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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende dat: 

 

- de met publieke middelen te bekostigen bezoldigingen, salarissen en 

daarmee samenhangende vergoedingen evenwichtig, maatschappelijk 

verantwoord en proportioneel behoren te zijn, en dat de rijksministerraad 

heeft ingestemd met het verstrekken van liquiditeitssteun aan Aruba als 

gevolg van de door de Covid-19 pandemie veroorzaakte financiële en 

economische crisis, onder het stellen van een aantal voorwaarden, 

waaronder de maximering van de arbeidsvoorwaarden van topfunctiona-

rissen binnen de (semi)publieke sector;  

- het daarom wenselijk is regels te stellen betreffende de hoogte van de 

inkomens van personen die in de publieke en semipublieke sector top-

functies vervullen; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge-

steld onderstaande landsverordening: 
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§1 Algemene bepalingen 

 

§1.1 Definitiebepaling 

 

Artikel 1 

 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt ver-

staan onder: 

beloning : de som van de periodiek betaalde beloningen en 

de winstdelingen en bonusbetalingen, met uitzon-

dering van belastbare vaste en variabele onkos-

tenvergoedingen en met uitzondering van door 

werkgevers wettelijk of krachtens een collectieve 

arbeidsovereenkomst verschuldigde niet op de 

beloning ingehouden sociale verzekeringspre-

mies; 

beloningen betaalbaar op 

termijn : het werkgeversdeel van de beloningen betaalbaar 

op termijn met uitzondering van het werkgevers-

deel van de beloningen betaalbaar op termijn die 

betrekking hebben op de beëindiging van het 

dienstverband; 

betaling : ten laste van de rechtspersoon waartoe de ver-

antwoordelijke behoort verrichte betaling wegens 

bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van 

het dienstverband 

 1°. aan de topfunctionaris, of 

 2°. ingeval een topfunctionaris de opgedragen 

taken vervult anders dan op grond van een 

dienstbetrekking, aan de natuurlijke persoon 

of rechtspersoon die de topfunctionaris ter 

beschikking stelt, of 

 3°. ten behoeve van de topfunctionaris aan der-

den; 
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bezoldiging : de som van de beloning, de belastbare vaste en 

variabele onkostenvergoedingen en de belonin-

gen betaalbaar op termijn, dan wel, indien een 

functie wordt vervuld of werkzaamheden worden 

verricht anders dan op grond van een dienstbe-

trekking, de som van de vergoedingen voor het 

vervullen van de functie of het verrichten van de 

werkzaamheden, met uitzondering van de ver-

goedingen die bij een functievervulling het verrich-

ten van werkzaamheden op grond van een 

dienstbetrekking onbelast zouden zijn; 

boekjaar : het jaar waarop het financieel verslaggevingsdo-

cument betrekking heeft; 

dienstbetrekking : dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking in de 

zin van de Landsverordening loonbelasting; 

dienstverband : aanstelling, arbeidsovereenkomst, overeenkomst 

van opdracht of andere titel op grond waarvan de 

topfunctionaris tegen betaling zijn opgedragen ta-

ken vervult; 

financieel  

verslaggevingsdocument : de jaarrekening in de zin van Boek 2 van het Bur-

gerlijk Wetboek van Aruba dan wel, indien Boek 2 

niet van toepassing is, een ander bij of krachtens 

landsverordening voorgeschreven document dat 

jaarlijks wordt opgesteld tot verschaffing van in-

zicht in de financiële positie van een rechtsper-

soon of een organisatie van een rechtspersoon; 

Minister : de minister, belast met financiën; 

partijen : de rechtspersoon waartoe de verantwoordelijke 

behoort en de topfunctionaris die een bezoldiging 

zijn overeengekomen als tegenprestatie voor de 

uitvoering van de aan de topfunctionaris opgedra-

gen taken en, ingeval een topfunctionaris de op-

gedragen taken vervult of de werkzaamheden 
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verricht anders dan op grond van een dienstbe-

trekking, tevens de natuurlijke persoon of rechts-

persoon die de topfunctionaris ter beschikking 

stelt; 

topfunctionaris : 1°. een lid van de hoogste uitvoerende en toe-

zichthoudende organen van een rechtsper-

soon als bedoeld in artikel 2 alsmede de 

hoogste ondergeschikte of het lid van de 

groep hoogste ondergeschikten aan dat or-

gaan en degene of degenen belast met de 

dagelijkse leiding van de gehele rechtsper-

soon; 

 2°. degene die een functie als bedoeld in ten 1° 

voor een periode van ten minste twaalf ka-

lendermaanden heeft vervuld en daarna bij 

dezelfde rechtspersoon een dienstverband 

behoudt, voor een periode van vier jaar vanaf 

het tijdstip dat niet langer de functie als be-

doeld in ten 1° wordt vervuld, met uitzonde-

ring van bij regeling van de Minister aan te 

wijzen functies; 

 3°. degene, niet zijnde een topfunctionaris als 

bedoeld in 1° of ten 2°, die op grond van een 

dienstverband gedeeltelijk of hoofdzakelijk 

werkzaamheden verricht ten behoeve van 

een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2.  

uitkeringen wegens 

beëindiging van het 

dienstverband : de som van uitkeringen bij beëindiging van het 

dienstverband en beloningen betaalbaar op ter-

mijn die betrekking hebben op de beëindiging van 

het dienstverband, met uitzondering van uitkerin-

gen die voortvloeien uit een algemene bepaling 

van een collectieve arbeidsovereenkomst of van 
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een van toepassing zijnde collectieve regeling die 

is overeengekomen met verenigingen van werk-

nemers of ambtenaren, of uit een wettelijk voor-

schrift; 

vennootschap : een in Aruba gevestigde naamloze vennootschap 

of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

waarvan de aandelen of certificaten van aandelen 

geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, worden 

gehouden door het Land; 

verantwoordelijke : 1°. de minister van het ministerie, ten laste 

waarvan de kosten van de bezoldiging van 

de topfunctionaris zijn begroot; 

  2°. de organen van een rechtspersoon als be-

doeld in artikel 2, onderdeel b en c, die eind-

verantwoordelijk zijn voor de binnen de 

rechtspersoon of organisatie betaalde bezol-

diging of bij of krachtens landsverordening 

belast zijn met het vaststellen van een finan-

cieel verslaggevingsdocument. 

 

§1.2 Reikwijdte 

 

Artikel 2  

 

1. Deze landsverordening is van toepassing op: 

 a. de ministeries van het Land, landsbedrijven, de Staten, de Raad van 

Advies en de Algemene Rekenkamer; 

 b. de bij landsverordening ingestelde rechtspersonen; 

 c. in Aruba gevestigde rechtspersonen: 

 1°. waarvan de aandelen of certificaten van aandelen geheel of ge-

deeltelijk, direct of indirect, worden gehouden door het Land; 

 2°. waarmee het Land in een financiële relatie staat of waarin het 

een of meer leden in het bestuur of het toezichthoudende orgaan 
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benoemt of op andere wijze invloed heeft op het beheer of be-

leid; 

 3°. die voor een periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren 

een of meer subsidies hebben ontvangen, die samen per kalen-

derjaar ten minste 50% uitmaken van de opbrengsten van de 

rechtspersoon in dat kalenderjaar; 

 d. de in de bijlage bij deze landsverordening opgenomen rechtsperso-

nen of instellingen. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan de bijlage bij het 

eerste lid, onderdeel d, in de volgende gevallen worden gewijzigd: 

 a. rechtspersonen of instellingen kunnen aan de bijlage worden toege-

voegd indien de bekostiging van deze rechtspersonen of instellingen 

middellijk of rechtstreeks geheel of in aanzienlijke mate uit publieke 

middelen plaatsvindt of heeft plaatsgevonden of indien deze rechts-

personen of instellingen een wettelijke taak vervullen of anderszins 

een publiek belang dienen; 

 b. rechtspersonen of instellingen kunnen van de bijlage worden verwij-

derd indien de grond voor opname op de bijlage niet langer bestaat; 

 c. wegens wijziging van in de bijlage gebruikte aanduidingen of in geval 

van redactionele verbeteringen. 

 

Artikel 3 

 

In afwijking van artikel 2, onderdeel a, is deze landsverordening niet van toe-

passing op: 

a. politieke ambtsdragers; 

b. de voorzitter en de leden van de Raad van Advies; 

c. de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene 

Rekenkamer; 

d. de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-

Economische Raad; 

e. leden van het openbaar ministerie;  

f.  ambtenaren. 
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Artikel 4  

 

Deze landsverordening is niet van toepassing op het deel van de werkzaam-

heden van een topfunctionaris als arts, tandarts of apotheker als bedoeld in 

artikel 2 van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg en de 

werkzaamheden in een specialisme van die beroepen als bedoeld bij of 

krachtens artikel 21 van die landsverordening. 

 

§1.3 Rechtsgevolgen overschrijding bezoldigingsmaximum 

 

Artikel 5 

 

1. Voor zover partijen een hogere bezoldiging overeenkomen dan bij of 

krachtens deze landsverordening is toegestaan, bedraagt de bezoldiging 

van rechtswege het bedrag dat ten hoogste bij of krachtens deze lands-

verordening is toegestaan. Betalingen die dat bedrag overschrijden, zijn 

onverschuldigd betaald. 

2. Voor zover partijen een hogere uitkering wegens beëindiging van het 

dienstverband overeenkomen dan bij of krachtens deze landsverorde-

ning is toegestaan, bedraagt de uitkering van rechtswege het bedrag dat 

ten hoogste bij of krachtens deze landsverordening is toegestaan. Beta-

lingen die dat bedrag overschrijden, zijn onverschuldigd betaald, tenzij 

de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak. 

3. Indien een onverschuldigde betaling niet ongedaan is gemaakt vóór 1 juli 

van het jaar volgend op het jaar waarin de onverschuldigde betaling 

heeft plaatsgevonden, wordt over de onverschuldigde betaling rente in 

rekening gebracht. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Deze ren-

te wordt enkelvoudig berekend over het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 

van het jaar nadat de onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden en 

eindigt op de dag voorafgaand aan die van ongedaanmaking. 

4. Elk beding tussen partijen houdende kwijtschelding van een onverschul-

digde betaling of een schenking die met de onverschuldigde betaling 

wordt verrekend, is nietig. 
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Artikel 6 

 

1. Indien een topfunctionaris met verschillende rechtspersonen waarop de-

ze landsverordening van toepassing is een dienstbetrekking aangaat als 

topfunctionaris, niet zijnde als lid, onderscheidenlijk voorzitter van de 

hoogste toezichthoudende organen van die rechtspersonen, bedraagt de 

som van de bezoldigingen niet meer dan de maximale bezoldiging, be-

doeld in artikel 9, eerste lid. 

2. Voor zover partijen een hogere bezoldiging overeenkomen dan op grond 

van het eerste lid is toegestaan, is het deel van de betalingen dat dit 

maximum overschrijdt ten aanzien van de meest recent overeengeko-

men bezoldiging onverschuldigd betaald. 

3. Indien het eerste lid van toepassing is, informeert de topfunctionaris on-

verwijld de rechtspersoon waarbij hij reeds een dienstbetrekking heeft, 

alsmede de rechtspersoon waarmee hij een dienstbetrekking aangaat. 

4. Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op 

de topfunctionaris die anders dan op grond van een dienstbetrekking 

werkzaamheden verricht voor een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2. 

5. Artikel 5, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.  

 

§1.4 Oordeel externe deskundige 

 

Artikel 7 

 

Voor zover zulks niet reeds uit een ander wettelijk voorschrift voortvloeit, 

worden de bij of krachtens deze landverordening in het financieel verslagge-

vingsdocument van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 op te nemen 

gegevens onderworpen aan het oordeel van een externe deskundige als be-

doeld in artikel 121, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van 

Aruba, tenzij bij regeling van de Minister anders is bepaald.  
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§1.5 Nadere regels 

 

Artikel 8 

 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels ge-

steld over: 

a. hetgeen tot de bezoldiging wordt gerekend; 

b. de toerekening van onderdelen van de bezoldiging aan enig kalender-

jaar; 

c. hetgeen tot de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband 

wordt gerekend; 

d. de controle van het financieel verslaggevingsdocument door de externe 

deskundige op de naleving van deze landsverordening en de daarop be-

rustende bepalingen. 

 

§2 Bezoldigingsnorm  

 

§2.1 Bezoldigingsmaximum 

 

Artikel 9 

 

1. De bezoldiging van een topfunctionaris bedraagt per kalenderjaar ten 

hoogste Afl. 329.000,-.  

2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, kan bij landsbesluit, houdende al-

gemene maatregelen, worden gewijzigd, indien de loonontwikkeling hier-

toe aanleiding geeft.  

3. Indien het bedrag op grond van het tweede lid wordt gewijzigd, wordt het 

bedrag naar boven afgerond op een duizendvoud in Arubaanse florin. 

 

Artikel 10 

 

1. Partijen komen geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer be-

draagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, eerste lid. 
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2. In geval van een dienstverband met een kleinere omvang dan het bij de 

verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband, komen partijen 

geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer bedraagt dan de 

maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, eerste lid, vermenigvuldigd 

met het aantal uren waarop het dienstverband betrekking heeft en ge-

deeld door het aantal uren van een voltijds dienstverband. 

3. In geval van een dienstverband met een kortere duur dan een kalender-

jaar, komen partijen geen bezoldiging overeen die meer bedraagt dan de 

maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, eerste lid, vermenigvuldigd 

met het aantal dagen waarop het dienstverband betrekking heeft en ge-

deeld door 365. 

4. In geval een topfunctionaris in een periode van achttien maanden voor 

meer dan twaalf maanden de functie vervult of de werkzaamheden ver-

richt anders dan op grond van een dienstbetrekking, komen partijen met 

ingang van de eerste dag van de dertiende maand in de periode van 

achttien maanden geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer 

bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, eerste lid. 

Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing. Bij of 

krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels 

worden gesteld over de maximale bezoldiging voor het geval de topfunc-

tionaris in een periode van achttien maanden voor maximaal twaalf 

maanden de functie vervult of de werkzaamheden verricht anders dan op 

grond van een dienstbetrekking. 

5. Een topfunctionaris die een dienstverband heeft of die werkzaam is bij 

een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, de betreffende verantwoorde-

lijke en de verantwoordelijke van die rechtspersoon komen geen bezol-

diging overeen voor zover de som van de bezoldigingen meer bedraagt 

dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, eerste lid. Een top-

functionaris die bij dezelfde rechtspersoon een ander dienstverband 

heeft of werkzaamheden verricht in een functie anders dan als een top-

functionaris en de verantwoordelijke komen geen bezoldiging overeen 

die meer bedraagt dan de maximale bezoldiging bedoeld in artikel 9, 

eerste lid. 
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6. Het tweede tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing in-

dien voor partijen op grond van artikel 12 of 13 een van artikel 9, eerste 

lid, afwijkend bedrag is vastgesteld. 

 

Artikel 11 

 

1. In afwijking van artikel 10, eerste lid, komen partijen met betrekking tot 

de leden, onderscheidenlijk voorzitters, van de hoogste toezichthouden-

de organen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onderdelen b 

en c, geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer bedraagt dan 

tien, onderscheidenlijk vijftien procent van de voor de rechtspersoon op 

grond van artikel 9, eerste lid, of 13 geldende maximale bezoldiging. Bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen uitzonderingen 

worden vastgesteld ten aanzien waarvan de vorige volzin buiten toepas-

sing wordt gelaten. 

2. Artikel 10, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op de bezoldi-

ging van de in het eerste lid bedoelde leden, onderscheidenlijk voorzit-

ters, met dien verstande dat in deze artikelleden voor “artikel 9, eerste 

lid,” wordt gelezen “artikel 11 of 14”. 

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing indien de 

functie van lid, onderscheidenlijk voorzitter van de hoogste toezichthou-

dende organen wordt vervuld anders dan op grond van een dienstbe-

trekking. 

 

§2.2 Afwijking bezoldigingsmaximum 

 

Artikel 12  

 

1. De Minister kan op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van partijen in 

overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad besluiten dat 

partijen een bij dat besluit vast te stellen bezoldiging kunnen overeen-

komen die hoger is dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, 

eerste lid.  
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2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt genomen binnen twaalf 

weken na ontvangst van het verzoek en wordt vastgelegd in een lands-

besluit dat in de Landscourant van Aruba wordt bekendgemaakt. 

 

§2.3 Verlaagd bezoldigingsmaximum 

 

Artikel 13 

 

1. Bij regeling van de Minister kan voor rechtspersonen als bedoeld in arti-

kel 2 een lager bedrag worden vastgesteld dan het bezoldigingsmaxi-

mum, bedoeld in artikel 9, eerste lid. De Minister stelt alsdan dat bedrag 

jaarlijks vast uiterlijk in de maand november voorafgaand aan het jaar 

waarop dat bedrag betrekking heeft. 

2. De Minister kan op schriftelijk gemotiveerd verzoek van partijen besluiten 

dat partijen een bij dat besluit vast te stellen hoger bedrag kunnen over-

eenkomen dan het bedrag, bedoeld in het eerste lid. Het bedrag is niet 

hoger dan het bezoldigingsmaximum, bedoeld in artikel 9, eerste lid. 

3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 14 

 

Bij regeling van de Minister kan voor rechtspersonen als bedoeld in artikel 13, 

eerste lid, voor de toepassing van artikel 10, tweede lid, een getal worden 

vastgesteld dat geldt als de omvang van het dienstverband van de leden van 

toezichthoudende organen van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, 

onderdelen b en c. Het getal kan voor voorzitters van toezichthoudende or-

ganen hoger worden vastgesteld. Het getal is niet hoger dan de in artikel 11 

genoemde percentages, tenzij de rechtspersoon krachtens artikel 11, eerste 

lid, is uitgezonderd. 

 

Artikel 15 

 

1. De rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, onderdelen b en c, of een sa-

menwerkingsverband van deze rechtspersonen, kunnen uiterlijk in de 
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maand september voorafgaand aan het jaar waarop het bedrag betrek-

king heeft, aan de Minister een voorstel doen voor het bedrag, bedoeld 

in artikel 13, eerste lid. 

2. Bij de vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, houdt 

de Minister rekening met: 

 a. de bezoldiging voor vergelijkbare functies bij rechtspersonen als be-

doeld in artikel 2, onderdelen b en c; 

 b. de bezoldiging in relevante andere sectoren van de arbeidsmarkt; 

 c. de verhouding met de bezoldiging van het overige personeel binnen 

de betreffende rechtspersonen; 

 d. maatschappelijke opvattingen over de hoogte. 

 

§3 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 

 

Artikel 16 

 

1. Partijen komen geen uitkeringen overeen wegens beëindiging van het 

dienstverband, die gezamenlijk meer bedragen dan de som van de belo-

ning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het 

dienstverband, tot ten hoogste Afl. 110.000,-. In geval van een dienst-

verband met een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke ge-

bruikelijk voltijdse dienstverband bedragen de uitkeringen ten hoogste 

Afl. 110.000,-, vermenigvuldigd met het aantal uren waarop het dienst-

verband betrekking heeft en gedeeld door het aantal uren van een vol-

tijds dienstverband. 

2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, kan bij landsbesluit, houdende al-

gemene maatregelen, worden gewijzigd indien de loonontwikkeling hier-

toe aanleiding geeft. 

3. Voor de toepassing van deze landsverordening wordt bezoldiging over 

een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging 

van het dienstverband geen taken meer vervult, aangemerkt als uitkering 

wegens beëindiging van het dienstverband en wordt de datum waarop 
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de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt, aangemerkt 

als datum waarop het dienstverband is geëindigd. 

4. Het derde lid is niet van toepassing indien de topfunctionaris, in de peri-

ode vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband, geen taken 

meer vervult op grond van een algemene bepaling van een collectieve 

arbeidsovereenkomst, een van toepassing zijnde collectieve regeling die 

is overeengekomen met verenigingen van werknemers, of een wettelijk 

voorschrift. 

5. In afwijking van het eerste lid komen partijen met betrekking tot leden, 

onderscheidenlijk voorzitters, van de hoogst toezichthoudende organen 

van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onderdelen b en c, geen 

uitkeringen wegens beëindiging van een dienstverband overeen die 

meer bedragen dan tien, onderscheidenlijk vijftien procent van de op 

grond van het eerste lid geldende maximale uitkeringen. 

 

§4 Openbaarmaking 

 

Artikel 17 

 

1. In het financieel verslaggevingsdocument worden van iedere topfunctio-

naris de bij regeling van de Minister vast te stellen gegevens inzake de 

bezoldiging of de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband 

vermeld.  

2. In het financieel verslaggevingsdocument worden ten aanzien van een 

ieder in dienstbetrekking, anders dan degenen bedoeld in het eerste lid, 

en van wie de bezoldiging van diens functie of functies de maximale be-

zoldiging, bedoeld in artikel 9, eerste lid, te boven is gegaan de bij rege-

ling van de Minister vast te stellen gegevens vermeld, waarbij artikel 10, 

tweede lid, van overeenkomstige toepassing is. 

3. Met het oog op het beperken van de informatieverplichtingen op grond 

van deze landsverordening kunnen bij regeling van de Minister nadere 

regels worden gesteld ten aanzien van het eerste en tweede lid, alsmede 

kan worden voorzien in een beperking of vrijstelling van de in het eerste 

en tweede lid bedoelde openbaarmakingsplicht. 
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4. Het in het eerste en tweede lid genoemde financieel verslaggevingsdo-

cument wordt openbaar gemaakt. Bij regeling van de Minister worden 

hiertoe nadere regels gesteld. 

5. De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden uiterlijk op 1 

juli van het jaar volgend op het boekjaar door de verantwoordelijke aan 

de Minister verstrekt. Bij regeling van de Minister kan worden bepaald 

dat deze gegevens tevens langs elektronische weg worden verstrekt. 

 

§5 Meldplicht 

 

Artikel 18 

 

1. De externe deskundige, bedoeld in artikel 121, eerste lid, van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, meldt een onverschuldigde beta-

ling aan de Minister indien een vordering uit onverschuldigde betaling op 

een topfunctionaris, en in de gevallen waarin een topfunctionaris de op-

gedragen taken vervult of de werkzaamheden verricht anders dan op 

grond van een dienstbetrekking, op de natuurlijke persoon of rechtsper-

soon die de topfunctionaris ter beschikking stelt: 

 a. niet in het financieel verslaggevingsdocument is opgenomen, of 

 b. op het tijdstip waarop de deskundige zijn oordeel geeft over het fi-

nancieel verslaggevingsdocument door de betrokken topfunctionaris 

of, in de gevallen waarin een topfunctionaris de opgedragen taken 

vervult of de werkzaamheden vervult anders dan op grond van een 

dienstbetrekking, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de top-

functionaris ter beschikking stelt nog niet is terugbetaald. 

2. Indien het financieel verslaggevingsdocument niet de juiste voorge-

schreven gegevens bevat, meldt de externe deskundige de ontbrekende 

gegevens aan de Minister. 
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§6 Handhaving 

 

Artikel 19 

 

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze 

landsverordening zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen 

ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de 

Landscourant van Aruba. 

2.  De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor 

zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, 

bevoegd: 

 a. alle inlichtingen te vragen; 

 b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere 

informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of kopie te maken of 

deze daartoe tijdelijk mee te nemen; 

 c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke 

toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen 

aangewezen personen; 

3.  Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, 

onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm. 

4.  De wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewe-

zen personen geschiedt conform de voorschriften van het Landsbesluit 

algemene bepalingen toezichtuitoefening of het landsbesluit dat dit ver-

vangt. 

5.  Een ieder verleent aan de krachtens het eerste lid aangewezen perso-

nen alle medewerking, die op grond van het tweede lid van hen wordt 

gevorderd. 

 

Artikel 20 

 

1. De Minister is ter handhaving van deze landsverordening bevoegd om 

partijen een last onder dwangsom op te leggen. 

2. Van een last onder dwangsom als bedoeld in het eerste lid wordt mede-

deling gedaan door plaatsing in de Landscourant van Aruba. Hiertoe 
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wordt niet overgegaan dan nadat de last onder dwangsom onherroepelijk 

is geworden. 

3. De Minister kan verbeurde dwangsommen verrekenen met bestaande 

vorderingen van de rechtspersoon die de dwangsom heeft verbeurd op 

het Land. 

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels ge-

steld ten aanzien:  

 a. de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheid, be-

doeld in het eerste lid; 

 b. de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder 

dwangsom, alsmede de vermelding van bepaalde gegevens van de 

overtreder bij de toepassing van de last onder dwangsom per over-

treding; de overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar 

zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, 

minimumbedragen en maximumbedragen. 

5. Verbeurde dwangsommen komen toe aan het Land. 

 

Artikel 21 

 

1.  Indien een verbeurde dwangsom niet is betaald binnen de door de Minis-

ter bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om 

binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom, verhoogd met 

de kosten van de aanmaning, te betalen. 

2.  Bij gebreke van betaling kan door de Minister van de overtreder het be-

drag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorde-

ringskosten, door middel van een dwangbevel worden ingevorderd.  

3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van bete-

kening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met 

toepassing van de voorschriften van dat wetboek kan worden tenuitvoer-

gelegd. 
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4.  Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: 

 a. aan het hoofd het woord dwangbevel; 

 b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de ver-

schuldigde wettelijke rente; 

 c. het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voortvloeit; 

 d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

 e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitge-

bracht. 

5.  Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat 

tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt te-

gen de Minister bij het gerecht in eerste aanleg en op de voor het indie-

nen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de 

voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het 

dwangbevel. 

 

Artikel 22 

 

1. De Minister is bevoegd tot openbaar maken van de gegevens voor zover 

deze op grond van artikel 17 hadden moeten worden opgenomen in het 

financieel verslaggevingsdocument. Openbaarmaking geschiedt zoveel 

mogelijk op de voor het financieel verslaggevingsdocument voorge-

schreven wijze, alsmede door bekendmaking in de Landscourant van 

Aruba. 

2. Voordat de Minister overgaat tot openbaarmaking van de gegevens, be-

doeld in het eerste lid, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid 

zijn zienswijze naar voren te brengen. 

3. De verantwoordelijke is de kosten verbonden aan de openbaarmaking, 

bedoeld in het eerste lid, verschuldigd. Onder deze kosten zijn mede be-

grepen de kosten van het opstellen van het openbaar te maken docu-

ment. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere 

regels worden gesteld over de wijze waarop het bedrag van de kosten 

wordt vastgesteld. 



Pagina 20        Afkondigingsblad van Aruba 2022 no. 91 
______________________________________________________________ 
 
4. De Minister kan van de verantwoordelijke bij dwangbevel de ingevolge 

het tweede lid verschuldigde kosten invorderen. Artikel 21, derde tot en 

met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.  

 

§7 Overgangs- en slotbepalingen 

 

Artikel 23 

 

1. In afwijking van artikel 10 is een voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van deze landsverordening tussen partijen overeengekomen bezoldiging 

die meer bedraagt dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, 

toegestaan voor ten hoogste twee jaren na inwerkingtreding van deze 

landsverordening. De bezoldiging, bedoeld in de vorige volzin, wordt 

slechts verhoogd, indien deze verhoging en de wijze waarop deze wordt 

berekend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze landsverorde-

ning tussen partijen zijn overeengekomen. De artikelen 20 tot en met 22 

zijn van toepassing. 

2. Indien de in het eerste lid bedoelde periode is verstreken, wordt de over-

eengekomen bezoldiging in een periode van drie jaar teruggebracht tot 

het voor de rechtspersoon geldende maximum. In het eerste jaar be-

draagt de verlaging een vierde deel van het verschil tussen de bezoldi-

ging die op grond van het eerste lid werd genoten en het geldende 

maximum. In het tweede jaar bedraagt de verlaging een derde deel van 

het verschil tussen de bezoldiging uit het eerste jaar en het geldende 

maximum. In het derde jaar bedraagt de verlaging een tweede deel van 

het verschil tussen de bezoldiging uit het tweede jaar en het geldende 

maximum. Een eventuele overeengekomen verhoging als bedoeld in het 

eerste lid blijft buiten toepassing. Vijf jaren na inwerkingtreding van deze 

landsverordening bedraagt de bezoldiging niet meer dan de maximale 

norm, bedoeld in artikel 9. 

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op: 

 a.  een bezoldiging voor de leden van de hoogste toezichthoudende or-

ganen van een rechtspersoon die afwijkt van artikel 11; 



Pagina 21        Afkondigingsblad van Aruba 2022 no. 91 
______________________________________________________________ 
 
 b. een tussen partijen overeengekomen bezoldiging die meer bedraagt 

dan de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 9, eerste lid, indien 

toepassing wordt gegeven aan artikel 13, eerste lid, of artikel 14;  

 c. een voorafgaand aan de aanvraag van subsidie tussen partijen over-

eengekomen bezoldiging die meer bedraagt dan de maximale bezol-

diging, bedoeld in artikel 9, eerste lid, indien door de verlening van 

die subsidie als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, ten 3°, deze lands-

verordening van toepassing wordt op een rechtspersoon. 

4. Een beding in afwijking van artikel 16, eerste lid, is, indien het beding is 

overeengekomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze lands-

verordening, dan wel voorafgaand aan de aanvraag van subsidie, waar-

door deze landsverordening van toepassing is geworden op de betref-

fende rechtspersoon, toegestaan voor ten hoogste twee jaar na inwer-

kingtreding van deze landsverordening dan wel de verlening van de sub-

sidie. 

5. Indien een dienstverband waarop dit artikel van toepassing is, wordt ver-

lengd, blijft dit artikel na de verlenging buiten verdere toepassing. 

6. Voor de toepassing van dit artikel blijft buiten beschouwing iedere wijzi-

ging in de bezoldiging of de duur van het dienstverband die wordt over-

eengekomen tussen het tijdstip van goedkeuring van deze landsveror-

dening door de Staten en het tijdstip waarop deze landsverordening in 

werking treedt.  

 

Artikel 24 

 

In afwijking van artikel 15 kan de Minister bij inwerkingtreding van deze 

landsverordening het in dat artikel genoemde bedrag vaststellen voor het lo-

pende jaar. 

 

Artikel 25 

 

1. Zolang het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in de 

artikelen 10, vierde lid, nog niet in werking is getreden, blijven deze 

landsverordening en de daarop rustende bepalingen van toepassing ten 
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aanzien van topfunctionarissen die hun functie of werkzaamheden ver-

richten anders dan op grond van een dienstbetrekking. 

2. Bij het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in het 

eerste lid, worden regels gesteld over het overgangsrecht ten aanzien 

van voorafgaande aan de inwerkingtreding van het landsbesluit, hou-

dende algemene maatregelen, tussen partijen overeengekomen bezoldi-

gingen. 

 

Artikel 26 

 

Indien de ontwerp-landsverordening, houdende nadere regels inzake de ta-

ken, samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Ombudsman (Lands-

verordening Ombudsman) tot landsverordening is of wordt verheven en die 

landsverordening eerder in werking treedt of is getreden dan deze landsver-

ordening, komt artikel 2, onderdeel a, van deze landsverordening als volgt te 

luiden: 

 a. de ministeries van het Land, landsbedrijven, de 

Staten, de Raad van Advies, de Algemene Reken-

kamer en de Ombudsman;  

 

Artikel 28 

 

De Minister zendt jaarlijks voor 31 december aan de Staten een overzicht van 

de geconstateerde overtredingen en de getroffen handhavingsmaatregelen. 

 

Artikel 29 

 

1. De Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze 

landsverordening, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten een 

verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze landsverorde-

ning in de praktijk. Hiertoe wordt per rechtspersoon in ieder geval reke-

ning gehouden met: 

 a. de sector waarin de rechtspersoon opereert; 

 b. de concurrentie- en monopoliepositie van de rechtspersoon; 
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 c. de mate waarin de rechtspersoon voordeel geniet vanwege de relatie 

met het Land, waaronder voordelen vanwege door het Land verstrek-

te subsidies, premies, afdrachten, wettelijke belastingen en heffingen, 

en overige financiële bijdragen van het Land; 

 d. bij of krachtens landsverordening toegekende taken en bevoegdhe-

den aan de rechtspersoon; 

 e.  de afhankelijkheid van de rechtspersoon van het onder b, c en d ge-

noemde voor het voortbestaan, het functioneren en de duurzaamheid 

van de financiële positie van de rechtspersoon; 

 f. de vereiste capaciteit, kennis en deskundigheid bij de rechtspersoon; 

 g. het gevoerde corporate governance beleid van de rechtspersoon; 

 h.  de mate van procedurele transparantie en verantwoording bij het be-

zoldigingsbeleid; 

 i. de toepassing van de paragrafen 2.2 en 2.3. 

2. De rechtspersonen verlenen alle medewerking en verstrekken alle infor-

matie en gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het openstel-

len van de in het eerste lid bedoelde verslag. 

 

§8 Inwerkingtreding en citeertitel  

 

Artikel 30 

 

1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2022. In-

dien de plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba geschiedt na 30 juni 

2022, treedt zij in werking op de eerste dag van de maand volgende op 

die van de plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 
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2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening normering topinko-

mens. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 4 juli 2022 

 J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Financiën en Cultuur, 

X.J. Maduro 

 

 

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, 

   Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, 

E.C. Wever-Croes 
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Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d. 

 

Communicatie 

- Antilliaanse Televisie Maatschappij N.V. 

- Post Aruba N.V. 

- Servicio di Telecomunicacion di Aruba (SETAR) N.V. 

 

Cultuur 

- Fundacion Museo Arubano. 

- Stichting Arubaanse Muziekschool. 

- Stichting Schouwburg. 

- Stichting UNOCA. 

 

Economie 

- De Kamer van Koophandel en Nijverheid. 

- Free Zone Aruba N.V. 

- Stichting Comsumidornan Arubano Solidario (CAS). 

 

Energie 

- CAP Compania Arubano di Petroleo N.V. 

- Fuels Marketing & Supplies Aruba (FMSA) N.V. 

- Naamloze Vennootschap Elektriciteit-Maatschappij Aruba (ELMAR). 

- Refineria di Aruba (RDA) N.V. 

- Utilities Aruba N.V. 

- Water- en energiebedrijf Aruba (W.E.B.) N.V. 

 

Financiën  

- De Centrale Bank van Aruba. 

- De Volkskredietbank. 

- Stichting Algemeen Pensioenfonds van Aruba (APFA). 

- Sticting Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda. 
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Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening 

- Stichting Fundacion Cas pa Comunidad Aruba (FCCA). 

 

Justitie  

- Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba. 

 

Natuur en Milieu 

- De Servicio di Limpiesa di Aruba (SERLIMAR). 

- Stichting Fundacion Parke Nacional Aruba. 

 

Onderwijs  

- De Universiteit van Aruba. 

- Stichting Avondonderwijs Aruba (SAA). 

- Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB). 

- Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA). 

- Stichting Onderwijs Combina (SOC). 

- Stichting Onderwijs van de Advent Zending Aruba (SOAZA). 

- Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba (SPCOA). 

- Stichting Volle Evangelie Onderwijs Aruba (SVEOA). 

- Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba (SVOA). 

 

Ouderenzorg 

- Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA). 

- Stichting Fundacion CasMarie.  

- Stichting Fundacion Centro pa nos Grandinan (Centro Kibrahacha). 

 

Sociale Zaken 

- Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba (ATHA). 

- Centro di Bario Dakota. 

- Centro di Bario Playa Pabao. 

- Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita (FAVI). 

- Fundacion Arubano pa e Invalidonan (FUNARI). 

- Fundacion Biba Bao Guia. 

- Fundacion Mary Joan Breast Cancer Support Group. 
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- Fundacion pa Hende Muher den Dificultad. 

- Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba (FMAA). 

- Fundacion pa nos Comunidad. 

- Fundacion pa nos Muchanan. 

- Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba. 

- Stichting Ambiente Feliz. 

- Stichting Ambiente Nobo. 

- Stichting Casa Cuna Progreso. 

- Stichting Centro di Bario Ayo y Becindario. 

- Stichting Centro di Bario Brazil. 

- Stichting Centro di Bario Savaneta. 

- Stichting Centro di Bario Noord. 

- Stichting Centro di Bario Tanki Leendert. 

- Stichting Centro-Bario Lago Heights. 

- Stichting di Bario Santa Cruz. 

- Stichting Fundacion Guia Mi. 

- Stichting Fundacion Parlamento Hubenil Aruba.  

- Stichting Fundacion Respeta Mi. 

- Stichting Kinderhuis Imeldahof Aruba. 

- Stichting Tienda di Educacion. 

- Fundacion Famia Planea Aruba. 

- Stichting Trampolin pa Trabou (Sonrisa). 

- Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA). 

- Young Men’s Christian Association of Aruba (YMCA). 

 

Sport 

- Aruba Sport Unie.  

- Comité Olimpico Aruba. 

- Fundacion Facilidadnan Deportivo. 

- Stichting Fundacion Arubiano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo 

(F.A.M.F.D.). 

- Stichting Fundacion Lotto pa Deporte. 
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Toerisme 

- Aruba Airport Authority N.V. 

- Aruba Ports Authority N.V. 

- De Aruba Tourism Authority (ATA). 

 

Transport 

- Air Navigation Services Aruba N.V. (ANSA). 

- Arutram N.V. 

- Compania Arubano di Parkeer N.V. (Aruparking). 

- Compania Arubiano di Bus N.V. (Arubus). 

 

Volksgezondheid  

- De Sociale Verzekeringsbank (SVb). 

- Fundacion Anti Droga Aruba (FADA). 

- Fundacion pa Esnan di Problema di Oido (FEPO). 

- Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba (FSLMA). 

- Het Instituto Medico San Nicolas (IMSAN). 

- Het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering (UO AZV). 

- Stichting voor Volkshygiëne van het Wit Gele Kruis. 

- Stichting Ziekenverpleging Aruba. 

- Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo. 

 


