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Van de leden:

Rene Herde, Juan D.E. Yrausquin, Rendolf A. Lee, Marlon Sneek, Melvin A. Tromp, Donald
Rasmijn, Alex Tromp, Clarisca Velasquez, Lorna Varlack, Lainda Kemp-Westerhof, Paul F.T.
Croes, Chris Dammers.
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
i.

artikel

5

komt te luiden:
Artikel

5

Indien het bedrag per maand, vermeld onder hoofdschaal 16 van bijlage
A van de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (AB 1996 no. GT 2) bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is gewijzigd, worden de
uitkeringen, bedoeld in § 3 en § 4 vanaf de eerste van de maand, volgend op
die waarop het landsbesluit in het Afkondigingsblad van Aruba is geplaatst,
met eenzelfde percentage aangepast.
II. artikel 6 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a.

voor de tekst van het artikel wordt het cijfer "1" geplaatst, gevolgd door een punt;

b. de punt aan het eind van onderdeel c wordt vervangen door een punt-komma;

c. aan het artikel worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende:
2. Indien een politieke ambtsdrager andere inkomsten uit arbeid
heeft dan die, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, dan vindt inkorting

van de bezoldiging van de betrokkene plaats volgens de navolgende
formule: van die inkomsten wordt een bedrag ter grootte van 10% van de
bezoldiging van de betrokkene niet in mindering gebraeht, en van het
meerdere wordt de heift in mindering gebracht, met dien verstande dat
altijd 50% van de bezoldiging wordt genoten.
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden
nadere regels gesteld met betrekking tot de controle op de inkomsten,
bedoeld in het tweede lid, de inkorting van de bezoldiging en de
terugvordering van teveel ontvangen bezoldiging.
4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt niet gedaan, dan
nadat het ontwerp, vergezeld van het advies van de Raad van Advies en

het concept voor het nader rapport daarop gedurende ten minste 30 dagen
aan de Staten is overgelegd;

III.

in artikel 8 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a.

het cijfer "1" voor het eerste lid en de daarachter geplaatste punt vervallen;

b. in het eerste lid vervalt de dubbele punt en worden de onderdelen a, b en c

vervangen door de zinsnede: de minister-president, de voorzitter der Staten en de
Gevolmachtigde Minister, en vijf procent voor de Ondervoorzitter der Staten, de vice
minister-president en het lid der Staten dat voorzitter is van een fractie van de Staten;
c.

het tweede lid vervalt;

IV. in artikel 9 wordt voor de afsluitende punt een komma geplaatst, gevolgd door de bijzin:
tenzij hem voor eigen gebruik een dienstauto ter beschikking is gesteld;
V.

aan artikel

11

wordt na het tweede lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. De

voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt niet gedaan, dan
nadat het ontwerp, vergezeld van het advies van de Raad van Advies en
het concept voor het nader rapport daarop gedurende ten minste 30 dagen
aan de Staten is overgelegd.
VI.

in artikel 19 wordt het getal "5" vervangen door: 8;

VII.

in artikel 20 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a. in het eerste lid wordt na het woord "stelt" een komma geplaatst en daarna

ingevoegd de met een komma of te sluiten bijzin: indien hij minister of
Gevolmachtigde Minister is, wordt na de woorden "Algemene Zaken" ingevoegd
het zinsdeel: en, indien hij een lid der Staten is, de Voorzitter der Staten, en wordt
"onderdeel c" vervangen door: eerste lid, onderdeel c en tweede lid;
b. na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
2. De minister van Algemene Zaken respectievelijk de Voorzitter der
Staten stelt de ambtenaar, belast met de uitbetaling van de bezoldigingen

van politieke ambtsdragers, onverwijld in kennis van de inkomsten van
een politieke ambtsdrager, bedoeld in het eerste lid.
c. het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid en in dat lid wordt het zinsdeel

"belast met de uitbetaling van de bezoldiging van politieke ambtsdragers"
vervangen door: bedoeld in het tweede lid.

Toelichting
I.

Het voorstel handhaaft de huidige regeling. De bezoldiging volgt de bezoldiging van
de ambtenaren. Het is aan de vakbonden en de regering in haar hoedanigheid als
werkgever in welke mate de bezoldiging de prijsontwikkeling volgt. Dit is conform
aanbevelingen commissie Fowler.

II.

De ambten zijn voltijdse functies die zich in beperkte mate verhouden met overige
inkomsten uit arbeid. Het voorstel brengt de helft van de inkomsten die de betrokkene
uit arbeid verkrijgt na een vrijlating van 10 procent van de bezoldiging in mindering
op de bezoldiging. Aan het voorstel worden eisen van zorgvuldigheid bij de

uitvoering daarvan toegevoegd.
III.

In de bijzondere functiegerelateerde vergoedingen in de representatietoelage worden
toegevoegd de ondervoorzitter, de fractievoorzitter en de vice-minister president. De
systematiek die was voorgesteld in het tweede lid was volgens ondergetekenden niet
uitvoerbaar. Bovendien was de fractievoorzitter in het ontwerp buiten beschouwing

gelaten.
IV.

Dit voorstel neemt een potentiele dubbele vergoeding van vervoerkosten weg. Dit is
conform aanbevelingen commissie Fowler.

V.

Het voorstel voegt eisen van zorgvuldigheid toe.

VI.

De verhoging van de inhouding van 5 procent naar 8 procent is een compensatie voor
het vervallen van de inhouding van 2,5 procent op de uitkering vanw e de
nabestaandenregeling. Dit is conform aanbevelingen commissie Fowler.

VII.

Het voorstel is een precisering van artikel 20.
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