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Uw brief: 21 mei 2014 
Uw kenmerk: US/98/13-14 
Datum: 9 juni 2014 
Kenmerk: RvA 77-14 

 
Onderwerp: Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voor- 

zieningen politieke ambtsdragers (AB 2010 no. 90)  

 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden initiatief ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers 
(AB 2010 no. 90), moge de Raad U het volgende berichten. 
 
1. Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd een volgens de indiener van deze initiatief-
landsverordening niet bedoelde omissie in de Landsverordening voorzieningen politieke 
ambtsdragers te herstellen teneinde te bewerkstelligen dat politieke ambtsdragers in aanmerking 
kunnen komen voor dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als ambtenaren. De Raad maakt 
ondermeer  opmerkingen  over de inhoud van de bezoldiging van statenleden alsmede over de 
financiële consequenties van het ontwerp.  
  
2. De redactie van het voorgestelde tweede lid van artikel 5, van de Landsverordening 
voorzieningen politieke ambtsdragers brengt met zich mee dat op voorhand niet volledig kan 
worden bepaald welke rechtspositionele aanspraken thans ook voor statenleden zullen gaan 
gelden. De Raad acht het wenselijk dat in de memorie van toelichting daarover duidelijkheid 
wordt verschaft.  
In dit kader zou tevens inzicht dienen te worden gegeven in de bezoldigingscomponenten 
waaruit de in artikel 4, tweede lid van de Landsverordening voorzieningen politieke 
ambtsdragers opgenomen bezoldiging van statenleden ten tijde van de inwerkingtreding van die 
landsverordening bestond. Naar de mening van de Raad dient uitgesloten te worden dat door 
voorgesteld artikel I rechtspositionele aanspraken die voor ambtenaren golden ten tijde van de 
inwerkingtreding van de Landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers en wellicht 
reeds zijn geïncorporeerd in de geldende bezoldiging voor statenleden nogmaals worden 
toegekend. 
 
3. De Raad adviseert om in voorgesteld artikel I aan te geven dat de bestaande tekst van 
artikel 5 van de Landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers wordt vernummerd tot 
eerste lid. De voorgestelde redactie acht de Raad niet voldoende duidelijk. 
 
4. De Raad acht de financiële paragraaf in de memorie van toelichting ontoereikend en 
onvoldoende inzichtelijk. De enkele opmerking dat in de begroting van de Staten voor het 
dienstjaar 2014 met het ontwerp rekening zal worden gehouden volstaat niet. De Raad acht het 
wenselijk dat de memorie van toelichting wordt uitgebreid met een financiële paragraaf waarin 
de kostenverhoging die als gevolg van het ontwerp zal optreden inzichtelijk wordt gemaakt. 

 

Aan de Voorzitter der Staten 
 L.G. Smith Boulevard 72 
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De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het 

onderhavige ontwerp en geeft U in overweging het verder in procedure te brengen nadat  aan 
het voorgaande aandacht zal zijn geschonken. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    _____________________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 
 
 


