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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 juni 2009 tot uitkering
van gelijke toeslagen aan alle ambtenaren (Landsbesluit gelijke toeslagen)

Uitgegeven, 14 juli 2009

De minister van Justitie,
H.R. Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat vanaf het jaar 1999 de financiele situatie van 's Lands kas geen algehele indexering toestond van de ambtenarensalarissen ter compensatie van het koopkrachtverlies dat voor ambtenaren is ontstaan als gevolg van opgetreden inflatie
zodat de regering in plaats daarvan de ambtenaren vanaf dat jaar tegemoet is gekomen met een gedeeltelijke compensatie, in de vorm van jaarlijks uit te keren
gelijke toeslagen;
dat het thans wenselijk is, de vooromschreven compensatie door middel van jaarlijkse gelijke toeslagen, wettelijk te regelen;
Gelet op:
artikel 28 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
1. De ambtenaar heeft jaarlijks aanspraak op twee toeslagen op zijn salaris ter
compensatie van verlies van koopkracht als gevolg van inflatie, als bepaald in artikel
2.
2. De uitbetaling en de berekening van het bedrag van de toeslagen bedoeld in
het eerste lid zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van de vakantieuitkering van hoofdstuk IV van de Landsverordening vakantie en vrijstelling van
dienst ambtenaren (AB 1998 no. GT 22), met uitzondering van de artikelen 22, 24,
eerste lid en 25.
Artikel 2
1. Jaarlijks wordt een voorjaarstoeslag van Afl. 884,- op het ambtenarensalaris
uitgekeerd, gelijktijdig met de uitbetaling van dit salaris over de maand januari.
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2. Jaarlijks wordt een najaarstoeslag van Afl. 1250,- op het ambtenarensalaris
uitgekeerd, gelijktijdig met de uitbetaling van dit salaris over de maand november.
Artikel 3
De bedragen uitgekeerd in de maand november in de periode van 1999 tot en
met 2008 worden aangemerkt als uitkeringen als bedoeld in artikel 2, tweede lid. De
bedragen zijn als volgt:
- de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999, Afl. 480,-;
- de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000, Afl. 736,-;
- de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004, Afl. 896,-;
- de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008, Afl. 1250,-.
Artikel 4
Het Algemeen toeslagbesluit ambtenaren (AB 2005 no. 29) wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het
Afkondigingsblad waarin dit landsbesluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31
december 2008, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van het Afkondigingsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1
januari 2009.

Gegeven to Oranjestad, 29 juni 2009
F.J. Refunjol

De minister van Algemene Zaken,
N.O. Oduber
De minister van Financien en Economische
Zaken,
N.J.J. Swaen
De minister van Justitie,
R.H. Croes

