicht te verschaffen in de beweegredenen ter 
zake de keuze om niet direct in het ontwerp in een concrete verlaging van remuneraties 

                                                                 
6 MvT, p. 2,6. 
7 De remuneraties van de in de opsomming genoemde colleges zijn thans allemaal geregeld in een lb, 
h.a.m. Indien deze lb, h.a.m.’s niet zelf in een wijziging op het niveau van een beschikking is voorzien, 
zal afwijking daarvan derhalve minimaal op hetzelfde niveau dienen te geschieden. Zie voorts o.m. 
aanwijzing 52, Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (21 maart 1989). 
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te voorzien van bovengenoemde colleges en anderzijds om – bij handhaving van de 
keuze tot delegatie – dit op het niveau van een lb, h.a.m. te regelen. 
7. Ook in artikel 7 van het ontwerp wordt delegatie op het niveau van een 

landsbesluit sec voorgesteld met het oog op eventuele wijzigingen van de in het ontwerp 

opgenomen bedragen en percentages (eerste lid). Het tweede lid voorziet in de 

zogenoemde voorhangprocedure, waarbij de Staten in de gelegenheid worden gesteld 

om ter zake vooraf hun wensen en bezwaren ter kennis van de beleidsverantwoordelijke 

ministers te brengen. De toelichting beargumenteert dat, met het oog op met het 

ontwerp nagestreefde doelstellingen, op deze wijze deze bedragen snel kunnen worden 

gewijzigd.8 Deze motivering van de regering kan echter niet afdoen aan hetgeen de Raad 

hierboven in onderdeel 6 heeft opgemerkt ten aanzien van de keuze voor deze 

delegatievorm, met name ten aanzien van de waarborg en toegevoegde waarde van het 

horen van de Raad ten aanzien van zodanig ontwerp. Ook ten aanzien van een (ontwerp) 

lb, h.a.m. zal de Raad zich op voortvarende wijze van zijn taak weten te kwijten en kan 

de regering op een daartoe strekkend verzoek van een spoedadvies worden voorzien. De 

adviesperiode die is gerealiseerd ten aanzien van de behandeling van het onderhavige 

ontwerp is hiertoe illustratief. De Raad adviseert dan ook om ten aanzien van 

voorgesteld artikel 7 delegatie te regelen op het niveau van een lb, h.a.m. 

 
8. Artikel 8, tweede lid, van het ontwerp bepaalt – voor zover hier van belang – 

(vanaf het moment dat dit ontwerp tot landsverordening zal zijn verheven) deze 

landsverordening op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip vervalt. Hiermee wordt naar 

‘s Raads oordeel geen recht gedaan aan het rechtszekerheidsbeginsel nu de duur van 

deze tijdelijke regeling niet duidelijk bepaald en begrensd is. Dit klemt des te meer nu 

er sprake zou kunnen zijn van gewekte verwachtingen aan de zijde van de ambtenaren 

dat de in het ontwerp voorgestelde maatregelen alleen voor 2020 zullen gelden. 9 De 

Raad acht het in verband hiermee noodzakelijk om – in lijn met de door de Staten 

onlangs aangenomen initiatief-Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden 

der Staten - een vaste datum op te nemen waarop de onderhavige voorstellen komen te 

vervallen, eventueel met de mogelijkheid van een verlenging met een vooraf 

vastgestelde termijn, en adviseert om het ontwerp en de toelichting 

dienovereenkomstig aan te passen. 

 
9. Voormeld tweede lid van artikel 8 van het ontwerp verleent voorts terugwerkende 

kracht aan de voorgestelde, belastende maatregelen tot en met 1 mei 2020. Volgens de 

aanwijzingen van de wetgevingstechniek kan aan een regeling – gelet op het 

                                                                 
8 MvT, p. 6. 
9https://www.overheid.aw/actueel/nieuws_46856/item/ministers-aruba-korten-salaris-in-met-20-
ambtenaren-met-126_49201.html  

https://www.overheid.aw/actueel/nieuws_46856/item/ministers-aruba-korten-salaris-in-met-20-ambtenaren-met-126_49201.html
https://www.overheid.aw/actueel/nieuws_46856/item/ministers-aruba-korten-salaris-in-met-20-ambtenaren-met-126_49201.html
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rechtszekerheidsbeginsel – slechts met terugwerkende kracht worden verleend indien (1) 

daarvoor een bijzondere reden bestaat en (2) dat aan belastende regelingen geen 

terugwerkende kracht wordt toegekend behoudens in bijzondere gevallen. 10 De Raad 

heeft weliswaar begrip voor de uitzonderlijke omstandigheden waarin het Land thans 

verkeert, zoals mede geschetst in het algemene deel van de toelichting, doch beveelt 

aan om teneinde te voldoen aan de hiervoor bedoelde wetstechnische eisen – bij 

voorkeur – in het artikelsgewijze gedeelte van de toelichting de bijzondere redenen te 

benoemen. Hierbij is tevens van belang dat de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen in 

een vroeg stadium publiekelijk zijn gecommuniceerd. 

 

10. De toelichting op voorgesteld artikel 7 vermeldt abusievelijk dat het eerste lid 

van artikel 8 voorziet in de mogelijkheid tot wijziging van de in het ontwerp opgenomen 

bedragen en percentages bij landsbesluit.11 Dit moet het eerste lid van artikel 7 zijn. 

 
11. De toelichting merkt terecht op dat ingeval van een voorgenomen aanpassing van 

de bezoldigingsregeling van het overheidspersoneel, zoals in casu, ingevolge artikel 101, 

derde lid, onderdeel b, ten 1°, van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 

1989 no. GT 37) de Centrale Commissie Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 

(CCGOA) vooraf gehoord moet worden door de betrokken minister. In casu heeft dit niet 

plaatsgevonden. Ter rechtvaardiging stelt de regering dat (1) het een algemeen bekend 

feit is dat de CCGOA al geruime tijd niet samenkomt en zelfs niet functioneert, (2) dat 

mede hierom zich de praktijk heeft ontwikkeld dat de betrokken ministers rechtstreeks 

met de vakbonden van overheidspersoneel onderhandelingen over rechtspositionele 

aangelegenheden voeren en tot besluiten komen die vervolgens worden uitgevoerd, (3) 

dat gelet op de huidige situatie, die efficiënt en snel optreden vereist, besloten is om 

deze praktijk te volgen. 12  De Raad merkt op dat hij begrip heeft voor de gevolgde 

handelwijze in deze crisissituatie, doch dit neemt niet weg dat de non-advisering van 

het CCGOA een structureel probleem betreft dat door de regering dient te worden 

geadresseerd. De Raad heeft dit in het verleden diverse keren reeds aan de orde gesteld 

en zijn bezorgdheid hierover uitgesproken.13  

 

                                                                 
10 Aanwijzing 71, Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (21 maart 1989). 
11 MvT, p. 6. 
12 MvT, p. 3. 
13 Zie laatstelijk ‘s Raads advies d.d. 12 december 2008 (kenmerk: RvA 209-18), met verwijzing naar zijn  
adviezen van: 21 mei 2008 (kenmerk: RvA-18-08), 8 april 2009 (kenmerk: RvA 48-09), 20 april 2011 
(kenmerk: RvA 21-11), 17 augustus 2011 (kenmerk: RvA 154-11), 17 april 2013 (kenmerk: RvA 92-13). 
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12. De Raad constateert dat in het intitulé de Gevolmachtigde Minister niet 

(afzonderlijk) wordt genoemd. Dit dient alsnog te geschieden. Derhalve wordt 

aanbevolen om het intitulé conform aan te passen. 

 
13. Tot slot is het de Raad opgevallen dat in de vijfde gedachtestreep van de 
considerans wordt gesproken over de introductie van een bijzondere toelage voor de 
zogenoemde frontlinie-ambtenaren. Deze wens heeft echter niet in het ontwerp, noch 
in de toelichting daarop uitwerking gevonden. De betreffende overweging kan derhalve 
worden geschrapt. 

 
In de marge van zowel het ontwerp als de toelichting zijn enkele voorstellen tot 

redactionele verbetering opgenomen. 

 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het ontwerp aan de Staten aan te 

bieden, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 


