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Ontwerp-landsverordening  houdende bepalingen met 

betrekking tot de financiële voorzieningen ten behoeve  

van voormalige politieke ambtsdragers en hun weduwen 

en wezen (Landsverordening voorzieningen gewezen 

politieke ambtsdragers en hun nabestaanden) 

 

 

 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de financiële voorzieningen 

ten behoeve van voormalige politieke ambtsdragers en hun weduwen en wezen 

(Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden) 

 

 1. Algemeen 

 

 Met de onderhavige voorstellen wordt een allesomvattende regeling beoogd van 

de financiële voorzieningen ten behoeve van voormalige politieke ambtsdragers en hun 

nabestaanden. De voorstellen vloeien voort uit een protocol van 27 augustus 2010 dat 

naar aanleiding van de zgn. Sociale Dialoog is gesloten. Hoewel met de onderhavige 

voorstellen 'een substantiële versobering'
1
 wordt beoogd, wordt verzuimd deze 

inzichtelijk te maken. Dit dient conform artikel 6, Comptabiliteitsverordening 1989 

alsnog te geschieden. Ook het feit dat de onderhavige voorstellen volgens de 

ondergetekenden een 'opoffering'
2
 zou inhouden, rechtvaardigt een inzichtelijk maken 

van de omvang hiervan. 

Voorts wordt in de toelichting opgemerkt dat er alleen op korte termijn financiële 

consequenties aan de onderhavige voorstellen verbonden zullen zijn indien de Staten 

voortijdig worden ontbonden
3
. De Raad acht het noodzakelijk dat deze thans 

onbegrijpelijke stelling nader wordt onderbouwd. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 2 en de toelichting daarop, wil de Raad 

                                                 
1
 MvT, p. 2 

2
 MvT, p. 1 

3
 MvT, p. 5 
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aandacht vragen voor het onwenselijke feit dat diensten en directies ontwricht raken als 

bij het gaan bekleden van een politieke functie door een ambtenaar, diens functie 

openblijft (en permanent wordt waargenomen). Evenmin komt het de dienst (en de 

verhoudingen) ten goede indien na langere tijd functies opnieuw worden vervuld door 

personen wiens kennis t.a.v. het bepaalde vakgebied niet meer actueel is en die met hun 

vrijwillige keuze voor politiek en bestuur de carrière doorstroom van de achterblijvers 

hebben verstoord. Het voorgestelde van rechtswege herstel in activiteit van een gewezen 

politieke ambtsdrager die tevoren ambtenaar was, zou nimmer dienen in te houden het 

van rechtswege herkrijging van de oude functie, doch van een vergelijkbare functie. 

 

2.2 De Raad geeft in aanbeveling in voorgesteld artikel 3, tweede lid, niet te spreken 

van het 'verlies' van een politiek ambt, doch van 'beëindiging'. Voorts is dit lid thans zo 

geredigeerd dat de bedoelde aanspraak ontstaat op vergoeding van ten hoogste de helft 

van het aantal dagen dat de politieke ambtsdrager is vrijgesteld van dienst, ongeacht of 

(en hoeveel dagen) de desbetreffende gewezen politieke ambtsdrager deze heeft genoten
4
. 

Uit de toelichting blijkt ook dat dit niet de bedoeling kan zijn. De Raad acht het 

noodzakelijk dat dit artikel conform wordt aangepast.  

 

2.3 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 8, eerste lid,  rijst de vraag waarom geen 

soortgelijke regeling voor gewezen Statenleden is opgenomen. 

 

2.4 Aan het slot van het eerste lid van voorgesteld artikel 22 staat de zinsnede 'en wat 

gewezen politieke ambtsdragers betreft' opgenomen: deze is overbodig, nu de 

onderhavige voorstellen immers uitsluitend de gewezen politieke ambtsdragers betreft.  

 

3. Memorie van toelichting 

 

3.1 De Raad heeft in de toelichting een overmatig gebruik van het woord 'opoffering' 

aangetroffen. Op pagina 4 is het toegepast in de relatie tussen de werkzaamheden van 

politieke ambtsdragers en de aanspraak die zij na afloop van hun ambtsvervulling krijgen 

op een uitkering bij wijze van pensioen. De Raad wil er op wijzen dat 'opoffering' in dit 

verband geen dragende motivering is. Tegenover een bepaalde inspanning dient een 

passende beloning te staan en daarna een uitkering bij wijze van pensioen zoals conform 

de onderhavige nieuwe regeling het geval zal zijn, nu de politieke ambtsdragers volgens 

deze regeling een pensioen van maximum 70% van hun alsdan geldende geïndexeerde 

middelloon zullen toucheren, in plaats van een pensioeninkomen van 70% van de (veel 

lagere) hoogste ambtelijke bezoldiging volgens de thans bestaande regeling. Voor het 

overige is er sprake van een eigen keuze voor de loopbaan van politiek ambtsdrager en is 

er geen aanleiding voor enig surplus, vooral niet nu de desbetreffende ambtsdragers geen 

premies hebben afgedragen. Ook op pagina 14 en 19 wordt gesproken van 'opofferingen' 

van politieke ambtsdragers en van 'dankbaarheid' van de bevolking jegens politiek 

ambtsdragers. De Raad geeft in ieder geval in overweging niet namens de bevolking 

dergelijke stellingnamen aan te nemen in de toelichting. 

 

3.2 De Raad is van mening dat bij definitiebepalingen kan worden volstaan met de 

objectieve verwijzing naar hetgeen daaronder (zo mogelijk) in andere wetgeving wordt 

volstaan, zonder tendentieuze 'onderbouwingen' op te nemen in de toelichting
5
. Hoe de 

                                                 
4
 Omdat er geen sprake is van een dienstbetrekking kan de vrijstelling van ambtsvervulling niet worden 

aangemerkt als vakantie. 
5
 MvT, p. 8 
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bevolking van Aruba denkt over gelijkgeslachtelijke huwelijken is immers nimmer 

empirisch onderzocht. Ten aanzien van het begrip weduwe of weduwnaar is het 

voldoende om te verwijzen naar huwelijkspartner als bedoeld in artikel 31 BWA. 

 

3.3 De Raad heeft ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de ondergetekenden 

denken de gronden van het huwelijk te kunnen toetsen. In het Burgerlijk Wetboek van 

Aruba staan de geobjectiveerde formele bezwaren tegen het sluiten van een huwelijk 

limitatief opgesomd. Het oogmerk en de zuiverheid van de motieven behoren hier niet 

toe, evenmin is het aan de wetgever deze te toetsen. Indien een uitkering als bedoel in 

artikel 10 alleen aan de huwelijkspartner als bedoel in artikel 31 BWA toekomt (waarmee 

gelijkgeslachtelijke partners reeds worden uitgesloten) is een beperking op grond van 

zuiverheid van motieven aan te merken als strijdigheid met het recht om te huwen, zoals 

gegarandeerd in her EVRM. 

 

4. Conclusie en eindadvies 

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit ontwerp aan de 

Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

 

De  Adjunct-secretaris,     De Voorzitter, 

 

 

 

________________      ____________ 

mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 

 

 


