
A° 2014 N° 54 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de  16de mei 
2014 ter uitvoering van artikel 8 van de Landsverordening Raad van Advies1  
(Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden Raad van Advies)  
 

_____________ 
 

I N   N A A M   V A N   D E   K O N I N G! 
_______ 

 
D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is de remuneratie vast te stellen van de Ondervoorzitter en de overige leden 
van de Raad van Advies; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
1.  De Ondervoorzitter van de Raad van Advies ontvangt een remuneratie van NAf 4000,-- per 

maand.  
2.  De overige leden van de Raad van Advies ontvangen een remuneratie van NAf 2800,-- per 

maand.   
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. 

  
 

Artikel 2 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en 
werkt terug tot en met 10 oktober 2010.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                     
1 AB 2010, no. 87 (bijlage q). 
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Artikel 3 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden 
Raad van Advies.  

 
 
 
Gegeven te Willemstad, 16 mei 2014 

L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
 
De Minister van Algemene Zaken, 
    I.O.O. ASJES 
 
 
 

Uitgegeven de 27ste juni 2014 
De Minister van Algemene Zaken,  

            I.O.O. ASJES 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit remuneratie Ondervoorzitter en leden 
Raad van Advies  
 
I. Algemeen deel 
 
Artikel 8 van de Landsverordening Raad van Advies bepaalt dat de remuneratie en de 
vergoeding voor reis- en verblijfskosten van de Ondervoorzitter en de overige leden van de 
Raad van Advies (“de Raad”) moeten worden geregeld bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen.  
 
De regering is van mening dat de remuneratie in overeenstemming dient te zijn met de 
omvang van de te verwachten tijdsinvestering van de Ondervoorzitter en de overige leden 
van de Raad en deze moet voldoende passend zijn om gekwalificeerde kandidaten voor het 
lidmaatschap van de Raad te interesseren. Anderzijds dient voorkomen te worden dat 
aspirant-leden het ambt meer zullen gaan ambiëren om de remuneratie dan om de inhoud van 
de functie. 
  
In het in opdracht van het bestuurscollege van het voormalige eilandgebied Curaçao opgesteld 
rapport van Andersson Elffers Felix Caribbean (AEF) d.d. 2 juni 2010, over de opzet en 
inrichting van de Raad, zijn in hoofdstuk 6.2 voorstellen gedaan over de hoogte van de 
remuneratie van de Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad. Op bestuurlijk niveau is 
akkoord gegaan met deze voorstellen van AEF. In het onderhavige landsbesluit wordt het 
voorgestelde in het rapport van AEF geregeld.  
 
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 de betaling van de 
vergoeding van de Ondervoorzitter en overige leden van de Raad.  
 
Het betreft een verhoging van de vergoeding van de Ondervoorzitter van de Raad van Advies 
met NAf 1.000,-- per maand (=25%). Voor wat betreft de overige leden van de Raad van 
Advies betreft het een verhoging met NAf 1.550,-- per maand (=124%). 
 
De totale kosten van de verhoging betreffen een bedrag van NAf 190.800 per jaar. Dit is een 
stijging van de kosten van de vergoeding van de Ondervoorzitter en overige leden van de 
Raad van Advies met circa 150%.  
 
III. Het advies van de Raad van Advies  
 
Aan de Raad is advies gevraagd. De Raad heeft op 21 januari 2014 zijn advies, RvA no. RA/42-
13-LB, uitgebracht. De Regering heeft de opmerkingen van de Raad verwerkt. 
 
IV. Artikelsgewijze toelichting  
 
Artikel 1   
Voor de hoogte van de remuneratie voor de Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad 
(eerste en tweede lid) is aansluiting gezocht bij de vergoeding voor de voorzitter en de leden 
van een ander Hoog College van Staat, namelijk de Algemene Rekenkamer van Curaçao. De 
functies zijn immers in hoge mate vergelijkbaar als het gaat om verantwoordelijkheid, 
functieprofiel en staatkundige positie2. De dagvergoeding van NAf 50,-- voor de vervanging 
                     
2 AEF-rapport, Hoofdstuk 6.2, pagina 35 en 36. 
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 van de Ondervoorzitter (derde lid) is gebaseerd op het verschil van de remuneratie voor de 
Ondervoorzitter en de remuneratie voor de overige leden van de Raad. De duur van de 
vervanging is wisselend.  
 
Artikel 2  
In dit artikel wordt de inwerkingtreding van dit landsbesluit geregeld. Aan dit landsbesluit 
wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 10 oktober 2010. De terugwerking dient ter 
formalisering gezien het feit dat de Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad van 
Advies per 10 oktober 2010 als Ondervoorzitter respectievelijk leden van de Raad van Advies 
zijn benoemd. Zij hebben sindsdien ook hun werkzaamheden uitgeoefend en een vergoeding 
genoten ter grootte van de in artikel 1 vastgestelde bedragen.  
 
 
 

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