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De door de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPDP) op 22 juli 
2020 aangeboden brief d.d. 21 juli 2020 van de Directeur a.i . Shared Services 
Organisatie (SSO) betreffende de ambtshalve correctie van de inschaling van 
politieke gezagsdragers en de 25%-korting op het salaris van politieke gezagsdragers 
wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan de Directeur a.i. SSO voor het nodige. 
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De rechtspositie van politieke gezagdragers wordt sinds 2006 beleidsmatig geregeld, met als 
grondslag de beslissing van de RvM d.d. 28 maart 2006. In de beslissing wordt uitdrukkelijk bepaald 
dat politieke gezagdragers conform de hoogste ambtelijke schaal worden bezoldigd. De verwijzing 
naar de hoogste ambtelijke schaal komt ook terug in de MvT op de ontwerplandsverordening 
regelende de rechtspositie van politieke gezagdragers. Hierin wordt expliciet verwezen naar de 
bezoldigingsschalen uit het Bezoldigingsbesluit 1998, dat in 2006 als hoogste ambtenarenschaal schaal 
17 kende. 

Voornoemde ontwerplandsverordening regelende de bezoldiging van ministers en statenleden is niet 
geformaliseerd en na de staatkundige was het voorstel van de regering met betrekking tot de 
bezoldigingen van politieke gezagdragers uit 2006 als grondslag gehanteerd voor de bezoldiging van 
politieke gezagdragers voor het Land Curaçao. 
Het uitgangspunt om als politieke gezagdrager de hoogste ambtenarenschaal te hanteren plus 25% 
met betreking tot de groep ministers en de hoogste ambtenarenschaal (zonder de 25% bijkomende 
toelage) met betrekking tot de groep Statenleden zijn hoogtes die zijn vastgesteld op advies van de in 
dit kader ingestelde commissie, zoals hiernaar wordt verwezen in de Memorie v Toelichting 
behorende bij de ontwerplandsverordening regelende de geldelijke voorzieningen t.b.v. politieke 
gezagdragers. 

In 2006 was de hoogste ambtenarenschaal schaal 17. Sinds de staatkundige verandering, is de hoogste 
ambtenarenschaal die in de praktijk wordt toegepast schaal 18, alhoewel niet geformaliseerd door de 
wijziging van de bijlage van het Bezoldigingsbesluit 1998. 
Het document waarin schaal 18 is vastgelegd en aldus de geldende praktijk de leidraad vormt voor 
de bezoldiging van alle ambtenaren (ook die ambtenaren t/m schaal 17), moet nog geformaliseerd 
worden. 
Zonder formalisering ontvangen dus alle ambtenaren een bezoldiging dat hedentendage niet meer 
overeenkomst met de schalen in de bijlage van het Bezoldigingsbesluit 1998. 

PiscciderJbJ<ii z/n i Willemstcicl, Curnçao 1 T. (+599 9) 839-2000 i www.gobiernu cw 
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flncmciële Admini!; trntip, 

De ommissie om sinds de inwerkingtreding niet bij elke wijziging van de ambtenarenschalen, gelijk 
de bijlage van het toepasselijk landsbesluit ham te hebben geformaliseerd, heeft niet in de weg 
gestaan om de bezoldigingen van ambtenaren aan te passen of om aan een secretaris generaal (SG) 
schaal 18 toe te kennen. Dit neemt niet weg, dat voornoemde document dat nu als leidraad dient bij 
de vaststelling van landsbesluiten en dientengevolge de grondslag vormt voor salarisuitbetalingen, 
niet meer geformaliseerd hoeft te worden, doch de feitelijke toepassing van dit document als leidraad 
ls onomkeerbaar en dient voor iedereen voor wie de ambtelijke schalen van toepassing zijn te gelden. 
Dat betekent, dat als een SG, zijnde een ambtenaar, schaal 18 toegekend krijgt, deze schaal als hoogste 
ambtelijke schaal wordt toegepast. Dat enkel ten aanzien van politieke gezagdragers schaal 17 als 
de hoogste ambtenarenschaal is toegepast, is zonder enige objectieve rechtvaardiging 
discriminerend. 
Alhoewel politieke gezagdragers geen ambtenaren zijn, is ten aanzien van hun rechtspostie met 
betrekking tot de bezoldiging uitdrukkelijk vastgesteld dat dit de hoogste (formele) 
ambtenarenschaal moet zijn. 
Indien in de praktijk de hoogste ambtenarenschaal is verhoogd naar schaal 18 per 10-10-10, door de 
benoemingen van de SG's sinds 10-10-10, dan had deze schaal voor een ieder als hoogste schaal 
gehanteerd moeten worden. Hiet is discriminnatoir om enkel ten aanzien van de benoeming van 
politieke gezagdragers een andere schaal als hoogste schaal te hanteren, met als gevolg dat enkel ten 
aanzien van de bezoldiging van politieke gezagdragers schaal 17 de hoogste ambtenarenschaal geldt. 

Indien en voor zolang er geen landsverordening is vastgesteld, regelende de rechtspositie van 
politieke gezagdragers, zoals de Staatsregeling dit voorschrijft, zal de regering het geconstateerde 
verschil in toepassing van hetzelfde document m.b.t. de hoogste schaal, in combinatie met het 
bestendig beleid van de regering om ten aanzien de bezoldiging van politieke gezagdragers de 
hoogste ambtenarenschaal te hanteren, per direct moeten rechttrekken, in die zin dat ook ten aanzien 
van politieke gezagdragers, de hoogste ambtelijke schaal schaal 18 moet zijn. Een objectief 
waarneembaar verschil voor een afwijkende toepassing is er niet en is dicriminatoir. 

Het document dat momenteel als leidraad dient met betrekking tot de geldende ambtelijke 
bezoldigingsschalen tot en met schaal 18 dient als grondslag voor ambtenarenen en politieke 
gezagdragers, nu de bezoldigng van laatstgenoemden is gekoppeld aan het Bezoldigingsbesluit 1998. 
Een andere optie is niet mogelijk, aangezien het niet meer mogelijk is om de gevolgen van een 
decenia lang verkeerd toepassenvan de de ambtenarenschalen te corrigerenmet een nieuwe 
bezoldigingsschaal met twk 
Inmiddels ontvangen ambtenaren enkele honderden dan wel duizenden guldens meer per maand in 

inkomen, ten opzichte van het oospronkelijk bedrag, aangezien meergenoemde bijlage sinds de 
inwerkingtreding van het landsbesluit ham per 1januari1998 nooit (formeel) is gewijzigd. 
Het is wel juridisch correct om deze formalisatie van het document dat als leidraad dient voor de 
bezoldiging van ambtenaren alsnog te bewerkstelligen. 

PisG1der~baai L/nl Willemstacl, Curaçao 1T(TS'J99) 839-20()(), www.gobiernu cw 
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Verlaging arbeidsvoorwaarden met 25% 
Gelet op de financiele situatie van het land, valt de correctie op dit moment maatschappelijk niet te 
verkopen, doch is de noodzaak tot correctie bewezen (discriminered, SG verdient meer dan 
zijnleidinggevende minister en Rhuggenaathnorm is straks niet te bepalen uitgaande van schaal 18, 
alhoewel dat wel de hoogste ambtelijke schaal is, doch dit niet van toepassing is op ministers. 
Anderzijds zal de norm niet vastgesteld kunnen worden uitgaande van schaal 17, want dat is dan niet 
het hoogste salaris en dus verdient er toch iemand meer dan een minister.) 
In dit kader is de meest maatschappelijk aanvaardbare oplossing om de korting van 25% van de 
arbeidsvoorwaarden van politieke gezagdragers toe te passen op het inkomen uitgaande van schaal 
17. Na de correctie naar schaal 18 zal het bereikte resultaat van de 25% korting uitgaande van 
schaal 17 het uitgangspunt blijven. Er zal geen financiele verhoging plaatsvinden door de 
schaalverhoging en betekent dit dat er feitelijk meer is ingekort dan 25% doordat er geen aanspraak 
wordt gemaakt op de schaalverhoging die moet plaatsvinden. 

Piscadernbaai z/n 1 Willemstad, C:maçao 1 r (+599 9) 839-20()()[ W\NW.gobiernu.cw 



Berekening bruto netto minister 

Huidige situatie schaal 17 
r 
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inkorting voorwaarden 
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l Berekening bruto netto Voorzitter staten 

huidig 
j aftrek arbeidsvoorw 

schaal 17 schaal 17 1 ' schaal 17 ·- _ schaal18 -salaris 1 12,714.00 salaris 12,714.00 salaris 1 14,563.00 
l - . 
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Schalen verbonden aan het Bezoldigingslandsbesluit 1998 vanaf 2009 tot en met 2013 

SchaaJ13 
2009 2010 2011 2012 2013 
6473 6639 6785 6870 7001 
6650 68~0 6970 7058 7192 
6833 7008 7162 7252 7390 
7023 7203 7361 7454 7596 
7217 7402 7565 7660 7806 
7414 7604 7771 7869 8019 
7618 7813 7985 8086 8240 
7827 8027 8204 8307 84~5 
8042 8248 8429 8535 8697 

Schaal 16 
2009 2010 2011 2012 2013 
8726 8949 9146 9261 9437 
8964 9193 9395 9513 9694 
9210 9446 9654 9776 9962 
9463 9705 9919 10044 10235 
9724 9973 10192 10320 10516 
9991 10247 10472 10604 10805 
10266 10529 10761 10897 11104 
10549 10819 11057 11196 11409 
10838 11115 11360 11503 11722 
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SchaaJ14 
2009 2010 2011 2012 
7217 7402 7565 7660 
7414 7604 7771 7869 
7618 7813 7985 8086 
7827 8027 8204 8307 
8042 8248 8429 8535 
8264 8476 8662 8771 
8492 8709 8901 9013 
8726 8949 9146 '~61 

8964 9193 9395 95\3 

Schaal17 
2009 2010 2011 2012 
9463 9705 9919 10044 

' 9724 9973 10192 10320 
9991 10247 10472 10604 
10266 10529 10761 10897 
10549 10819 11057 11196 
10838 11115 11360 11503 
11137 11422 11673 11820 
11443 11736 11994 12145 
11756 12057 12322 12477 

Schaal15 
2013 2009 2010 2011 2012 2013 
7806 i 1 8042 8248 8429 8535 8697 
8019 1 2 8264 8476 8662 8771 8938 
8240 1 3 8492 8709 8901 9013 9184 l 
8465 l 4 8726 8949 9146 9261 9437 
8697 

1 
5 8964 9193 9395 9513 9694 

8938 ! 6 9210 9446 9654 9776 9962 
9184~ 1 7 9463 9705 9919 10044 10235 
9437 l 8 9724 9973 10192 10320 10516 
9694 \ 9 9991 10247 10472 10604 10805 

SchaallS 
2013 2010 2011 2012 2013 
10235 1 11115 11360 11503 11722 
10516 2 11422 11673 11820 12045 
10805 3 11736 11994 12145 12376 
11104 4 12057 12322 12477 12714 
11409 5 12389 12662 12822 13066 
11722 . 6 12730 13010 13174 13424 
12045 7 13080 13368 13536 13793 
12376 8 13439 13735 13908 14172 
12714 9 13809 14113 14291 14563 

' 



contorm verzoek Min. Pres. 
d.d. 24 maart 2006 Aanpassing bezoldiging politieke gezagdragers 

per 1 april 2006 
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\T erhoging Bezoldiging Ministers en Staatssecretarissen en 
schadeloosstelling Statenleden per 1 april 2006 

Verhogjng met 25% 

van de hoogste 
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ambtenaar(f. 10.914,-) 
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conform verzoek Min. Pres. 
d.d. 24 maart 2006 Aanpassing bezoldiging politieke gezagdragers 

per 1 april 2006 

Verhoging Schadeloosstelling eilandsraad.leden per 1 april 2006: 
Curacao 

Sint Maarten 
Bonaire 

Saba 

St. Eustatius 

geen 
verhoging met 30% 

verhoging met 30% 
verhoging met 30% 

verhoging met 30% 

Eilandsraadleden van een eilandgebied met de inwoners klasse van 1 tot 10.000 

was 
per jaar per maand 

schadeloosstelling Saba + St Eustatius 4000 334,00 

Eilandsraadleden van een eilandgebied met de inwoners klasse van 10.000 tot 25.000 
was 

per jaar per maand 
schadeloosstelling Bonaire 1 8000 1 667 1 

EilandsraadJeden van een eilandgebied met de inwoners klasse van 25.000 tot 50.000 
was 

schadeloosstelling St. Maarten 
per jaar per maand 

1 12000 1 1000 1 

verhoging met 30% 

per Jaar per.maand 
5200 434 

verhoging met 30% 

per jaar per.maand 

1 10400 1 867 1 

verhoging met 300/o 

per jaar per.maand 

1 15600 1 1300 1 



conform verzoek Min. Pres. 

d.d. 24 maart 2006 Aanpassing bezoldiging politieke gezagdragers 
per 1 april 2006 

Verhoging Toelagen gedeputeerden per 1 april 2006: 
Curacao 

Sint Maarten 

Bonaire 

Saba 

St. Eustatius 

geen 

verhoging met 30% 

verhoging met 30% 
verhoging met 30% 

verhoging met 30% 

Gedeputeerden van een eilandgebied met de inwonen klasse van 1 tot 10.000 

was 

!per jaar per maand 
toelage Saba+ St Eustatius 64000 5334 

Gedeputeerden van een eilandgebied met de inwoners klasse van 10.000 tot 25.000 

was 
per Jaar per maand 

toelage Bonaire 75000 6250 

Gedeputeerden van een eilandgebied met de inwoners klasse van 25.000 tot 50.000 

was 
per Jaar per maand 

toelage St. Maarten 85000 7084 

verhoging met 30% 
per Jaar per maand 

83200 6934 

verhoging met 30% 

per jaar per maand 

1 97500 1 8125 1 

verhoging met 30% 

per jaar per maand 

1 110500 1 9209 1 
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NEDERLANDSE ANTILLEN 
MINISTERIE VAN FINANCIËN 

DIRECTIE FINANCIÊN 
-CURAÇAO, N.A. -

Aan de Minister van Financiën 
Fort Amsterdam 
Alhier 

Uw n~µimer; Uw brief van: Ons nummer: F 404 

Onderwerp: Bezoldiging politieke gezagdragers 

Willemstad, 13 juli 2007 
Bijlagen: 

Naar aanleiding van de brief d .d. 11 mei 2007 van de Directeur van de Directie 
Wetgeving en Juridische zaken (DWJZ) inzake de financiële paragraaf bij de wijziging 
op de Landverordening tot wijziging van de Land(rerordeningen van ministers , de 
gevolmachtigde minister, de leden der Staten en de gedeputeerden van de 
eilandgebieden Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten bericht ik u als volgt. 

De PWJZ brengt 3tal vragen naar voren nln.: 
1. Het is niet duidelijk of de meerkosten reeds gecompenseerd zijn of er slechts het 

voornemen tot compensatie bestaat. 
2 . De bedragen welke gecompenseerd dienen te worden lopen sterk uiteen en is niet 

duidelijk waarom deze bedragen uiteenlopen. 

- , El 
3. Het is niet duidelijk wat de verhoging van de bezoldiging van de politieke 

gezagdragers voor totale kosten met zich mee brengt. 
8 
;:j . -

; · · Hïei·önder zal de Directie Financiën de bovenstaande vragen van de directeur van 
S DWJZ beantwoorden en duidelijkheid hierin verschaffen. 
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Ad 1 
In de brief d.d. 18 april 2006 met kenmerk Fl489 is naar voren gebracht dat er 
compensatie binnen de betreffende ministeries gevonden moeten worden voor de 
verhoging van de bezoldering van de Ministers, de Gevolmachtigde Minister en 
Sta.atssecreta.ris. Deze compensatie heeft gedeeltelijk plaatsgevonden. Analyse van de 
salariskosten van de ministers en Staatssecretaris van het dienstjaar 2006 leert dat 
de totale realisatiecijfers de totale begroting niet overschrijden. Het totale 
salarisbudget van de Ministers, de gevolmachtigde Minister en Staatssecretarissen 
toereikend is en slechts een herschikking van de begroting 2006 dient plaats te 
vinden, waardoor er geen overschrijdingen meer bestaan. In een separaat schrijven 
zal ik de nodige begrotingswijziging aan u doen toekomen. 

Adres: Pietermaai 17 
Tel. : f5<;)Q. QI aq 0 s<"''" ' "'-··· """" ~ · · - · · · · 
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Voor wat betreft de salarisuitgaven van de Ministers, de Gevolmachtigde Minister en 
de Staatssecretaris voor het dienstiaar 2007 en 2008 is al rekening gehouden met 
deze verhogingen in de begrotingen 2007 en 2008. 

Ad 2. 
Op moment dat de verhoging van de bezoldiging in werking is getreden, is ook een 
nieuw kabinet aangetreden. Er dl.ende dan een herschikking van de begrotingen 
plaats te vinden en was één Staatssecretaris erbij gekomen in vergelijking met het 
vorige kabinet (Kabinet Y s II). Van daar dat de bedragen per minister/ staatssecretaris 
verschillend zijn. 

Ad.3 
De verhoging van de bezoldiging van de Ministers, Staatssecretaris en de Statenleden 
is als volgt 

oude nieuwe 
bezoldiging bezoldiging verschil 

Ministers 9.559 13.643 4.084 
Staatssecretaris 8.608 10.914 2.306 
Statenleden 7.598 10.914 3.316 

. . -Uitgaande van een bezetting van het regeringskabinet zoals deze was aangesteld in 
het jaar 2006 (8 Ministers en 5 Staatssecretarissen) en de 22 Statenleden is de 
meerkosten door de verhoging van de bezoldiging van de gezagdragers op 
Landsniveau ANG 1,6 mln. 

Zoals hierboven naar voren is gebracht zal, na herschikking van de salarisposten 
(categorie 10) tussen de Ministers en Staatssecretaris, de meerkosten i.v.m. de 
verhoging van de salariskosten budgetneutraal gecompenseerd kunnen worden in het 
dienstjaar 2006. Voor wat betreft de dienstjaren 2007 en 2008 is al rekening 
gehouden met deze verhoging in de respectievelijke begrotingen. 

Voor wat betreft de salarisverhoging van de gedeputeerden van de eilandgebieden 
Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten is elk eilandgebied primair 
verantwoordelijk voor hun financieel beleid en beheer, derhalve dienen deze kosten 
door de eilandgebieden zelf te worden gedragen. 

Ik vetrouw erop u naar voldoening te hebben geïnformeerd en verzoek ik u deze brief 
door te geleiden naar de DWJZ voor de verdere afuandeling. 

Drs. J. 

HSB-200707111 

t;>r. Directie Wetgeving en Juridische zaken 
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Willemstad, 1 0 OKT. 2007 
Ondcr.vcrp: OP salarisverhoging gezagsdragers en benoemingen 

eilandgebied Curaçn 
Bijlagen: 

De Gouverneur van de Nederlandse Antillen heeft de brief van 13 juli 2007 van 
het lid van de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao voor OP, de heer 
Norbert Georg inzake salarisverhoging en pensioenregeling voor politieke 
gezag dragers van het eilandgebied Curaçao en inzake (politieke) benoemingen 
bij het eilandgebied Curaçao aan u ter afd ening doorgeleid . Ter voldoening aan 
uw daarop aangetekende verzoek aan DW JZ ontvangt u bijgevoegd een concept
antwoordbrief gericht aan de heer George. 

De heer George verzoekt in zijn brief tevens om specifieke informatie inzake de 
salarisverhoging en pensioenregelingen voor Ministers en Statenleden. Een 
concept-ant oord op de vraag of er financiële dekking bestond toen de 
betreffende regelingen voor Ministers en Statenleden zijn geïntroduceerd, heeft 
DW JZ aan de Directie Financiën ter verificatie voorgelegd. Tot heden heeft 
DWJZ geen reactie hierop ontvangen. DWJZ kan om die reden niet instaan voor 
de juiste eergav van het concept-antwoord op dat punt. Indien de inhoud van 
de concept-brief aan de heer George u na lezing aan leiding geeft tot wijziging of 
aanvulling ervan, dan geef ·ik u in overweging mij een concreet tekstvoorstel 
daartoe te doen toekomen ter verwerking in het concept. 

Î De Directeur tt/l~Yi "&-"" J crrtdlscfie Zaken, 

--
Fort Amsterdam 15. Curaçao. tel. (599)-9 4612866. fax ( 599)-9 4613868 
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REGERING VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

L 

l 
Aan de heer . Georg , 
Lid van de eiland raad van het eilandgebied Curaçao 
Ansinghstraat 1 

J 

Uw nummer (letter): Uw brief van: Ons nummer: 

Willemstad, 
Ondcm·.:rp: besluitvorming eilandsraad 28 juni 2007 

en benoemingen CURAÇAO 

Bijlagen 

De Gouverneur van de Nederlandse Antillen heeft uv brief van l 3 juli 2007 
inzake salari verhoging en pensioenregeling voor politieke gezag dragers van het 
eilandgebied CL1raçao en inzake (politieke) benoemingen bij het eilandgebied 
·uraçao aan mij ter afdoenin& doorgeleid . Naar aanleiding van uw brief" ordt u 

als volgt geïnformeerd. 

Bij landsbesluit van de l 5dt! augustus 2007. no. 3 (P.B. 2007, no. 62) heeft de 
Regering de op 28 juni 2007 door de eilandsraad an het eilandgeb ied Curaçao 
aangenomen eilandsverordeningen regelende het pensioen en bezoldiging van 
gezagsdragers en de secretaris van het ei landgebied Curaçao, in strijd met het 
hoger recht en het algemeen belang van de Nederlandse Antillen verklaard. Een 
kopie van dat Publicatieblad wordt u bijgevoegd toegezonden. 

Bovendien heeft de Regering de gezaghebber van het eilandgebied Curaçao bij 
brief van 17 augustus 2007 (kenmerk 3611 /1 /RNA) geïnformeerd dat - aangezien 
de eilandsraad overeenkomstig de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen en 
de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) voor wat betreft zijn 
regelingsbevoegdheid niet de bevoegdheid heeft tot het vaststastellen van 
eilandsbesluiten - het in dezelfde vergadering van de eilandsraad aangenomen 
eilandsbesluit tot w1.1z1gmg van de Regeling vol tijd lidmaatschap 
Eilandsraadsleden Curaçao (A.B. 2000, no. 45) juridisch non-existent is. Hieraan 
doet niet af dat artikel 14 van de Regeling voltijd lidmaatschap 
Eilandsraadsleden Curaçao, dat aan dit eilandsbesluit ten grondslag heeft 
gelegen, wel van een dergelijke bevoegdheid uitgaat. Genoemd artikel 14 is 
immers in strijd met de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen en de ERNA. 
Indien het eilandgebied deze strijdigheid niet corrigeert, kan genoemde regeling 
in het kader van het hoger toezicht alsnog (gedeeltelijk) worden vernietigd. In 

/\drcs: Fort .'\ mstcrdam 
Curuçao N.A. 



genoemde brief van 17 augustus is de gezaghebber ook hiervan op de hoogte gebracht. 

Voor wat betreft de benoemingen. Naar aanleiding van berichten in de media over een 
groot aantal benoemingen bij het eilandgebied Curaçao, die de afgelopen maanden grote 
commotie in de samenleving hebben gewekt, heeft de Gouverneur bij brief van 29 juni 
2007, kenmerk 07/2074/FK/JW, aan de gezaghebber verzocht om hem vóór 7 juli 2007 een 
volledige lijst te doen toekomen van de vanaf januari 2007 benoemde personen bij de 
Curaçaose overheid en de Curaçaose overheids N.V.'s. De Gouverneur had in die brief ook 
gevraagd om toevoeging van de financiële en juridische onderbouwingen van deze 
benoemingen en de daarover uitgebrachte ambtelijke adviezen. 

Ter voldoening aan het verzoek van de Gouverneur heeft de gezaghebber gereageerd in een 
brief d.d. 6 juli 2007, met bijlagen, bestaande uit een aantal besluitenlijsten terzake onder 
meer diverse benoemingen, alsook een stapel met apostilles met bUlagen. De gezaghebber 
stelt in genoemde brief met zoveel \.voorden, dat het bestuurscollege bij de benoemingen 
rekening heeft gehouden met wet- en regelgeving en dat die benoemingen plaatsgevonden 
hebben ter vervulling van bestaande, dan wel toekomstige vacatures, waarbij zoveel 
mogelijk rekening is gehouden met de vereiste kwalificaties voor de functie. Wat de 
Regering hieruit meent te kunnen opmaken is, dat de betreffende beschikkingen in de ogen 
van de gezaghebber tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de terzake geldende 
normen. 

Na kennisneming van de door de gezaghebber overgelegde achtergrondinformatie kan de 
Regering de kennelijke opvatting van de gezaghebber dat er helemaal niets aan de hand is, 
vooralsnog zeker niet delen. 

Bij brief van 30 augustus 2007 (kenmerk 4921/RNA) heeft de Regering het bestuurscollege 
medegedeeld dat de Regering de instelling van een bij landsbesluit in te stellen commissie 
overweegt, doch alvorens daartoe een beslissing te nemen het bestuurscollege eerst in de 
gelegenheid wil stellen om zelf terzake de plaatsgevonden benoemingen tot een 
bestuurlijke heroverweging te komen. Indien het bcstL1L1rscollege niet zelf over wenst te 
gaan tot bestuurlijke heroverweging is het alternatief dat de Regering haar 
verantwoordelijkheid als bedoeld in hoofdstuk 6 van de ERNA zal nemen. De Regering 
verwacht binnenkort een reactie van het bestuurscollege. 

lJ verzoekt in uw brief tevens om informatie omtrent de financiële dekking van de salaris
en pensioenregelingen die sinds enige tijd voor Ministers en Statenleden gelden. Daarnaast 
wilt u weten of de kosten die met deze regelingen gemoeid zijn ten laste van de algemene 
middelen komen en of deze regelingen in essentie verschillen van de regelingen zoals door 
de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao op 28juni 2007 aangenomen. 
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Aangezien het totale salarisbudget van de 1111111 rer. . gevolmachtigde minister, 

taatssecretari · en en Statenleden toereikend is gebleken om de meerkosten te 

compenseren. heen op d begroting voor het dienstjaar 2006 !echts een herschikking van 

de salai·ispo. c n plaats moeten vinden, \-vaarna de meerkosten in erband met de verhoging 

van de salarisko ten budgetneutraal gecompen. eerd 1 onden worden in diens~jaar 2006. 
Voor war betreft d dienstjaren 2007 en 2008 i al rekening geh uden met deze verhoging 

in de respectievelijke begrotingen. Deze ko ten komen ten laste van de algemene middelen 

van het Land. Voor wat betreft de regelingen die door de eilandsraad van het eilandgebied 

uraçao op 28 juni 2007 zijn aangenomen. kan gezegd worden dat het eilandgebied 

kennelijk beoogd heeft een regeling te scheppen gelijk aan de regeling op landsniveau, 

maar daarbij onvoldoende rekening heeft gehouden met de constitutionele verschillen 

tus en het Land en de ilnndgebieden. H t mee ·t sprekende voorbeeld is de bevoegdheid 

van het Land om hoofdstraffen te cumuleren en de onmogelijkheid van hel eilandgebied 

daartoe. De ilandsverordening tot regeling van de uitkering en het pensioen· voor politieke 

gezagdragers van het eilandgebied uraçao gaat onder andere aan dit verschilpunt voorbij. 

3 

De Minister-President, tevens Minister 

van A !gemene Zaken en Buitenlandse 

Betrekkingen, 

t.Vs~o--n"T--.. ----· 



De Staatssecretaris van Constitutionele 
en Binnenlandse Zaken 
De heer E. Martis door tussenkomst van 
Drs. A. Hemandez, Dienst Personeel Organisatie en IT 

Re: bezoldiging politieke gezagdragers 

Excellentie, 

-3.0î·ç 

-2.01 .~-

fot referte aan het telefonisch onderhoud van de îvlinister van Financiën mevrouw drs. E. de 
Lannooy vao 25 juli 2007 met mijn kantoorgenoot mr. F.B.M. Kunneman en Uw brief terzake 
doe ik U het volgende document toekomen: 

• een concept Memorie van Toelichting op het ontwerp Landsverordening tot wijziging van 
enkele landsverordeningen inzake de bezoldigingen van ministers, de gevolmachtigde 
minister, leden der Staten en gedeputeerden van de eilandgebieden Bonaire, Saba, Sint 
Eustatius en Sint Maarten ("MvT-Lv''); 

T.a.v. het concept MV'T-Lv wil ik de volgende opmerkingen mak.en. 

);;> Pagina 2. onder het kopje "Inhoud van het voorstel". zd• alinea. 
In de brief d.d. 30 j\.lni 2006 van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken aan de 
Directeur Personeel, Organisatie en ITC merkt de Directeur Wetgeving en Juridische 
Zaken op dat momenteel een wettelijke regeling van de rechtspositie van 
staatssecretarissen ontbreekt, dat het niet de voorkeur heeft om nu alleen de 
bezoldiging wettelijk te regelen en niet de overige rechtspositie en dat in het 
voorontwerp dan ook niets terzake wordt geregeld. Gaarne vern,eem ik Uw opvatting 
terzake. 

-
~ Pagina 2. onder het kopje "De financiering van de bezoldigingen". de tabel. 

De in de tabel opgenomen bedragen heb ik overgenomen van de brief d.d. l3 juli 2007 
van de Directeur Financiën aan de Minister van Financiën. Gaarne verzoek ik U na te 
gaan of deze bedragen correct zijn. 

~ Pagina 3. onder het kopje "Ingangsdati:un". 
De ingac.gsdatum van de landsverordening dient nog te worden ingevuld. 

Mucht U nog vragen hebben, dan hoót ik dat graag. 

Hoogachtend, 

. " 
t ~ • • 

1 l 
I ' ··--·· ·-···· ," . " ~ .. 
! ~:1~1~. l4Hf'\\.! ,-- -------
' Proj. nr.; 

-· --------l 
Planc~ t t:in 1 0.d:- 1..:--_Q -

'°'.:... -1 ------
Fotokopie aair. 



STATEN VAN DE NEDEIU~ANDSE ANTILLEN 
ZI1TING 2005-2006 

_ ._. •'·----------------------"·---... - ----------------------~--------

Landsverordening tot \vijziging nn enkele landsverordeningen 
inzake de bezoldigingen van ministers, de gevolmachtigde minister, 
leden der Staten en gedeputeerden van de eilandgebieden Bonaire, 
Saba, Sint Eustatius en Sim l\faarten 

Memorie van Toelichting 

Aanleiding voor het voorstel 

~'1 t de invoering van het Bezoldigi.ngslandsbesluit 1998, PB 1997 no. 314 zijn de 
bC.?.oldiging 11 van de am.btenaten ,-crh.oogd. De salarissèn ,.an de gezagdragers zijn echter 
ongewijzigd gebJe,·en. De invoering van rnormcld landsbesluit heeft t weeg gebracht d:u de 
be:.wldiging van de ministers, de gcvolmachrig<le minister, de srnarssecxetarisscn, <le leden der 
Semen en de gcdeputeenlen van de eilandgcbi den fümaire, ~' aba, ~int Eustatius en 'int 

famtcn geen gelijke rrcd meer liep me de be7.oldiging van ambtenaren. De 
inkomensverschillen tussen enerzijds de ambtenaren en ande.rzijds voormelde gezagdragers 
zijn geni,,ellecrd, hetgeen cheve verhoudingen met zich mee heeft gebracht. 

De bezoldiging van de minister bijvoorbeeld, die vóór de ffi,·oering van voormeld landsbcsluit 
l~.5% hoger lag dan de maximum bez ldiging van de ambtenarenschaal, kwam na de 
iiwocring van voormeld landsbcsluit 11 .5% lnger te liggen dan de maximLHn bezoldiging van 
de ambtenarenschaal. 

Ook is - :tls gevolg van invoering van voormel<l l:tndsbe ·luit - een scheve verhouding 
ontstaan tussen de bezoldiging van de gezaghebbers n\O de eilanden en de ei.land ·ecrctaris ·en. 
De gezaghebber die hiërarchisch gczièn in een hogere b ·tuudijke positie veclceert dan de 
eilandsecretaris ontvangt een bezoldiging die lager is dan die \:tn de eiland ·ecretal'is. " 

Geûe.n her stre,·en nln de regering naar passende salari sen 'oor bestuurdex. en leden van de 
,·olksv rtegenwoordiging ~lsmede evenwichtige salarisverh<>udingen tot ambtenaren - acht zij 
her wenselijk wijzigingen te brengen in de be ·taande sch vc erhouding in de bezoldiging van 
de gezagdragers. Met het oog hierop i bij Landsbt!'lu.ÎJ d.d. 26 januRti 2006 de Commissie 

icuwe 13ewldigings- 'O pensioenregeling ,-o · Ii.nistcrs Staatsecr 'taris. en en Leden d r 
'raten rnn <lc _ rcderlandse Antillen ingesteld. Deze commissie had als taak onderzoek te doen 
naar en ad ·iseren van de Minister van :\!gemene Zaken en Buitcnbn<h Bcu-cl<lcingeo 
omtrent d Î.01,.-ocring van een nicu\ c bezoldigingsregeling die de scheve YCrhouding in de 
bezoldiging \'an de gezagdragers zou opheffen. De com1nissie beeft advies uitgebracht en 
,-oorstellen gedaan tot ·egelin.g van Je bezoluigi.ng van de gczag<lrngers. 

l-1 t onderhavige ontwerp lands\.-erorclening cor wijziging 'an enkele lands~·erntdenin.gcn 

inzake de bezoldiging nn de ministers, de gevolmachtigde minister, leden der Staten en 
gedeputeerden ''an de eilandgebieden 13 naite, Saba, Sint .ustatiu en Si.11t i\fo:1tten beoogt de 
genoemde ~chevc verhouding ()p te heffen en de and te gewenste wijzigingen tot stand te 
brengen. 
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Hierna volgt in het kort de inhoLld v-an het voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de 
gezagdragers, waarna artikclsge\ ijzc toelichting. 

Inhoud van het voorstel 

Ict de ondei:bavige landsver rdening :tal de bezoldiging an de gezagcltagcrs als \•olgc worden 
g wijzigd. De maandelijkse bezoldiging n:in de ministers wordt 'erhoogd en zal 25% van de 
hoogste bezoldiging van schaal 17 ..-an het Ue:wldigingslandsbe luit 1998 bedragen. De 
maandelijkse bezoldiging vnn de staatssccretari sen en de leden der Staten wordt ook 

· ~-erhoogd en zal 80% van de bezoldiging \•an de minister:; bcdrngen. De jaarlijkse toelage van 
Je gedeputeerden van d eilandgebieden Bonaire Saba, Sint E ustatius en Sint .îvfaartcn wordt 
verhoogd met 30% voor de eilandgebieden met inwonersklassen 0 tot 10.000 en 25.000 tot 
50.000 en met 27 ,7% voor de eilandgebieden met inwonersklasse 10.000 tot 25.000. De 
gcd puteerden van voormelde eilandgebieden 7.ullco boYcn hun bezoldiging geen toelage voor 
onko · tcnvergocding toegekend krijgen 

tvfomcntcel ontbreekt een wettelijke regeling van de rechtspositie van staatssecretarissen. 
Aangezien het niet wenselijk is om enkel de bezoldiging nm de staatssecretarissen wettelijk te 
regelen en niet de overige rechtspositie, \Vordt in de onderhavige landsverordening hierover 
rnorlopig niets geregeld. l 1 

Een ,·oor ' tel ror wijziging van de bezolc.liging Yar1 de gezaghebber i.s gecfoan bij het ontwerp 
lands be. luit houdend algemene maat.regel n tot wijziging van het 1.and ·be ·luie van de 7J.: juli 
1994 tot vaststelling van de bezoldiging, pensiocngr ndslag en de ve[gocdi.n.g \'an d 
representatie- en andere kosten \'an <le gezaghebbers (P .B. 1994, no. 77) 

Uitvoering van de landsverordening 

D 1.! ~·cramwc)ordelijkhcid voor de LÛtYoering van de nd rlrn.vige land ,·erordening (dat wi.l 
zeggen oor de berekening, roek · nning en betaling van de salari ·sen en toelagen) is als volgt 
geregeld. \'oor <le gezagdragers op land ·niveau (ministers, ge,·ohnachrigde minister en 
staren leden) is de GoL1vcrncur vcrirntwoorddijk, op oordracht van de minister van Financiën. 
Het cilandbcsruui-/bc ·tuurscollcge is ,·ernntwoordelijk voor de uitvoering van de 
Land vero[dening Yoor zover het betreft de gcdepurecrdcn rnn de ciJ::in.dgebicdcn Bonaire 
Saba, • int E ustatius en int !'vfaarten. 

De financiering van de bezoldigingen 

De \·crhoging yan de bezoldiging van de ministen;, staatssecretarissen en de statenleden is als 
vo lgt: 

oude nieuwe verschil 
bczo ldiging bczol<liging 

ministers 9.559 13.643 4.084 
s taatsccretatissen 8.608 10.9 l4 2.306 
statcnleden 7.598 l .914 3.316 
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·itgaandc "-an een bc7.ctring nm her regeringskabiuct zoals c.lit wa:; aangesteld in her jaar 2006 
(8 111.Ïnistcrs en S staat secrctadssen) en 22 tat nlcden zijn de meerkosten door de verhoging 
nm de bezoldiging van de gezagdragers op lnndsnivrau ,\ l,6 mln. 

~r dient een herschikking n1n de salarisposten pl~ar ti.: vinden tussen de mrn1sccrs en de 
s taarsccretarisscn, waarna de meerkosten i.v.m. de vcrh ging van de salariskosten 
budgetneurn1al gecompenseerd kunnen worden in dien. tjnar 2006. Voor wat betreft de 
dien ·tjaren 2007 en 2008 is al rekening gehouden met dc:le '\rcrh< ging in de respectievelijke 
b groci.ngen. 

\ ooL· ' at beuc::ft de salari:werhoging v-ai1 de gedeputeerden rnn de cilandg bieden Booa.ite, 
Saba, , int Eu·· rnciu en inr t\laa ·ten is elk eilandgebied prim:ür verantwoordelijk voor zijn 
financiee l beleid <!n beheer, dcrlrnlve dienen deze kosten door de eilandgebieden zelf te 
worden gedragen. 

Ingangsdatum 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 

f\ . . \rcikel T van de ond1::rhav.ige laoruverordening \Vijzigt artikel 1 lid 1 en artikel 1A 
Yan de Land\'CXOt:d ning, [Cg ·lende de bczoltliging, de \•er oeding voor reis co 
vcrblijfko:Hcn de :ianspraak op vnkan tie, vakantieuitkering, tegemoetkoming in de 
kosten van geneeskundige behandeling en/of , ·erpkging, de uitkering bij 
O\·erlijden en het pënsiocn van de linisrer., alsmede het pen ·iocn Ynr:'l. hun 
·weduwen en wezen (P.B. 1969, no. 104). 

Artikel 1 lid 1 van voormelde lan d:;ycrordening (P .13. 1969, no. 104, met 
wijzigingen bij P.B. 1976 no. t96 en P . B. 1997, no. 313) luidde: 

De Ministers genieten een bezoldiging \·an f. 37.200,-- pc.r jaar aanw1ngcndc de 
dag wa:m p <lc b nocming ingaat en eindigende de dag w:rnrop het ontslag ingaat. 
Het bedrng van de b zoldiging vordt v1:rhoogd met een percentage 
on:~reenkotnende met dat ;,; ·aarmede de voo r Je ho gsrc bezoldigingsttede van 
chaal 17 van het Bezoldigingsbesluit 1~98 0).B. t 997 no. 314) v·a. tgclegde 

bezoldiging 1rn de dag waarop het genoemde be."luit in werking trc dt in verbanJ 
met de scijgi.ng nn het prijsindexcijfer fü1 tie gezinsconsumptie wordr aangepa ·t. 

î-.fot de in .\rcikel 1 van de ondel'havige lnnds\'erm<lening \'Ootgesteklc ,vijziging 
k< ~nt artikel 1 lid 1 ,·m1 vo rmclde l.ands\"et:ordcni.ng (P. B. 1969 no. l 04, met 
\\Îjzigingcn bij P.B. 1976 no. 196 en P.B. 1997, no. 313) als volgt te luiden: 

De t'lfin.istets enieten maandelijks een bezoldiging waarvan het bedrng gelijk is aan 
het bec.lrng \·an de hoogste ber.oldiging in schaal 17 , ·an het 
Bezo l<liging:i landsbesluir 199 , vettnecr<lerd met :2SfJ.'o van dat bedrag, 
aanvangende de dag waarop de benoem..ing ingfü1t en eindigende op de dag waarop 
be ntsl11g Lngaat. 
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B. \tcikel l \. \·an de Landverordening, regelende Je bezoldiging de vergoeding voor 

Artikel II 

tcis en vcrblijtkosren, de aanspraak op vakantie, vakantieuitkering, 
tegemoetkoming in de kosten ' 'an genee:skundige behand ling en/ of vetvleging, de 
uitkering bij .ovcrljjden en het pensioen van de fioisters, alsmed het pensioen 
van hnn weduwen en wezen (P.B. 1969, no. 104 met \VÎjziging bij P.B. 1984, no. 
102) luid :Ic: 

Op het jaar-inkomen \'an de ministers als bedoeld in artikel 1, lid 1 wordt een 
korting vnn s0;;> toegepast. 

Iet .\.tcikel I van de onderhavige Iandsvci:ord ning zal artikel 1-A van voormelde 
lancfaverordening (P.B. 1969, oo. 104 met wijziging bij P.B. 1984, no. 102) komen 
re ,-el-vallen. 

:\rtikel 1I ,-an de ondcrha ige land verordening w11z1gt artikel 1 lid 1 van de 
J .andsn:rordcning, regelende de b · zoldig.ing, de vergoeding voor rei co v-erb\jj fkosren de 
äansprnak op rnkanrie, vakanticuit1 eting, tegemoetkoming in de kosten ,·nn geneeskundige 
behandeling en/of verpleging, de uitkering bij o\·crlijden en het pensioen van de 
Ge\' !machtigde l\linistcr, alsm.ede het pensioen vn n hnn weduwen en wezen (P.B. 1956, no. 
84jo. P.H. 197~ no. 86). 

rtikel 1 lid l van \'Oormelde land:verordcning (P.B. 1956, no. 84, met wijzigingen bij P.B. 
1959, no. 125, P.B. 1962, no. 90, P .B. 1965, no. 16, P.B. 1968, no. 173, P.B. 1978, no. 86 en 
P .B. 1997, n . 313) lui l<lc: 

De Gevolmachtigde Minister geniet een bezoldiging van f. 37.200,-- per jaar, aanvangende de 
dag waarop de benoeming ingaat co eindigende de dag waat<>p het ontslag in.gaat. Het bedrag 
'an de bezoldiging wordt verhoogd met een percentage overeenkomende met dat waarmede 
de vo r de hoogste bezoldigi11gstre<le \~an schaal 17 van het Bezoldigingslandsbesluit 1998 
(P .B. 1997, No. 314) ntstgelegde bezoldiging na de dag waarop het genoemde beslLJit in 
werking trecdr in ,·crband mcr de stijging \•an het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
wordt aangepast. 

hlcc de in .\ rtikd L \ \an de ondc.rhavige lands,·er Jrdening voorgestelde ' ijziging komt artikel 
1 lid 1 \ 'fü1 voo1.melde landsYerotdcning (P.B. 1956, no. 84, met wijzigingen bij P.B. 1959, n . 
125, P. l~. 1962, no. 90 P.B. 1965, no. 16, P.B. 1968, n >. 173 P.B. 1978, no. 86 en P.B. 1997, 
no . 31 ) als ,-olgr re luiden. 

l)e (,e,·olmachrigdc ;\[inister geniet manndclijks cco bezoldiging W'.lruYan h t bedrag gelijk is 
aa·n·het b drng van de hoow;t be7.oldiging in schaHl 17 van het Uezoldigingslandsb sluit 1998, 
n:i:·:ncerdcrJ met 25% ,-~rn dar bedrag aam·angenc:J de dag waarop de bcnocrning ingaat en 
eindigende op de <lag wM1wp h t.ontsbg ingaat. 
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Artikel UI 

A. Arcikel IIT q1n de on lerhavige landsverordening wijzigt artikel l lid 1 en artikel 2 lid 1 
' ' '<111 tle Lanu_sverorclcning ,·an de 4'1" juli 1990 houdende regelen met betrekking tot de 
schadeloos ·tcUing t·an de leden der Staten (P.B. 1990, no. 55). 

Artikd 1 lid 1 van voormelde landsverordening (P.B. 1990, no. 55) luidde: 

De leden der Staten ,·an de ederland:se Aocillcn genieten een schadeloosstelling naar 
reden van f. 6.500,-- per maand, annv-angcnde met <le dag waarop zij de eed (verklaring 
en belofte) als bedoeld in artikel 52 van de Staatsregeling van de Nederlandse .Antillen 
hebben afgelegd en eindig1vndc op de dag waarop zij ophouden lid der Staten te zijn. 

Met de in Artikel Ill voorgestelde wijziging komt artikel 1 lid 1 van voormelde 
landsverordening (P.B. 1990 no. 55) als ,·olgt te luiden: 

De leden der Staten Yan de [ edetlandsc \.ntillcn genie ren een schadeloosstelling per 
mmmd die gelijk is aan 80% van de maandelijkse bezoldiging \·an de ministers, bedoeld 
in arcilwl 1 li<l 1 van de Lands,·er rdening ·egclende de bezoldiging, de vergoeding 
voor reis en verblijfkosten, de aanspraak op vakantie, \ akantieuitketing, 
tegemoetkoming in de ko:aen v-an geneeskundige behandeling en/of ' '<H1')leging, de 
uitkering bij overlijden en het pensioen van de Ministers, alsmcd het pensioen van 
hun wedu\ en en wezen, aanvangende met de dag waarop zij de eed (\·crklari.ng en 
bdoft ) als bedoeld in <utikcl 52 van de Staatsregeling van de Nederlandse , \n tillen 
hebben afgelegd en eindigende op d dag \Vaarop 7.Îj ophouden lid det Staten te zijn. 

D. ,\rtil er2 lid 1 van de Landverordening van de 4Je juli 1990 hou<l nde regelen met 
betrekking tot de schadeloosstelling ·n1n de leden der Staten (P.B. 1990, no. 55) luidde: 

Het bedrag genoemd in artikel 1, wordt verminderd met de helft van het bedrag, 
waarmede de neveninkomsten 'an het lid per jaar een bedrag van f. l 0.000,-- te boven 
gaan mee dien vcrstaande, dar de \·er.mindering ten hoog te f. 30.00 ,- per jaar 
bedr;aagr, en plaatsYiodt o ,·er het jaar waatin de neveninkomsten zijn genoten in de 7.in 
van Je Landveroi:dening op de inkomstenbelasting (P.B. 1956, no. 9). 

'1\fct de in Artikel III \ ":111 de ondcrlrnvige landsverordening voorgestelde wijziging zal 
a ·tikel 2 Yan voormelde landsverordening (P.B. 1990, no. 55) als ·rnlgt komen te 
luiden: 

De ·chnddoosstd.ling genoemd in artikel 1, eerste lid, wordt verminderd met de helft 
rnn h t bedrag, waarmede de neveninkomsten van het lid per jaat: een bedrag \Tan f. 
10.000,-- te boven gaan, mt.~t dien verstaande, dnr de vermindering ten hoogste f. 
.)0.000, -- per jaa~ bc<lraitgt, en pl:rnt ·viL1dr ovet het jaar 'vaarin den vcninkom ·ten zijn 
genoten in de 7.În , ·an de Land\'ewrdt•fung op de lriko m::;tcnbcla:t:ing Q>.ll. 1956, n . 
9). 
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Artikel IV 

A. Artikel l ,·ai1 <le onderhavige landsvewrdcning wjjzigt arrikcl 2 leden 1, 2 en 3 en 
artikel 2t\ van de J .ands\·erordcning ,-an de 6'1c november 1986 tcr uirvoering van 
utikel 1.13 van de Eilandenregeling cdedandse .·\ntillen (P.B. 1986, no. 147 met 
wijziging bij P.B. 199.3 no. 69). 

De jaarli.jk ·e toel:'lgen van de gedepurecrdcn worden met Artikel IV van de 
onderhavige landsverordening als volgt verhoogd: 

Eilandgebied met: 

Inwonersklasse 0 tot 10.000: 
Inwonersklasse 10.000 tot 25.000: 
Inwonersklasse 25.000 tot 50.000: 

oude artikel 2 
leden 1t/m3 

f. 64.000 
f. 75.000 
f. 85.000 

gewijzigde artikel 2 
leden 1t/m3 

Naf. 83.200 
Naf. 95.750 
Naf. 110.500 

B. Krachtens artikel 2.:\. nin de Land:ffcrordening van de 6'1'. november 1986 ter 
uitY cti.ng van arrikel 11 3 van de · il~nd 'nregeling Nederbndse ,\ntill n (P.B. 1986, 
no. 147 met wij7-iging bij P.B" 1993 no. 69) ontTingcn de gedeputeerden , r.er 
be, trijcling rno representatie- en andere kosten, per jaar een buitengewone toelage nin 
6% van hun roebge nis genoemd in artikel 2. 

l\'fet .Artikel rv ,-an de onderhavige landsverordening zal artikel 2 van voornoemde 
lan<lsYcrordcning (P.B. 1986, no. 147 met wijziging bij P.B. 1993, no. 69) komen te 
n:rvaUcn. 

Artikel v 

.:\rtikel V van de ondcrha-.;.- ige landsverordening regelt de inwerkingtreding artikelen I tot en 
met IV van deze lanclsve1:on.lening. 

De l\linister-pre -ident, 
Tviinistcr van .r\lgemenc Zaken en Buitenlandse betrekkingen, 

De ~Jinister \•an Financiën 
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