
 
 
 
 

Samenvatting advies over het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening algemene 
ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en artikel 11, zevende lid, van de 
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) 
 
De Raad van Advies heeft op 21 januari 2016 advies uitgebracht over het ontwerp-landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening 

algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en artikel 11, zevende lid, van de 

Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30).  

In de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering en de Landsverordening algemene 

weduwen- en wezenverzekering staat, dat de regering het ouderdomspensioen en de weduwen- 

en wezenpensioenen kan verhogen op basis van een stijging van het prijsindexcijfer van de 

gezinsconsumptie. Het gaat hierbij om een stijging van het prijsindexcijfer voor de maand 

augustus ten opzichte van de maand augustus van het voorafgaande jaar. Het prijsindexcijfer 

voor de maand augustus 2015 is met 0,7% gestegen in vergelijking met augustus 2014. In dit 

ontwerp worden de pensioenen echter met 2,4% verhoogd. Dit is een verhoging die dus in strijd 

is met de wet. 

De pensioenuitkeringen zullen met de voorgestelde verhoging omhoog gaan, terwijl de premies 

AOV en AWW gelijk blijven. In de nota van toelichting gaat de regering echter niet in op de 

financiële gevolgen die dit heeft voor het Ouderdomsfonds en het Weduwen- en Wezenfonds. 

De Raad heeft geadviseerd hier in de toelichting alsnog aandacht aan te schenken.  

Bij dit advies heeft de Raad dictum 4 gegeven: 

‘De Raad kan zich voor op grond van het bovenstaande weliswaar met de doelstelling doch niet 

met de inhoud van het ontwerp verenigen en adviseert de regering niet te besluiten conform de 

in het ontwerp gedane voorstellen, dan nadat met het advies van de Raad rekening is gehouden.’ 

Voor de betekenis van de dicta van de Raad klik hier. 
 
 

De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 

op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 

van Justitie. 

De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 
Artikel 6: 

1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  
a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 

Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  
2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  

Artikel 7, eerste lid, onder c:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, gelijktijdig met de plaatsing van de desbetreffende wettelijke 
regeling in het Afkondigingsblad van Aruba.  


