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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 24ste januari 
2020 tot wijziging van het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad 
van Advies1 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
_______ 

 
De waarnemende Gouverneur van Curaçao, 

 
 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies te 
wijzigen teneinde een maximum te verbinden aan de remuneratie bij vervanging van de 
Ondervoorzitter;  
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel 1 
 
Artikel 1, derde lid, van het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies 
komt te luiden als volgt: 
 
3. Het lid van de Raad van Advies dat de Ondervoorzitter ingevolge artikel 14 van de 
Landsverordening Raad van Advies vervangt, ontvangt daarvoor een remuneratie van               
NAf 50,-- per dag, met dien verstande dat die remuneratie in een maand niet meer bedraagt dan 
NAf 1200,--. 
 
  

                     
1 P.B. 2014, no. 54 
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Artikel 2 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 24ste januari 2020 
M. RUSSEL-CAPRILES 

 
 
De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
 
 

Uitgegeven de 17de  februari 2020  
De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 
de 24ste januari 2020 tot wijziging van het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden 
Raad van Advies 
 
I. Algemeen 
 
Het lid van de Raad van Advies dat de Ondervoorzitter vervangt, ontvangt daarvoor ingevolge 
artikel 14 van de Landsverordening Raad van Advies een dagvergoeding van NAf 50,--. In de 
praktijk zou het kunnen voorkomen dat dat lid de Ondervoorzitter gedurende een hele maand 
vervangt. Naast zijn reguliere vergoeding van NAf 2800,-- ontvangt hij in die maand ook een 
totale dagvergoeding van NAf 1550,--. Dat brengt zijn totale remuneratie in die maand op          
NAf 4350,--.  
Doel van dit landsbesluit is om de totale dagvergoeding in verband met de vervanging van de 
Ondervoorzitter in een maand aan een maximum van NAf 1200,-- te verbinden. Daarmee wordt 
voorkomen dat de dagvergoeding die het vervangende lid in een maand ontvangt, opgeteld bij 
zijn reguliere remuneratie van NAf 2800,-- (artikel 1, tweede lid, van het Landsbesluit 
remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies), meer bedraagt dan de maandelijkse 
remuneratie van NAf 4000,-- van de Ondervoorzitter. 
 
II. Financiële gevolgen 
 
Jaarlijks worden voldoende gelden op de post 100200.4338 Vergaderkosten & Presentiegeld van 
de begroting gereserveerd ter dekking van de kosten gemoeid met onder meer de uitbetaling 
van de dagvergoeding voor de vervanging van de Ondervoorzitter. Dit landsbesluit beperkt de 
dagvergoeding voor de vervanging van de Ondervoorzitter tot NAf 1200,-- in een maand in 
plaats van NAf 1550,--. In die gevallen waarin de Ondervoorzitter in een maand langer dan 24 
dagen vervangen wordt, levert dit een besparing op van NAf 50,-- per iedere dag boven die 24 
dagen met een maximum van NAf 350,--.  
 
III. Het advies van de Raad van Advies 
 
De Raad heeft bij brief van 17 december 2019, met zaaknummer 2019/020571 en 
referentienummer RvA no. RA/41-19-LB, advies uitgebracht. De Raad heeft geen aanleiding tot 
het geven van inhoudelijk advies. De voorgestelde redactionele aanpassingen zijn reeds in het 
landsbesluit en zijn bijbehorende toelichting verwerkt. 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
E. P. RHUGGENAATH 
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