
A° 2015 N° 43 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 17de 
augustus 2015 ter uitvoering van artikel 8 van de Landsverordening Raad van 
Advies1 (Landsbesluit reis- en verblijfkosten Raad van Advies)  

 
___________ 

 
In  naam  van  de  Koning! 

______ 
 

De  Gouverneur  van  Curaçao, 
 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot de vergoeding voor reis 
en verblijfkosten van de Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad van Advies; 
 

Gelet op:  
 
artikel 8 van de Landsverordening Raad van Advies; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
1. De Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad van Advies hebben recht op vrij 

reizen naar bestemmingen buiten Curaçao indien de Raad van Advies daartoe besluit. 
2.  Bij reizen als bedoeld in het eerste lid langer dan drie uren, reist de Ondervoorzitter van de 

Raad van Advies in de eerste klasse van het vervoermiddel waarmee gereisd wordt. Bij 
reizen korter dan drie uren, reist hij in de economy class van het vervoermiddel waarmee 
gereisd wordt. 

3.  Bij reizen als bedoeld in het eerste lid reizen de overige leden van de Raad van Advies in 
de economy class van het vervoermiddel waarmee gereisd wordt. 

4.  Indien een lid van de Raad van Advies bij reizen als bedoeld in het eerste lid de 
Ondervoorzitter van de Raad van Advies vergezelt, reist hij in dezelfde reisklasse als de 
Ondervoorzitter. 

5.  De Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad van Advies wenden zich voor het 
reizen in de klasse, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid, tot de Secretaris van de 
Raad van Advies. 

6.  De Ondervoorzitter van de Raad van Advies doet mededeling aan de Gouverneur van de 
reizen, bedoeld in het eerste lid.  

 
                     
1 A.B. 2010, no. 87 (bijlage q). 
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Artikel 2 
 
1.  De Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad van Advies genieten bij reizen als 

bedoeld in artikel 1, eerste lid een vergoeding wegens verblijfkosten. De Raad van Advies 
stelt het bedrag van de vergoeding per dag vast overeenkomstig het ter zake vastgestelde 
beleid voor ministers. 

2.  Indien bij het reizen, bedoeld in het eerste lid, niet van een openbare logeergelegenheid 
gebruik wordt gemaakt, geniet betrokkene een bedrag ter grootte van de helft van het 
krachtens het eerste lid vastgestelde bedrag. 

 
Artikel 3 

 
l.  Indien een reis twaalf uur of korter heeft geduurd, wordt een vergoeding wegens 

verblijfkosten berekend over een halve dag, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2. 
2.  Indien een reis langer dan twaalf uur maar ten hoogste vierentwintig uur heeft geduurd, 

wordt de vergoeding berekend over een gehele dag, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2. 

3.  Indien een reis langer dan vierentwintig uur heeft geduurd, wordt een halve dag in 
rekening gebracht voor de dag, waarop de reis na 12.00 uur ’s middags is aangevangen, 
zomede voor de dag, waarop de terugkeer vóór 12.00 uur ’s middags plaatsvindt. 

 
Artikel 4 

 
Bij het maken van een reis volgens de bepalingen van dit landsbesluit, worden de 
premiekosten van een vrijwillige verzekering tegen reisongevallen vergoed. De voor de 
overheidsdienaren ter zake geldende regelingen zijn van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat vergoeding van de premie plaatsvindt voor een verzekering van ten 
hoogste NAf 75.000,. 
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de bekendmaking. 
 

Artikel 6 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit reis en verblijfkosten Raad van 
Advies. 

 
Gegeven te Willemstad, 17 augustus 2015 

     L.A. GEORGE-WOUT 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
             I.O.O. ASJES 
 

Uitgegeven de 18de september 2015 
De Minister van Algemene Zaken,  

   I.O.O. ASJES 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit reis- en verblijfkosten Raad van 
Advies  
 
I. Algemeen deel 
 
Artikel 8 van de Landsverordening Raad van Advies2 bepaalt dat de remuneratie en de 
vergoeding voor reis en verblijfkosten van de Ondervoorzitter en de overige leden van de 
Raad van Advies ("de Raad") moeten worden geregeld bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen. 
 
Het onderhavige landsbesluit regelt de vergoeding van de gemaakte reis en verblijfkosten 
door de Ondervoorzitter en overige leden van de Raad. Hierbij dient de onafhankelijke positie 
van de Raad gewaarborgd te blijven. 
 
De geldende regelingen voor de vergoeding van reis en verblijfkosten voor andere Hoge 
Colleges van Staat hebben als model gediend voor het onderhavige landsbesluit. Daarnaast is 
in het onderhavige landsbesluit, voor zover het betreft de vergoeding van reiskosten, rekening 
gehouden met het besluit van de regering d.d. 25 mei 2011 tot aanpassing van de 
dienstreisregeling voor ministers en ambtenaren (“de dienstreisregeling”). In dit landsbesluit 
werd genoemde regeling zodanig aangepast dat de voor ministers vastgestelde 
dienstreisregeling van overeenkomstige toepassing is verklaard op onder andere de 
Ondervoorzitter van de Raad. Ook wordt in dit landsbesluit er vanuit gegaan dat de 
vergoeding wegens verblijfkosten, van de Ondervoorzitter overeenkomstig het door de 
overheid vastgestelde beleid voor ministers zal plaatsvinden. 
 
II. Financiële gevolgen 
 
Een van de algemene doelstellingen van de Raad is het houden van gestructureerd overleg 
met de adviesraden binnen het Koninkrijk der Nederlanden (“het Koninkrijk”) zowel op het 
niveau van raadsleden c.q. staatsraden als op ambtelijk niveau. Voornoemd overleg met de 
adviesraden binnen het Koninkrijk vindt in principe om de twee jaar plaats. Daarnaast hebben 
de adviesraden van het Caribisch deel van het Koninkrijk afgesproken om jaarlijks bijeen te 
komen om onderwerpen van gemeenschappelijk belang te bespreken (“het Caribisch 
Radenoverleg”). Het Caribisch Radenoverleg wordt in de regel niet gehouden in een jaar dat 
het eerstgenoemde adviesradenoverleg gehouden zal worden. 
Dit landsbesluit legt een jarenlange bestaande praktijk vast en heeft derhalve geen additionele 
budgettaire gevolgen voor het Land. Op de begroting wordt jaarlijks gelden gereserveerd ter 
dekking van de kosten gemoeid met de betaling van de vergoeding van reis en verblijfkosten 
in het kader van de verwezenlijking van bovengenoemde algemene doelstelling van de Raad. 
De kosten verbonden aan de deelname aan het adviesradenoverleg komen ten laste van de 
begrotingspost 100200.4338 “Vergaderkosten en Presentiegeld”. Bij het maken van ramingen 
hiervoor wordt er onder meer vanuit gegaan van een delegatie bestaande uit ten hoogste drie 
leden van de Raad, inclusief de Ondervoorzitter, en de Secretaris. 
Ook het overleg op ambtelijk niveau is belangrijk om bovengenoemde algemene doelstelling 
te bereiken. Jaarlijks vindt op ambtelijk niveau een overleg plaats tussen de Secretariaten van 
de adviesraden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De hieraan verbonden reis en 
verblijfkosten komen ten laste van de begrotingspost 100200.4341 ''Reis en verblijfskosten". Bij 
het maken van ramingen hiervoor wordt er vanuit gegaan dat ten hoogste twee personen 
jaarlijks een werkbezoek moeten afleggen. 
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Verder komt het voor dat de Raad van Advies van Curaçao een uitnodiging van de 
Raad van Advies van Aruba of de Raad van Advies van Sint Maarten ontvangt voor het 
bijwonen van een vergadering. Op de begrotingspost 100200.4338 “Vergaderkosten en 
Presentiegeld” zijn gelden hiervoor gereserveerd. Bij het maken van ramingen hiervoor wordt 
er vanuit gegaan dat de Raad één keer per jaar door ten hoogste twee personen 
vertegenwoordigd zal worden. 
Bij brief d.d. 27 januari 2015, zaaknummer: 2015/002261, heeft Financieel Beleid en 
Begrotingsbeheer haar positief advies uitgegeven. 
 
III. Het advies van de Raad van Advies 
Aan de Raad is advies gevraagd. De Raad heeft op 11 maart 2015 zijn advies, RvA no. RA/03
15LB, uitgebracht. De Raad had geen inhoudelijke opmerkingen, maar wel redactionele 
opmerkingen die door de regering zijn verwerkt. 
 
IV. Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
Op grond van de vigerende dienstreisregeling vliegen de ministers businessclass op vluchten 
die langer dan drie uren duren. Voor alle overige gevallen geldt voor de ministers de 
“economy” class. Voorts  schrijft de dienstreisregeling voor dat indien een werknemer een 
minister bij een reis vergezelt, hij dezelfde daggeldvergoeding en vliegklasse van de minister 
krijgt. In artikel 1, tweede lid is overeenkomstig het besluit van de regering d.d. 25 mei 2011 
voor de Ondervoorzitter bepaald dat hij bij reizen langer dan drie uren reist in de eerste klasse 
van het vervoermiddel waarmee gereisd wordt. Bij reizen korter dan drie uren, reist hij in de 
“economy” class van het vervoermiddel waarmee gereisd wordt. Ingevolge artikel 1, vierde 
lid hebben de leden van de Raad die de Ondervoorzitter bij een reis vergezellen dezelfde 
rechten als een ambtenaar die met een minister samen reist. De leden van de Raad reizen in 
dezelfde reisklasse als de Ondervoorzitter. 
 
Artikel 2 
Bij de vaststelling van het bedrag van de vergoeding van de verblijfkosten per dag door de 
Raad wordt in de praktijk reeds het geldende beleid van de regering daarover opgenomen in 
de dienstreisregeling in acht genomen. In artikel 2 wordt deze vaste praktijk van de Raad 
vastgelegd. 
 
Artikel 4 
De voor de overheidsdienaren geldende regeling waarin de hoogte van de verzekering wordt 
weergegeven, is het Landsbesluit verzekering vliegrisico’s 19523. 
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
    I.O.O. ASJES 

 
 

                     
3 P.B. 1952, no. 10 
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