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Onderwerp: 

 
Ontwerp-Landsverordening houdende regels inzake de normering van 
bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke 
sector (Landsverordening normering topinkomens) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad op 24 november 2020 weder ter advies 
toegezonden ontwerp-Landsverordening houdende regels inzake de normering van 
bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 
(Landsverordening normering topinkomens), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 
berichten. 
 
1. Algemeen 
 
1.1 De Raad heeft reeds op 17 september 2020 een verzoek tot advies ontvangen 
aangaande de ontwerp-Landsverordening normering topinkomens.1 Bij schrijven van 7 
oktober 2020 heeft de Raad aan de minister van Algemene Zaken, Integriteit en 
Overheidszorg, Innovatie en Energie – voor zover hier van belang – bericht dat indien 
advisering van de Commissie Corporate Governance2 (hierna: de Commissie) -  aanleiding 
zou geven tot aanpassing van het ontwerp, het uit wetsprocedureel oogpunt zuiverder is 
om aan de Raad een gewijzigd ontwerp aan te bieden onder terugneming van het 
ontwerp bij de Raad. 3 Vervolgens is het origineel van het ontwerp met bijbehorende 
toelichting inzake voormeld adviesverzoek naar aanleiding van het schrijven van de 
Secretaris van de ministerraad van 27 oktober 2020 - bij separaat schrijven van de Raad 
op diezelfde dag geretourneerd.4  
 

                                                                 
1 Kenmerk: RvA 115-20. 
2 De Commissie Corporate Governance ingesteld bij ministeriële beschikking van de minister van Algemene 
Zaken, Integriteit, Energie en Overheidsorganisatie en Innovatie van 30 januari 2020, no. 108/20 (zoals 
gewijzigd bij: ministeriële beschikking van 1 mei 2020, no. 263/20). 
3 Kenmerk: RvA 115-20A. 
4 Kenmerk: RvA 115-20C. 
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In zijn voormeld schrijven van 27 oktober 2020 heeft de Raad – voor zover hier 
van belang – aangegeven dat: (1) hij kennis heeft genomen van het ministerraadbesluit 
van 16 oktober 20205 waarbij de ministerraad akkoord is gegaan met de vaststelling van 
de bezoldigingsnorm (Wever Croes-norm) op Afl. 410.169,63 alsmede om deze met de 
bijbehorende berekeningswijze alsnog op te nemen in de ontwerp-Landsverordening 
normering topinkomens; (2) deze besluitvorming noopt tot aanpassing van zowel het 
ontwerp als de toelichting nu dit de kern van het ontwerp betreft; (3) immers een 
(aanmerkelijk) hogere bezoldigingsnorm wordt voorgestaan dan in het ontwerp vermeld; 
(4) indien advisering van de Commissie aanleiding zou geven tot verdere aanpassing van 
het ontwerp, dit mee te nemen in het aan te passen ontwerp voordat dit aan de Raad 
wordt aangeboden. 

 
Thans wordt echter aan de Raad weder aangeboden een ontwerp-

Landsverordening normering topinkomens waarin de eerder voorgestelde Wever-Croes 
norm ongewijzigd is gebleven (i.e. Afl. 261.000,=). Uit de aanbiedingsbrief behorende 
bij het onderhavige ontwerp wordt melding gemaakt dat naar aanleiding van een advies 
van DWJZ van 6 november jl. 6  op voornoemd ministerraadbesluit is teruggekomen. 7 
Reden waarom in het ontwerp geen wijzigingen zijn aangebracht, zij het dat de 
toelichting ter zake de zogenoemde fictieve pensioenbijdrage8 bij de vaststelling van het 
normbedrag is aangevuld.  

 
Hoewel de Raad enig begrip kan opbrengen voor de huidige uitdagingen waar de 

ministerraad voor staat, mede ingegeven door de COVID-19 situatie en de afspraken met 
Nederland9 op dat gebied, acht hij het desalniettemin betreurenswaardig dat er geen 
sprake lijkt te zijn van eenduidigheid van beleid in deze. Wetsprocedureel lopen de fase 
van opstelling van het ontwerp en de adviesfase bij de Raad door elkaar heen. Daarnaast 
heeft de Raad vernomen zijdens de Commissie dat zij op verzoek van de regering thans 
advies heeft uitgebracht omtrent het onderdeel van de opbouw van de bezoldigingsnorm 
dat betrekking heeft op de pensioenopbouw van de minister-president. Dit heeft tot 
gevolg dat er onzekerheid bestaat omtrent de hoogte en opbouw van de Wever-Croes 
norm. De Raad wil benadrukken, dat ook, en misschien wel juist, in uitzonderlijke 
situaties, het belang van het tot stand brengen van gedegen wetgeving gewaarborgd 
dient te blijven, zeker indien de consequenties van de nieuwe, dan wel gewijzigde 
regels, zeer ingrijpend kunnen zijn. De daartoe geldende procedures ter waarborging 
van de zorgvuldigheid dienen derhalve ook in bijzondere omstandigheden gevolgd te 

                                                                 
5 BE-63/20. 
6 DWJZ 20-091. 
7 BE-69/20. 
8 Zie hierna onderdeel 1.14 e.v. van dit advies. 
9 Zie onder meer brieven van de Staatssecretaris BZK aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 19 
mei 2020, kenmerk: 2020-0000284828, en 13 november 2020, Kamerstuk II 2019/2020, 35 420, nr. 186. 
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worden. Gezien het voorgaande is de Raad de mening toegedaan dat voornoemde 
handelwijze blijk geeft van inconsistent beleid. 

 
1.2 Alvorens inhoudelijk in te gaan op het ontwerp, meldt de Raad voor de goede 
orde dat twee van zijn leden, te weten mrs. E.H.J. Martis en D.G. Kock, uit eigen 
beweging zich hebben verschoond en dientengevolge geen deel hebben genomen aan de 
voorbereidingen, beraadslagingen en stemmingen ter zake het ontwerp een en ander 
conform het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van het Reglement van orde van de Raad 
van Advies.10  
 
1.3 Het ontwerp strekt tot het normeren van de bezoldiging11 van topfunctionarissen12 
in de publieke- en semipublieke sector. Daartoe worden onder meer regels gesteld ten 
aanzien van de bezoldigingsnorm, de uitkeringen wegens beëindiging van een 
dienstverband, de openbaarmaking van de bezoldigingen van topfunctionarissen in de 
publieke- en semipublieke sector, de informatieverstrekking aan de minister belast met 
Financiën (hierna: de Minister), alsmede handhavingsvoorschriften. 13  Het ontwerp is 
grotendeels gebaseerd op de Nederlandse wet normering topinkomens (WNT).14 

 

1.4 De Raad merkt ter zake op dat hij de navolgende door de regering toegezonden 
adviezen van de Commissie in zijn advisering heeft betrokken: 
 

- brief van de Commissie van 23 mei 2020, met bijlage15; 
- brief van de Commissie van 13 juli 2020;16 
- brief van de Commissie van 26 juli 2020, met bijlage;17 

                                                                 
10 Zie artikel 24 van de Landsverordening Raad van advies (AB 2006 no. 38) jo. artikel 13, eerste lid, van 
het Reglement van orde van de Raad van Advies (zoals vastgesteld op 16 juni 2016).  
11 In het onderhavige advies van de Raad wordt – in navolging van het ontwerp - met ‘bezoldiging’ bedoeld 
het verzamelbegrip zoals opgenomen in artikel 1 van het ontwerp, tenzij in dit advies een specifiekere 
aanduiding wordt gehanteerd. 
12  Met begrip ‘topfunctionaris’ wordt in dit advies bedoeld – in navolging van dit ontwerp - de 
topfunctionaris zoals omschreven in voorgesteld artikel 1. 
13 MvT, p. 1-3. 
14 Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (Wet Normering topinkomens), vindplaats: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2020-07-01/0. De begin 2013 in werking getreden WNT, is het 
resultaat van meer dan 10 jaren discussie over de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke 
sector. 
15 ‘De wettelijke normering van topinkomens in Aruba: analyse en voorstellen voor implementatie’. 
16 De vaststelling van de Wever-Croes norm en de componenten die tot de bezoldiging behoren. 
17 Invoering van de Wever-Croes norm in de publieke- en semipublieke sector, met bijgevoegde concept-
brief aan de ministerraad. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2020-07-01/0
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- memoranda en bijbehorende berekeningen van de door de Commissie 
ingeschakelde actuaris van 27 augustus 2020 en van 9 september 2020.18 

 

1.5 De Raad is verder op de hoogte dat er nadere advisering door de Commissie heeft 
plaatsgevonden, maar deze stukken heeft de Raad – ondanks verzoek19 daartoe - niet van 
regeringswege mogen ontvangen. 
 
1.6 De Raad maakt in het kader van het ontwerp onder meer opmerkingen over de 
probleemstelling, de reikwijdte, de bezoldigingsnorm, het overgangsrecht en de 
handhaving van de daarin neergelegde voorstellen. 
 
Probleemstelling  
1.7 De toelichting benoemt de directe aanleiding voor het ontwerp, te weten (1) 
uitvoering van de door de rijksministerraad gestelde voorwaarde ter zake een specifiek 
onderdeel van de tweede tranche van de liquiditeitssteun aan Aruba20 en (2) de huidige 
precaire financiële situatie ten gevolge van de COVID-19 crisis. De considerans maakt 
echter geen melding van voornoemde afspraken met Nederland ter zake. Dit 
elementaire onderdeel dient alsnog in de considerans te worden opgenomen, teneinde 
dit in overeenstemming te brengen met de toelichting. 
 
1.8 Als een van de belangrijkste doelstellingen van het ontwerp noemt de toelichting 
het verhinderen dat de instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in 
staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen, hetgeen – volgens de toelichting - 
bereikt wordt doordat het ontwerp beperkingen oplegt aan de bevoegdheid van de 
desbetreffende instellingen om met topfunctionarissen om bezoldigingen overeen te 
komen, welke uitgaan boven het voor die instellingen geldende normbedrag.21  
 

Hoewel de Raad deze doelstelling op zich kan volgen – voor zover deze 
bezoldigingen met publieke middelen worden bekostigd en deze derhalve 
maatschappelijk verantwoord en proportioneel behoren te zijn – en daaruit zou kunnen 
destilleren dat het onderliggende probleem een bovenmatige bezoldiging van 
topfunctionarissen zou zijn, wordt in de toelichting niet duidelijk gemaakt of onderzocht 
is in hoeverre en in welke mate deze problematiek zich in de praktijk voordoet en waar 
deze problemen zich voordoen.  

 

                                                                 
18 Keessen Actuarissen, Pensioenkosten Minister-President Aruba. 
19 Laatstelijk bij schrijven van de Raad van 7 oktober j.l. (RvA 115-20A). 
20 Zie brief van de Staatssecretaris BZK aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 19 mei 2020, 
kenmerk: 2020-0000284828, p. 3-4. 
21 MvT, p. 2-3. 
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Zo wordt in de toelichting niet duidelijk gemaakt of er nulmetingen c.q. 
doorlichtingsonderzoeken hebben plaatsgevonden die cijfermatige informatie geven over 
onder meer (a) de hoogte van de bezoldiging van de topfunctionarissen en (b) de mate 
waarin zich thans overschrijdingen van de gewenste normen voordoen. De vraag hoeveel 
topfunctionarissen een bezoldiging ontvangen boven de norm wordt niet geadresseerd in 
de toelichting en blijft aldus onbeantwoord.22  

 
Gezien het voorgaande ontbeert de toelichting niet alleen een (a) dragende 

motivering ten aanzien van de noodzaak, maar tevens ook (b) een degelijke 
onderbouwing voor de onderhavige voorstellen. Het ontberen van de probleemdefinitie 
maakt dat de beoordeling van de noodzaak van het ontwerp bijkans onmogelijk is. Ook 
uit deze omstandigheid blijkt dat het ontwerp de opstellingsfase nog niet volledig heeft 
doorlopen. 
 
Personele reikwijdte 
1.9 In voorgesteld artikel 3 wordt een aantal personen uitgezonderd van de in artikel 
10 geregelde bezoldigingsnorm. Dit zijn (a) de politieke ambtsdragers, (b) de voorzitter 
en de leden van de Raad van Advies, (c) de voorzitter, de leden en de 
plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer, (d) de leden van het openbaar 
ministerie en (e) de ambtenaren. Deze personen worden niet aangemerkt als 
topfunctionaris in de zin van voorgesteld artikel 1. De toelichting motiveert deze keuze 
met als argument dat de bezoldiging van deze groepen reeds uitputtend is geregeld.23 
Zonder nadere toelichting acht de Raad deze motivering onbegrijpelijk.  
 

Niet de uitputtendheid van de respectieve bezoldigingsregelingen zou bepalend 
moeten zijn of de desbetreffende functionaris binnen de reikwijdte valt van het 
ontwerp, maar uitsluitend de vraag of de desbetreffende functionaris in de praktijk een 
bezoldiging (in de zin van voorgesteld artikel 1) ontvangt die hoger is dan het in artikel 
10 van het ontwerp aangegeven maximum. Dat de ministers worden uitgesloten van de 
toepasselijkheid van het ontwerp ligt voor de hand, nu de bezoldiging van de minister-
president als referentiepunt is genomen. Zo ligt de uitsluiting van Statenleden en leden 
van de Hoge Colleges van Staat eveneens om begrijpelijke redenen voor de hand. De 
vraag rijst of onderzocht is of binnen de groepen van ambtenaren en leden van het OM, 
functionarissen zijn die daadwerkelijk een bezoldiging, als bedoeld in voorgesteld artikel 
1, ontvangen welke boven de norm ligt.  

 

                                                                 
22 In zijn schrijven van 27 oktober 2020 (RvA 115-20C) heeft de Raad de regering aangeraden om in de 
memorie van toelichting de uitkomsten van een nulmeting aangaande de prevalentie van topinkomens op 
te nemen. 
23 MvT, p. 23. 
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Gezien het vorenstaande dient de toelichting dragend te motiveren waarom de in 
voorgesteld artikel 3 genoemde groepen van functionarissen worden uitgesloten van de 
toepasselijkheid van het ontwerp. 
 
1.10 Voorts rijst de vraag – mede in het licht van de uitsluiting van de leden van de 
Hoge Colleges van Staat – waarom leden van de bij landsverordening ingestelde vaste 
colleges van advies, zoals bijvoorbeeld de Sociaal Economische Raad (SER), niet 
expliciet zijn uitgesloten van de toepasselijkheid van de voorgestelde landsverordening. 
De toelichting ware hierop in te gaan, dan wel ware het ontwerp op dit punt aan te 
passen. 
 
Sectorale reikwijdte 
1.11 De toelichting verwijst naar zeven door de Adviescommissie Rechtspositie 
Politieke Ambtsdragers (commissie Dijkstal) aan de Nederlandse regering uitgebrachte 
rapporten in het kader van de totstandkoming van de WNT, en somt de vier criteria op 
die door deze commissie zijn geformuleerd. Naar aanleiding hiervan is door de regering 
besloten dat onder de (semi)publieke sector vallen: (a) de overheid in enge zin, (b) bij 
landsverordening ingestelde rechtspersonen en (c) privaatrechtelijke rechtspersonen, 
zoals NV’s en stichtingen waarvan de aandelen of certificaten van aandelen geheel of 
gedeeltelijk door het Land worden gehouden, waarin het Land een of meer bestuurders 
of leden van het toezichthoudende orgaan benoemt en daardoor zeggenschap heeft ten 
aanzien van het beleid of beheer, dan wel die voor meer dan 50% door de overheid 
worden gesubsidieerd (zie voorgesteld artikel 2).24  
 

Ten aanzien van deze laatste categorie (onderdeel c ten 3°) is de Raad met de 
Commissie25 van oordeel dat de Dijkstal-criteria in onderling verband dienen te worden 
bezien alsmede dat het ontwerp thans geen restcategorie van rechtspersonen bevat 
waarop de Dijkstal-criteria in onderling verband kunnen worden toegepast om antwoord 
te geven op de vraag of er sprake is van een entiteit welke tot de semipublieke sector 
moet worden gerekend. Gezien het voorgaande adviseert de Raad om het ontwerp en de 
toelichting aan te passen. 
 
1.12 In het ontwerp wordt gekozen voor normering van de bezoldiging van 
topfunctionarissen middels een generieke aanpak en niet gericht op specifieke sectoren 
of bedrijven waarin sprake is van knelpunten. Een nadeel van de keuze voor een 

                                                                 
24 Zie in dit verband MvT, p. 4: (1) is de desbetreffende instelling een rechtspersoon met een wettelijke 
taak; (2) ontvangt de rechtspersoon of instelling inkomsten uit publieke middelen; (3) dient de 
rechtspersoon of instelling een publiek of algemeen belang; (4) is de rechtspersoon of instelling werkzaam 
in een concurrerende (markt)omgeving. 
25 Zie advies van de Commissie van 23 mei 2020, ‘De wettelijke normering van topinkomens: analyse en 
voorstellen voor implementatie’, p. 10-11. 
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generieke aanpak is, dat een scherpe afbakening van de reikwijdte van het voorstel 
nodig is. Probleem daarbij is de uniforme normstelling voor uiteenlopende typen 
organisaties en de context waarin ze opereren. Hoewel de keuze voor een generieke 
aanpak aansluit bij de voorstellen van de Commissie, dient de toelichting meer en 
concreet inzicht te geven in deze keuze. Indien uit onderzoek blijkt dat de 
topbezoldigingen zich niet excessief ontwikkelen, maar zich incidentele uitschieters 
voordoen waarbij zich tussen sectoren dan wel entiteiten verschillen in de 
bezoldigingshoogte voordoen die niet zijn ingegeven door beleidsmatige of 
bedrijfsmatige overwegingen, zou kunnen worden volstaan met een meer specifieke 
aanpak. Het is noodzakelijk dat de toelichting hier inzicht in verschaft. 
 
1.13 Zo vraagt de Raad zich daarbij af of - in het bijzonder ten aanzien van de 
overheidsNV’s – in hoeverre reeds normerend is opgetreden door het Land door 
gebruikmaking van zijn privaatrechtelijke bevoegdheden als aandeelhouder. De 
toelichting ware ter zake alsnog het nodige inzicht te verschaffen. 
 
Bezoldigingsnorm 
1.14 Het voorstel introduceert voor de top van de publieke- en semipublieke sector 
een bezoldigingsmaximum (hierna tevens aangeduid als: bezoldigingsnorm). De 
bezoldigingsnorm is afgeleid van de totale bezoldiging van de minister-president, zijnde 
de (tijdelijk) aangepaste (bruto-) bezoldiging26, representatietoeslag, autovergoeding en 
(fictieve) pensioenbijdrage27, verhoogd met 30%. De door Nederland als voorwaarde28 
gestelde norm – welke in het ontwerp is overgenomen - is gebaseerd op de initieel door 
de Commissie Dijkstal voorgestelde norm, oftewel 130%.29  
 

Echter de Commissie Dijkstal constateerde destijds dat het ministerssalaris in de 
loop van de tijd substantieel en systematisch was achtergebleven bij functies van 
vergelijkbaar gewicht of zelfs mindere functies. Ook de salarissen van topfunctionarissen 
in de publieke sector waren achtergebleven. De Commissie Dijkstal adviseerde toen om 
het salaris van de minister-president opnieuw tot de top van de publieke sector te 
maken, waartoe dit in twee stappen met 50% zou moeten worden verhoogd.30  
 

                                                                 
26 Ingevolge de Landsverordening tijdelijke versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid (AB 2020 
no. 108) bedraagt de (bruto-)bezoldiging van een minister Afl. 12.782 per maand in plaats van Afl. 
15.010,-. De bijzondere uitkering (vakantie-uitkering) wordt bovendien (tijdelijk) niet toegekend aan een 
minister op basis van deze landsverordening. 
27 Dit is – volgens de toelichting - een fictief bedrag dat aan premie betaald zou zijn als ware de minister-
president zou opbouwen, zoals een topfunctionaris in de (semi)publieke sector zou doen. 
28 Zie noot 20. 
29 Thans is het bezoldigingsmaximum in de WNT vastgesteld op 100% van de totale bezoldiging van de 
Nederlandse minister-president. 
30 Kamerstukken II 2010/11, 32 600, p. 3-4. 
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Gezien deze achtergrond, welke specifiek betrekking had op de (toenmalige) 
Nederlandse omstandigheden, rijst de vraag hoe het salaris van de minister-president 
zich hier verhoudt met dat van de topfunctionarissen in de publieke sector en of 
rekening is gehouden met het voorgaande dan wel de consequenties van de gemaakte 
keuze voor de 130%- bezoldigingsnorm zijn overzien. De toelichting dient dit inzichtelijk 
te maken. Indien wordt vastgehouden aan het salaris van de minister-president als top 
van het salarishuis van de (semi-)publieke sector, dient thans wel – mede uit oogpunt 
van de rechtszekerheid en de toekomstbestendigheid van wetgeving - een definitieve 
keuze te worden gemaakt tussen het (tijdelijk) aangepaste salaris van de minister-
president of het salaris van de minister-president zoals expliciet vermeld in de 
Landsverordening politieke ambtsdragers. Het komt de Raad voor dat dit het niet 
aangepaste salaris van de minister-president dient te zijn, nu dit onder normale 
omstandigheden het geldend recht is. Gezien het voorgaande acht de Raad de in artikel 
27 van het ontwerp voorgestane keuze voor een verhoging van rechtswege van de 
bezoldigingsnorm, onwenselijk en geeft in overweging om dit onderdeel te herzien. 
 
1.15 In het ontwerp wordt uitgegaan van de in het kader van de WNT gehanteerde 
(fictieve) werkgeversbijdrage van (afgerond) 17,6% van het (tijdelijk) versoberde salaris  
van de minister-president, mede waardoor de (hoogte van de) Wever-Croes norm 
uitkomt op Afl. 261.000,=. De Raad constateert verder dat de Commissie een actuaris 
heeft ingeschakeld voor de berekening van de werkgeversbijdrage. De berekening van de 
actuaris is gestoeld op de Landsverordening voorzieningen gewezen politieke 
ambtsdragers (AB 2010 no. 91) waaruit – voor zover hier van belang – volgt dat de 
minister-president binnen acht jaar een volledig pensioen opbouwt. Volgens de 
berekening van de actuaris zou blijken dat de werkgeversbijdrage aan het pensioen van 
de minister-president niet 17,6% is, maar in werkelijkheid 95% van bezoldiging van de 
minister-president bedraagt.  
 

Dit zou betekenen dat op basis van deze berekening de bezoldiging van de 
minister-president (aanmerkelijk) hoger uitvalt dan in het ontwerp voorzien en 
dientengevolge ook de bezoldigingsnorm, namelijk Afl.  410.169,63, respectievelijk Afl. 
501.821,06.31 Op basis hiervan adviseerde de Commissie om uit te gaan van de actuariële 
berekeningen ten aanzien van de werkgeversbijdrage aan het pensioen van de minister-
president, in plaats van het hanteren van een fictieve werkgeversbijdrage op grond van 
de WNT. De toelichting geeft aan dat de regering heeft besloten om het advies van de 
Commissie ter zake het voormelde niet te volgen en motiveert vervolgens de redenen 
daarvoor.32 Als voornaamste reden wordt aangevoerd dat het meerekenen van een fictief 
bedrag als werkgeversdeel in de bezoldiging van de minister-president onmogelijk kan 

                                                                 
31 Zie memorandum Keessen van 9 september 2020. 
32 MvT, p. 7-8. 
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resulteren in een bezoldigingsnorm die het oogmerk van de norm ver te boven gaat. De 
Raad kan deze reden en de daarnaast in de toelichting gebezigde argumentatie en 
rekenkundige voorbeelden echter niet volgen. Overigens is het niet duidelijk of bij de in 
het kader van het ontwerp gebezigde berekening rekening is gehouden met de bepaling 
die cumulatie van pensioenen van politieke gezagsdragers voorkomt.33 De ervaring leert 
dat sinds de status aparte alle ministers-presidenten naast die functie ook pensioen 
hebben opgebouwd als lid der Staten of anderszins een pensioen hebben opgebouwd ten 
laste van het Land. Derhalve is in de praktijk de inkoop van het pensioen van de 
minister-president lager dan geïndiceerd. 
 
 De Raad gaat ervan uit dat in casu het oogmerk van de bezoldigingsnorm is dat 
een topfunctionaris niet meer dan 30% meer mag verdienen dan de minister-president. 
Dat zal echter ook het geval zijn indien de rekenkundige methode van de actuaris of 
welke andere willekeurige methode dat de bezoldiging van de minister-president als 
uitgangspunt wordt gevolgd. Dit is nu eenmaal de consequentie van de keuze tot het 
maken van de bezoldiging van de minister-president als top van het salarishuis van de 
(semi-)publiek sector. 
 
 Het grootste knelpunt is echter dat de pensioenregeling van de minister-president 
van het Land Aruba wezenlijk verschilt van die van de Nederlandse minister-president. 
In tegenstelling tot de Arubaanse situatie bouwt de Nederlandse minister-president 
pensioen op over de jaren dat hij in functie is geweest. Dit betekent dat een voormalige 
minister-president in Nederland bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
uitdrukkelijk geen recht heeft op een volwaardig pensioen dat wordt uitbetaald uit de 
Staatskas. De WNT-systematiek gaat – anders dan de Arubaanse situatie - uit van een 
fictieve pensioenopbouw van de Nederlandse minister-president bij het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) waar het rijk voor het werkgeversdeel aan bijdraagt. De 
Nederlandse (WNT-)rekenmethode op dit punt is derhalve niet in overeenstemming met 
het Arubaanse recht, waardoor het uitgangspunt zodanig afwijkt van de juridische 
werkelijkheid, dat op grond van de Nederlandse methode bezwaarlijk tot 
maatschappelijk aanvaarde resultaten kan worden gekomen. 
 
1.16 Gezien het vorenstaande is de Raad van mening dat de WNT-rekenmethode ten 
aanzien van de werkgeversbijdrage in deze niet kan worden toegepast en het thans 
voorliggende voorstel moet worden herzien, teneinde te komen tot een naar objectieve 
maatstaven bepaalbare bezoldigingsnorm. Hiermee zal de maatschappelijke acceptatie 
van de norm worden verhoogd en tevens recht worden gedaan aan de doelstelling van 
het ontwerp. De uiteindelijk gekozen rekenmethode zal echter wel gestoeld moeten zijn 
op de Arubaanse wet- en regelgeving, hetgeen thans niet het geval is. Met het oog op de 
                                                                 
33 Zie artikel 8, tweede lid, van Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun 
nabestaanden. 
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houdbaarheid (ook in rechte) van de bezoldigingsnorm, acht de Raad het van cruciaal 
belang dat deze objectief bepaalbaar, reëel en in overeenstemming met de Arubaanse 
wetgeving (waaronder de Landsverordening voorzieningen gewezen politieke 
ambtsdragers) is en daarmee onomstreden. Indien de regeling van de pensioenopbouw 
van de minister-president, zoals neergelegd in de artikelen 6 en 8 van de 
Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers, leidt tot een naar het 
oordeel van de regering te hoge bezoldigingsnorm dan ware de betreffende 
pensioenopbouw aan te passen (lees: te versoberen). De Raad adviseert voorts in dit 
verband de regering de resultaten van een uitvoerige benchmarking ten aanzien van de 
verschillende bezoldigings- en pensioenregelingen van de ministers binnen het Koninkrijk 
in haar afwegingen ter zake mee te nemen. 
 
1.17 Tot slot en wellicht ten overvloede wordt er in de toelichting gesteld dat rekening 
moet worden gehouden met de maatschappelijke perceptie en dat het uit oogpunt van 
billijkheid en solidariteit moeilijk uit te leggen valt dat overheidswerknemers en 
gelijkgestelden salariskortingen en pensioenverminderingen als gevolg van de COVID-19 
crisis moeten accepteren, terwijl topfunctionarissen via de fictieve pensioenbijdrage-
constructie hun salarissen (naar alle waarschijnlijkheid) in feite behouden. Deze 
aanname is echter niet onderbouwd, terwijl de Raad de mening is toegedaan dat het 
ontwerp (primair) niet strekt tot wijziging van de bezoldiging van de topfunctionaris.  
 
Toetsing van de uitgangspunten van de overgangsbepalingen 
1.18 Het voorstel vormt een inmenging in de contractsvrijheid en in het bijzonder een 
inmenging in de eigendomsrechten van topfunctionarissen ten aanzien van hun 
bezoldiging. Dit geldt met name voor bestaande rechtsverhoudingen, waarin wettelijk 
wordt ingegrepen. De problematiek inzake inmenging in eigendom in de zin van artikel 1 
van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), onderscheidenlijk in de zin van artikel I.19 
van de Staatsregeling van Aruba, is in de toelichting onderkend. 34  Veel van in de 
Staatsregeling opgenomen grondrechtenbepalingen – zoals in casu artikel I.19 – zijn 
(direct of indirect) ontleend aan artikelen uit het EVRM. Het ligt dan ook in de rede om 
die grondrechten-bepalingen EVRM-conform uit te leggen in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).  
 
1.19 Uit bestendige jurisprudentie van het EHRM volgt dat in casu moet worden 
beoordeeld of de inmenging voorzien is bij wet, of de inmenging legitieme 
doelstellingen in het algemeen heeft en of er een behoorlijk evenwicht is tussen de 
vereisten van het algemeen belang en de bescherming van de fundamentele rechten van 
de belanghebbenden (in casu de topfunctionarissen). Dit laatste wordt ook wel 

                                                                 
34 MvT, p. 14-16. 
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aangeduid als ‘fair balance’.35 Kortom, er dient een legitiem doel te bestaan en de 
maatregel dient noodzakelijk, geschikt en proportioneel te zijn. Dit laatste betekent dat 
er geen persoonlijke en onevenredige last aan de betrokkenen is opgelegd. Voor de 
vaststelling of een inmenging proportioneel is, zal enerzijds moeten worden bezien hoe 
de belangenafweging is geschied en anderzijds of en in hoeverre sprake is van een 
balans tussen de maatregel en het individuele recht van de topfunctionaris. De 
toelichting biedt echter onvoldoende inzicht in deze proportionaliteitstoets. De Raad 
adviseert derhalve om alsnog meer inzicht te verschaffen in voormelde toetsing en de 
toelichting aan te vullen met een concrete beschouwing hoe de belangenafweging in 
deze heeft plaatsgevonden. Met name in dit kader wreken zich de in onderdeel 1.8 van 
dit advies geconstateerde tekortkomingen. 
 
1.20 Voor de situatie waarin topfunctionarissen bij inwerkingtreding van het ontwerp 
een bezoldiging boven de norm ontvangen, voorziet het ontwerp in een 
overgangsregeling van twee jaren waarin in drie gelijke delen de bezoldiging dwingend 
wordt afgebouwd naar het niveau van het in het ontwerp opgenomen maximum. 36 
Volgens de toelichting is deze overgangsregeling met name van belang om een ‘fair 
balance’ te bewerkstelligen tussen het met het voorstel gediende doel en de inbreuk die 
het voorstel maakt op het eigendomsrecht (artikel 1 van het Eerste Protocol van het 
EVRM).37 De Commissie adviseerde om – ter voldoening aan de fair balance-toets – voor 
deugdelijk en billijk overgangsrecht zorg te dragen voor bestaande rechtsverhoudingen 
bestaande uit (a) een eerbiedigende werking van vier jaren en (b) een daaropvolgende 
afbouwperiode van drie jaren (i.e. in drie stappen, respectievelijk een kwart, een derde 
en de helft van de te korten bezoldiging).38 Dit is in aansluiting op de systematiek van de 
WNT.  
 
1.21 Het ontwerp wijkt – zonder enige toelichting - op dit punt aanmerkelijk af van 
hetgeen deze commissie had voorgesteld. Weliswaar noemt de toelichting enkele 
omstandigheden ter rechtvaardiging voor een kortere overgangstermijn (waaronder de 
huidige precaire financiële situatie, de voorzienbaarheid en de door Nederland gestelde 
voorwaarden) maar het is – mede gelet op (1) de korte tijdspanne in verhouding tot (2) 
de ingrijpendheid en (3) de reële (inkomens)gevolgen van de maatregel – zeer 
twijfelachtig of deze omstandigheden voldoende overtuigend zullen zijn ter 

                                                                 
35 Zie onder meer de respectieve uitspraken van het EHRM van: 24 november 2005 (Capital Bank AD vs 
Bulgarije), 29 april 1999 (Chassagnou e.a. vs Frankrijk), NJ 1999, 649, 21 februari 1986 (James e.a. vs het 
Verenigd Koninkrijk), 5 januari 2000 (Beyeler vs Italië), NJ 2000, 571. 
36 Zie voorgesteld artikel 23, eerste lid: op 1-1-2021 t/m 31-12-2021 bedraagt de verlaging een derde deel 
van het verschil tussen de genoten bezoldiging en het wettelijke maximum, op 1-1-2022 t/m 31-12-2022 
bedraagt deze verlaging de helft, waarna vanaf 1-1-2023 de bezoldiging niet meer dan het wettelijke 
maximum bedraagt. 
37 MvT, p. 14-16. 
38 Zie noot 25, p. 22-23. 
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rechtvaardiging van de in het ontwerp opgenomen overgangstermijn. Deze termijn acht 
de Raad te kort.  
 

Hiermee loopt het Land een reëel risico bij mogelijke door de belanghebbende(n) 
te initiëren rechtszaken tegen het Land dan wel de overheidsentiteiten, in het kader 
waarvan de regeling of een onderdeel daarvan door de rechter buiten toepassing zou 
kunnen worden gelaten wegens het ontbreken van een fair balance; dit met alle 
mogelijke (financiële) consequenties van dien voor het Land.39  
 
1.22 De Raad is – in navolging van de Commissie – van oordeel dat een deugdelijke 
overgangstermijn bestaande uit (a) een eerbiedige werking én (b) een afbouwperiode 
van cruciaal belang is voor het kunnen doorstaan van de fair balance-toets en adviseert 
om de in het ontwerp opgenomen overgangstermijn te heroverwegen. En deze te 
vervangen door een ruimere termijn waarvan de lengte mede afhankelijk is van de kloof 
tussen de huidige en de (ten gevolge van de invoering van de Wever-Croes norm) 
verlaagde bezoldiging van de topfunctionaris.  
 
Neveneffecten 
1.23 De Raad merkt op dat de neveneffecten van het voorstel niet alleen 
functionarissen met een hoge functie kunnen betreffen, maar ook het loongebouw en de 
organisatiestructuur als geheel zullen raken. Wanneer de bezoldiging van de top van het 
loongebouw (aanmerkelijk) zal worden verlaagd, zal dit gevolgen moeten hebben voor 
het bezoldigingsbeleid onder de top, omdat anders het loongebouw en de 
organisatiestructuur van de betreffende (overheids)entiteiten in de betrokken entiteiten 
onder grote spanning komt te staan. Met het oog op de continuïteit en kwaliteit van de 
bedrijfsvoering, dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat er scheve verhoudingen 
binnen de organisatie zullen ontstaan. Uit de toelichting blijkt niet dat deze 
consequenties zijn overzien of onderzocht. Dit dient alsnog te gebeuren met vermelding 
van de resultaten daarvan in de toelichting. Tevens vraagt de Raad zich in dit verband af 
of er een onderzoek is of zal worden ingesteld naar de bezoldiging van werknemers, 
anders dan topfunctionarissen, van de desbetreffende entiteiten uit de (semi)publieke 
sector. 

 
1.24 Voorts mist de Raad in de toelichting een beschouwing over het 
arbeidsmarkteffect in dier voege of onderzocht is in hoeverre ervan mag worden 
uitgegaan dat in de publieke en semipublieke sector – bij introductie van de 
bezoldigingsnorm, met als referentiepunt de bezoldiging van de minister-president – nog 
steeds voldoende gekwalificeerde en deskundige topfunctionarissen gevonden en 

                                                                 
39 Artikel I.22 van de Staatsregeling schrijft voor dat wettelijke voorschriften geen toepassing vinden, 
indien deze toepassing niet verenigbaar zijn met de bepalingen van Hoofstuk I (grondrechten). 
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behouden kunnen worden, mede gezien de vergelijking met de hoogte van deze norm in 
de andere landen van het Koninkrijk. De toelichting dient hier inzicht in te geven. 
 
Financiële paragraaf 
1.25 De toelichting stelt dat het ontwerp (1) geen (directe) gevolgen voor de begroting 
van het Land heeft, (2) hoogstens de verlaging van de bezoldigingen van 
topfunctionarissen zal kunnen leiden tot een stijging van de dividenduitkering door de 
overheidsdeelnemingen, (3) sprake zou kunnen zijn van een daling van de subsidiekosten 
ten aanzien van een aantal gesubsidieerde instellingen en (4) een daling van de kosten 
van consultants van de overheid. Echter, aangegeven wordt dat deze financiële gevolgen 
bij het opstellen van de toelichting niet gekwantificeerd kunnen worden.40 De Raad is de 
mening toegedaan dat, juist gezien de precaire financiële situatie van het Land die 
aanleiding was tot het invoeren van een bezoldigingsnorm en de doelstelling van het 
ontwerp, de financiële gevolgen – na een gedegen onderzoek - meer gekwantificeerd 
hadden moeten kunnen worden. Gezien de doorlooptijd van dit ontwerp was er geen 
reden om dat niet tijdig te kunnen uitvoeren. Het is derhalve noodzakelijk dat de 
financiële implicaties voor het Land, conform artikel 6 van de Comptabiliteits-
verordening 1989 (CV 1989) alsnog deugdelijk worden onderzocht en beschreven in de 
toelichting. 
 
2.  Ontwerp-landsverordening 
 
Definities 
2.1 In voorgesteld artikel 1 wordt tevens als topfunctionaris omschreven ‘degene, 
niet zijnde een topfunctionaris als bedoeld in 1°of ten 2°, die anders dan op grond van 
een dienstbetrekking tegen betaling werkzaamheden verricht voor een rechtspersoon als 
bedoeld in artikel 2’. Onduidelijk is of ook adviseurs van (de ministers van) het Land 
(werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst of andere titel) binnen de reikwijdte 
van het ontwerp vallen en, zo ja, om welke reden. De toelichting ware de nodige 
duidelijkheid op dit punt te verschaffen. 
 
2.2 In het verlengde van het vorenstaande roept de omschrijving van het begrip 
topfunctionaris onder ten 3° tevens de vraag of voorzien is dat de externe accountant 
van een entiteit, als bedoeld in voorgesteld artikel 2, onderdelen b en c, ook binnen de 
reikwijdte van het ontwerp zal komen te vallen en wat dit zal betekenen in de praktijk 
voor het inhuren van kwalitatief hoogstaande (externe) accountants. De toelichting ware 
hierop in te gaan. 
 
 

                                                                 
40 MvT, p. 18-19. 
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Loonbestanddelen met betrekking tot veiligheidsmaatregelen 
2.3 Ingevolge voorgesteld artikel 8 worden de loonbestanddelen welke betrekking 
hebben op getroffen veiligheidsmaatregelen, ten aanzien van door de Minister 
aangewezen personen, niet tot de bezoldiging gerekend. De toelichting noemt in dit 
verband als enige voorbeeld een beveiligde auto.41 Hiermee wordt echter de reikwijdte 
van deze bepaling onvoldoende duidelijk gemaakt; het begrip ‘veiligheidsmaatregelen’ 
is immers een ruim begrip. In verband hiermee acht de Raad het van belang dat het 
kader nauw(er) wordt omschreven door onder meer (voor zover mogelijk) limitatief aan 
te geven om welke uitgaven c.q. loonbestanddelen in het kader van noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen het hier moet gaan en welke door de Minister aangewezen 
personen c.q. functies.  
 
Bezoldigingsmaximum 
2.4 Het eerste lid van voorgesteld artikel 10 schrijft voor dat de bezoldiging van een 
topfunctionaris ten hoogste Afl. 261.000,= per jaar mag bedragen. De Raad verwijst hier 
naar zijn argumentatie in onderdeel 1.14 en verder van dit advies en adviseert – te meer 
nu de bezoldigingsnorm niet definitief lijkt te zijn – om de hoogte daarvan vast te 
stellen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen (lb, h.a.m.). 
 
Bezoldigingscomponenten  
2.5 Het ontwerp biedt een grondslag om bij lb, h.a.m., nadere regels te stellen over 
hetgeen tot de bezoldiging wordt gerekend (zie voorgesteld artikel 9). De toelichting 
motiveert deze keuze in zoverre dat het van belang is om in de praktijk handvatten te 
bieden voor de uitvoering, alsook het tegengaan van ontwijkgedrag.42 De Raad kan – 
evenals de Commissie – zich vinden in de keuze om de bezoldigingscomponenten nader 
te regelen bij lb, h.a.m. en adviseert om daarin – in navolging van deze commissie – (1) 
een zoveel mogelijk uitputtende lijst van componenten die tot de bezoldiging behoren 
op te nemen alsook (2) bij de samenstelling van de lijst componenten op te nemen die in 
Aruba gangbaar zijn. In elk geval dient bij de vaststelling van de componenten - welke 
vallen onder de reikwijdte van de bezoldigingsnorm - voor wat betreft het 
bezoldigingsbegrip niet alleen rekening te houden met de in de Landsverordening 
voorzieningen politieke ambtsdragers genoemde componenten, doch tevens 
(aanvullende) componenten te betrekken welke in de praktijk van toepassing zijn op de 
rechtspositie van de betrokken topfunctionaris. 43  Daarvoor is (aanvullend) onderzoek 
nodig bij de betreffende Arubaanse entiteiten.  
 

                                                                 
41 MvT, p. 26. 
42 MvT, p. 26. 
43 In Nederland zijn deze overige componenten geregeld in de uitvoeringsregeling WNT (Stcrt. 2014, 36379, 
zoals gewijzigd). 
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De Raad vraagt aandacht hiervoor en adviseert om de toelichting – in 
overeenstemming met het voorgaande – aan te vullen. Gezien het belang van dit 
(deel)onderwerp, dient de totstandkoming van de lb, h.a.m voorts dwingend 
voorgeschreven te worden in plaats van facultatief. Derhalve dient het woord ‘kunnen’ 
zoals opgenomen in voorgesteld artikel 9 vervangen te worden door: worden. 
 
Bezoldigingsnorm voor leden van toezichthoudende organen 
2.6 Ingevolge het eerste lid van voorgesteld artikel 12 wordt de bezoldiging van de 
voorzitter gemaximeerd op 15% van de voor de betreffende rechtspersoon geldende 
maximale bezoldiging; voor de leden geldt een maximum van 10%. Ook deze percentages 
zijn – zonder enige motivering of onderbouwing – overgenomen van de WNT. De 
toelichting dient inzichtelijk te maken hoe deze percentages zijn opgebouwd en of deze 
passend zijn binnen de Arubaanse context, alsook of er andere alternatieven zijn 
overwogen voor een berekeningsmethode welke specifiek zou moeten gelden voor de 
(leden van de) toezichthoudende organen. 
 
Afwijking naar boven t.o.v. de bezoldigingsnorm 
2.7 Ingevolge voorgesteld artikel 13 kan de Minister op schriftelijk en gemotiveerd 
verzoek van partijen in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad 
besluiten dat partijen een bij dat besluit vast te stellen bezoldiging kunnen 
overeenkomen, welke hoger is dan de in het ontwerp opgenomen maximale bezoldiging. 
De Raad constateert vooreerst dat het voorgestelde artikel, noch de toelichting daarbij 
inzicht biedt in de wijze waarop deze uitzonderingsbepaling zal worden toegepast.  
 
2.8 Vooropgesteld zij dat - teneinde de bedoeling van de maximale bezoldigingsnorm 
niet te ondergraven - gebruikmaking van deze bevoegdheid zeer terughoudend dient te 
zijn, terwijl dit bovendien beperkt zal moeten blijven om hoogwaardige en schaarse 
specialisten in dienst te kunnen houden of te nemen. Gezien voornoemde bedoeling en 
in het licht van de Arubaanse context (kleine samenleving), is de Raad echter van 
mening dat de uitoefening van een dergelijke bevoegdheid om af te wijken met meer 
waarborgen omkleed zou moeten zijn, dan uitsluitend een vooraf door de Minister in 
overeenstemming met ‘het gevoelen van de ministerraad’ genomen besluit. Gedacht kan 
worden aan bijvoorbeeld een onafhankelijke commissie met deskundigen welke de 
Minister voorafgaande aan de besluitvorming van een verplicht (bindend) advies zou 
kunnen voorzien. 
 

De Raad adviseert om in elk geval de uitoefening van de in artikel 13 van het 
ontwerp voorgestelde bevoegdheid tot afwijking met meer waarborgen te omkleden – 
zoals dat ter illustratie ten aanzien van het verlagen van het bezoldigingsmaximum is 
gedaan in voorgesteld artikel 16 - en het ontwerp daartoe aan te passen. Voorts wordt 
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aanbevolen om de toelichting aan te vullen met een passage ter zake de bijzonderheid 
van deze bevoegdheid en het terughoudend gebruik daarvan.  
 
2.9 Tevens acht de Raad het noodzakelijk om – in overeenstemming met het door de 
minister-president overgenomen voorstel van de Commissie - wettelijke (objectieve) 
criteria op te stellen aan de hand waarvan de Minister moet beoordelen of in een 
specifiek geval een hogere bezoldiging gerechtvaardigd is.44 Doordat het artikel thans 
enkel (minimale) procedurele waarborgen kent, meent de Raad dat het artikel 
onvoldoende normerend kan werken. 
 
2.10 Tot slot dient de toelichting alsnog aandacht te schenken aan het rechtskarakter 
van voornoemd besluit van de Minister en de rechtsbescherming voor de belang-
hebbenden.  
 
Afwijking naar beneden ten opzichte van de bezoldigingsnorm 
2.11 De mogelijkheid tot afwijking naar beneden voor bepaalde rechtspersonen, zoals 
geregeld in voorgesteld artikel 14, roept – bij gebreke van een nadere toelichting - 
voorts de vraag op waarom dit op het niveau van een ministeriële regeling dient te 
geschieden. Deze keuze voor delegatie verdraagt zich slecht met het niveau van het 
ontwerp (landsverordening). De Raad wijst erop dat delegatie aan een minister beperkt 
is tot het vaststellen van niet-wezenlijke, op de praktische toepassing gerichte 
detailvoorschriften.45 Gelet hierop, is de Raad van mening dat delegatie op het niveau 
van een lb, h.a.m., ten aanzien van dit artikel meer gerechtvaardigd is; dit is met name 
gezien de bijzondere waarborgen voor een behoorlijke voorbereiding die aan dat niveau 
inherent is. De Raad adviseert om ten aanzien van voorgesteld artikel 14 de 
mogelijkheid van afwijking naar beneden te regelen op het niveau van een lb, h.a.m. 
 
2.12 Voorts merkt de Raad op dat onder meer in de voorgestelde artikelen 1, ten 2°, 
7, 15 en 18, telkens de keuze voor een delegatie bij ministeriële regeling niet wordt 
toegelicht. De Raad acht het noodzakelijk dat steeds en adequaat wordt toegelicht 
waarom specifiek voor dit delegatie-instrument wordt gekozen.  
 
2.13 Ten slotte wordt in voorgesteld artikel 15 het begrip ‘omvang’ van het 
dienstverband gebezigd. Nu de laatste volzin van dit artikel verwijst naar de 
percentages genoemd in voorgesteld artikel 12 – welke percentages betrekking hebben 
op de hoogte van de bezoldiging - vraagt de Raad zich af wat met dit begrip exact 
bedoeld wordt (het is hier onduidelijk of het b.v. full time eenheden (f.t.e.’s) of het 

                                                                 
44 Ook de ministerraad gaat hiervan uit blijkens onderdeel 2 van zijn beslissing van 21 juli 2020 (BE-
51/20). 
45 Aanwijzing 52, Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (1989). 
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aantal uren in dienst dan wel de hoogte van de bezoldiging betreft). De toelichting ware 
hierover de nodige duidelijkheid te verschaffen. 
 
Beëindigingsvergoeding 
2.14 In voorgesteld artikel 17 wordt de uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband geregeld. In het eerste lid is deze uitkering gemaximeerd op Afl. 
87.000,=. De toelichting vermeldt dat deze uitkering niet meer bedraagt dan 1/3 van de 
maximale bezoldiging welke op grond van dit ontwerp is toegestaan en voorts dat als 
uitgangspunt is genomen artikel 2.10 van de WNT (een beëindigingsvergoeding van 
maximaal € 75.000,=), waarbij er een omrekening naar de Arubaanse situatie is 
toegepast. Dit komt overigens verhoudingsgewijs neer op 0,33 (op de bezoldigingsnorm 
van Afl. 260.000,=), in plaats van 0,03 zoals de toelichting abusievelijk aangeeft. 46 
Zonder nadere toelichting is onduidelijk hoe tot deze afweging is gekomen en of er 
andere opties overwogen zijn ter bepaling van de begrenzing van de ontslagvergoeding. 
 
2.15 Zo heeft de Commissie in dit verband geadviseerd om aansluiting te zoeken bij de 
(nog in te voeren) Code Corporate Governance en (internationale) best practices voor de 
normering van beëindigingsvergoedingen. In haar advies van 13 juli 2020 heeft de 
Commissie aanbevolen om op te nemen dat wordt verboden om ontslagvergoedingen 
hoger dan (bijvoorbeeld) een jaarsalaris af te spreken. 47  De Raad vraagt aandacht 
hiervoor en adviseert om in de toelichting in te gaan op voornoemde aanbeveling van de 
Commissie en naar aanleiding van de gemaakte afwegingen en uitkomsten ter zake 
eventueel het ontwerp en de toelichting aan te passen.  
 
Openbaarmaking 
2.16 In de toelichting wordt uiteengezet dat de openbaarmaking, zoals geregeld in 
voorgestelde artikelen 18 en 22, niet in strijd is met artikel I.16, eerste lid, van de 
Staatsregeling noch met artikel 8 van het EVRM.48 De Raad kan daarmee instemmen, 
doch vraagt zich af waarom niet tevens voorzien is in een verplichte openbaarmaking op 
andere wijze dan in een financieel verslaggevingsdocument (bijvoorbeeld via een of 
meer websites). De toelichting ware inzicht te bieden in de gemaakte keuzen ter zake, 
alsmede tevens te motiveren waarom niet dwingend is voorgeschreven dat de Minister 
tot openbaarmaking overgaat, ingeval de externe accountant nalaat de bezoldigings- of 
uitkeringsgegevens op te nemen in het financieel verslaggevings-document, dan wel 
anderszins het ontwerp te voorzien van een effectieve(re) handhaving van de 
voorgestelde artikelen 18 en 22. 

                                                                 
46 MvT, p. 31. 
47 Vergelijk bijvoorbeeld artikel II.2 van de Nederlandse code corporate governance: ‘(…) De hoogte van 
een ontslagvergoeding voor een bestuurder bedraagt niet meer dan eenmaal het jaarsalaris, tenzij dit in 
de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.’ 
48 MvT, p. 13-14. 
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2.17 Voorts ziet de Raad niet in waarom in een beperking of vrijstelling van de 
openbaarmakingsverplichting (bij ministeriële regeling) moet worden voorzien (zie 
voorgesteld derde lid van artikel 18). Dit doet afbreuk aan de doelstelling van het 
ontwerp. Het in de toelichting gebezigde argument van beperking van administratieve 
lasten overtuigt in elk geval niet. De Raad adviseert om het voorgestelde derde lid van 
artikel 18 te heroverwegen. 
 
Meldplicht, handhaving en rechtsbescherming 
2.18 De artikelen 6, derde lid, en 19 van het ontwerp regelen – kort gezegd - een 
meldplicht voor de topfunctionaris (ter zake meerdere dienstbetrekkingen bij andere 
LNT-rechtspersonen), respectievelijk de externe accountant (ter zake de 
onverschuldigde betaling). Op de niet-naleving van deze artikelen is echter geen sanctie 
gesteld. De Raad adviseert om een effectieve sanctie in het ontwerp op te nemen ter 
handhaving van deze meldplichten. 
 
2.19 Voorts wordt aanbevolen om het woord ‘meldplicht’ toe te voegen in de aanhef 
van de vijfde paragraaf, hetgeen de lading van deze paragraaf beter zal dekken. 
 
Handhaving 
2.20 Het onderhavige ontwerp voorziet in bestuursrechtelijke handhaving middels een 
last onder dwangsom, op te leggen door de Minister aan (a) de entiteit en (b) de 
topfunctionaris, teneinde partijen te bewegen om de gemaakte bezoldigingsafspraken te 
herzien en betalingen in strijd met de landsverordening ongedaan te maken (zie 
voorgesteld artikel 20). De keuze voor dit specifieke instrument wordt echter niet 
toegelicht, noch de afweging die hieraan ten grondslag zou hebben gelegen. In 
voorkomende gevallen zou deze bepaling ertoe kunnen leiden, dat de Minister een 
entiteit, waar het Land de grootste, of enige aandeelhouder van is, en die onder zijn 
verantwoordelijkheid valt, een last onder dwangsom zou moeten opleggen. De Raad is 
de mening toegedaan, dat in de toelichting hierop dient te worden ingegaan. 
 
2.21 In het tweede lid van voorgesteld artikel 20 wordt een verplichting opgenomen 
tot mededeling van de last onder dwangsom in de Landscourant voordat deze 
onherroepelijk is. De noodzaak daartoe wordt echter onvoldoende onderbouwd in het 
licht van mogelijke ‘naming and shaming’, te meer nu uitoefening van deze bevoegdheid 
prematuur kan zijn en kan leiden tot reputatieschade bij de vermeende overtreder, 
waarvoor het Land aansprakelijk zal kunnen zijn. De Raad acht het van belang dat de 
toelichting expliciet en op onderbouwde wijze duidelijk maakt waarom deze 
verplichting noodzakelijk is, dan wel ware het ontwerp in zoverre aan te passen dat pas 
tot publicatie wordt overgegaan wanneer de beschikking tot het opleggen van de last 
onder dwangsom onherroepelijk is geworden. 
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2.22 Onduidelijk is verder wat het rechtskarakter is van de mededeling van de last 
onder dwangsom in de Landscourant. Indien er sprake is van een punitieve sanctie, dan 
zijn de strafrechtelijke waarborgen die voortvloeien uit artikel 6 van het EVRM van 
toepassing. Heeft de sanctie echter een ander rechtskarakter, dan zijn wellicht andere 
voorwaarden voor oplegging van toepassing. De Raad acht het noodzakelijk dat de 
toelichting met een beschouwing ter zake wordt uitgebreid. 
 
2.23 Ingevolge het zesde lid van voorgesteld artikel 21 eist de Minister – voor zover 
hier van belang - geen onverschuldigde betaling op als de vordering uit onverschuldigde 
betaling is verjaard. Hieruit zou de impliciete bevoegdheid van de Minister tot opeising 
van het teveel betaalde van de topfunctionaris kunnen worden afgeleid. En hoewel ook 
de toelichting spreekt van een bevoegdheid van de Minister om de onverschuldigde 
betaling op te eisen, is een dergelijke bevoegdheid niet expliciet geregeld in het 
ontwerp. 49  Indien dit de bedoeling is - hetgeen in de rede zou liggen nu bij niet-
uitvoering van de last er maar een enkele manier overblijft om de overtreding ongedaan 
te maken, namelijk het ontnemen van de ten onrechte uitbetaalde bedragen – dient dit 
opgenomen en verder uitgewerkt te worden in het ontwerp. Daar deze betalingen als 
onverschuldigde betalingen zijn aangemerkt, is het in beginsel de werkgever (in casu de 
betrokken entiteit) die gerechtigd is dit van de ontvanger terug te vorderen. 50  De 
Minister komt een dergelijke bevoegdheid niet zonder meer toe.51  
 
2.24 Nu in de toelichting tevens een beschrijving van de rechtsbescherming tegen 
handhavingsbesluiten ontbreekt, acht de Raad het van belang dat een beschouwing 
wordt gegeven omtrent (a) de mogelijkheden tot het instellen van bezwaar en beroep, 
(b) de gevolgen daarvan voor de verschuldigdheid en inning van een dwangsom, (c) het 
verzoeken van een schorsing en/of voorlopige voorziening en (d) toetsing van 
handhavingsbesluiten door de bestuursrechter. 
 
2.25 Bestuurlijke sancties worden nader geregeld in de Nederlandse Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), doch de Arubaanse wetgeving kent een soortgelijke algemene 
regeling (nog) niet. Dit heeft ertoe geleid dat in bijzondere wetgeving telkens 
bepalingen inzake toezicht en handhaving moeten worden opgenomen. De Raad 
adviseert derhalve om ook in dit ontwerp de inhoud van alle relevante toezicht- en 
handhavingsbepalingen in het ontwerp zelf uit te werken. De Raad heeft meermalen 
gewezen op het belang van de totstandkoming van algemeen bestuursrechtelijke 

                                                                 
49 MvT, p. 17. 
50 Ingevolge artikel 6:203, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba is degene die een ander 
zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven gerechtigd dit van de ontvanger, als zijnde onverschuldigd 
betaald, terug te vorderen.  
51 Zie ook artikel 5.5 van de WNT en de toelichting daarop (MvT bij de WNT p. 52 en 53). 
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bepalingen en adviseert wederom nadrukkelijk om met de nodige voortvarendheid de 
invoering van een zodanig ontwerp te bevorderen. 
 
3.  Memorie van toelichting 
 
3.1 De toelichting geeft aan dat politieke ambtsdragers geen pensioenpremie 
betalen, maar een bedrag als bijdrage in de bekostiging van een uitkering bij wijze van 
pensioen waaraan wordt toegevoegd dat voor deze groep geldt dat pensioenlasten geen 
onderdeel uitmaken van hun bezoldiging.52 Naar het oordeel van de Raad heeft deze 
passage echter geen meerwaarde, nu het hier juist gaat om de werkgeversbijdrage als 
component van de bezoldiging van de minister-president. Geadviseerd wordt deze in de 
toelichting opgenomen passage te schrappen. 
 
3.2 De Raad adviseert voorts om ook de passage te schrappen waarin gesteld wordt 
dat de beloningen betaalbaar op termijn in artikel 1.1, onderdeel h, van de WNT 
afwijkend van het Nederlandse BW worden gedefinieerd in die zin dat buiten twijfel 
wordt gesteld dat het deel dat wordt verstrekt wegens het beëindigen van een 
dienstverband niet meetelt bij de bezoldiging, maar bij de uitkering wegens beëindiging 
van het dienstverband. 53  Deze passage uit de toelichting voegt niets toe aan het 
onderdeel ‘beloningen betaalbaar op termijn’.  
 
3.3 De toelichting vermeldt dat de ministers in Nederland, net als in Aruba, geen 
pensioenpremie afdragen. Deze stelling behoeft enige nuancering in die zin dat op de 
bezoldiging van de ministers in deze landen maandelijks een bedrag wordt ingehouden 
op de bezoldiging als bijdrage in de bekostiging van het pensioen (zie onderdeel 3.1 van 
dit advies). Hier ware de toelichting in zoverre aan te passen.54 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

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

redactionele verbetering opgenomen. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
52 MvT, p. 6. 
53 MvT, p. 11. 
54 MvT, p. 12. 
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5. Conclusie en eindoordeel 
 

De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling, doch niet met de inhoud van het 
ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te 
bieden, dan nadat met het vorenstaande rekening is gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 


