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Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening 
voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 
2010 no. 91) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening voorzieningen gewezen politieke 
ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91), moge de Raad Uwe Excellentie het 
volgende berichten. 
 
1. De considerans en de toelichting geven aan dat - afhankelijk van het tijdstip van 
ontbinding van de Staten - gewezen Statenleden het risico lopen op een abrupte en 
onverantwoord grote terugval in hun inkomen bij het later (namelijk op de eerste dag 
van de maand na die van het aftreden) ingaan van de aanspraak op de 
overbruggingsuitkering als bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening voorzieningen 
gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (hierna: de overbruggings-
uitkering). 1  Volgens de regering zou dit ook gelden voor gewezen ministers en de 
gewezen Gevolmachtigde Minister bij hun aftreden.2  
 

Het onderhavige ontwerp strekt derhalve tot het vervroegen van de ingangsdatum 
van de aanspraak op de overbruggingsuitkering door de huidige in artikel 19, eerste lid, 
onderdeel a, van de landsverordening vermelde ingangsdatum, zijnde de eerste dag van 
de maand na die van het ontslag of aftreden van de politieke ambtsdrager, te wijzigen 
in de dag van ingang van het ontslag of aftreden van de politieke ambtsdrager (zie 
voorgesteld artikel I). 

 
2. De Raad merkt op dat de overbruggingsuitkering is bedoeld om een abrupte en 
onverantwoord grote terugval in het inkomen van een gewezen politieke ambtsdrager te 
voorkomen. Conform deze doelstelling zou het logischer zijn om deze aanspraak in te 
laten gaan op de dag van ingang van het ontslag of aftreden van de politieke ambts-
                                                                 
1 Zie considerans jo. MvT, p. 1-2. 
2 Zie noot 1. 
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drager.3 Hierdoor kan namelijk ook in de maand van het ontslag of aftreden een abrupte 
en onverantwoord grote terugval in het inkomen van de politieke ambtsdrager worden 
voorkomen, te meer indien dit ontslag of aftreden aan het begin van de maand 
plaatsvindt. Met het ontwerp wordt aldus meer recht gedaan aan datgene wat de 
overbruggingsuitkering beoogt, niet alleen in algemene zin maar ook toegespitst op de 
huidige situatie als gevolg van de Covid-19-crisis.4 De Raad adviseert om de toelichting in 
bovengenoemde zin aan te passen, zodat deze probleem- en doelstelling duidelijker 
beschreven wordt. 
 

In de marge van zowel het ontwerp als de toelichting zijn enkele voorstellen tot 

redactionele verbetering opgenomen. 

 

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

ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat aan 

het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. 

 
 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     drs. C. Timmer 

                                                                 
3 Aruba is thans het enige land in het Koninkrijk dat een andere ingangsdatum kent voor de aanspraak op 
een overbruggingsuitkering. In de overige landen van het Koninkrijk is op dit moment de ingangsdatum van 
de aanspraak op een overbruggingsuitkering bepaald op de dag van ingang van het ontslag of aftreden van 
de politieke ambtsdrager (Zie voor Nederland: Stb. 1969, 594, Curaçao: AB 2010 no. 86 en Sint Maarten: 
AB 2010 no. 8). 
4 Zie in dit verband de Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten (AB 2020 no. 
86) en de Landsverordening versobering bezoldigingen en voorzieningen overheid (AB 2020 no. 108). 


