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Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de financ'
ieningen
ten behoeve van voormalige politieke ambtsdragers en hun we we
en wezen
(Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden).
AMENDEMENT
Van de leden:

Rene Herde, Juan D.E. Yrausquin, Rendoif A. Lee, Marlon Sneek, Melvin A. Tromp, Donald
Rasmijn, Alex Tromp, Clarisca Velasquez, Lorna Varlack, Lainda Kemp-Westerhof, Paul F.T.
Croes, Chris Dammers.
De ondergetekenden stellen met betrekking tot het ontwerp het volgende amendement voor:
1.

in artikel 3 worden de navolgende wijzigingen aangebracht;
a. het cijfer "1" voor het eerste lid en de daarachter geplaatste punt vervallen;
b. het tweede lid vervalt;

II.

in artikel 5, eerste lid, wordt het percentage "zestig" vervangen door: "tachtig";

III.

in artikel
lid;

IV.

8

vervalt het tweede lid en wordt het derde lid vernummerd tot het tweede

in artikel 10 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a. in het eerste lid vervalt de zinsnede "indien de overledene ten minste twaalf voile
kalendermaanden politieke ambtsdrager was";
b. in het tweede lid vervallen de woorden

"of perioden", wordt de komma na het

woord "was" vervangen door een punt, en vervalt het daarop volgende zinsdeel;

onderdeel a, wordt na het woord "had" ingevoegd het zinsdeel: en
hij, indien hij minister was, dat ambt gedurende zesennegentig volle maanden
bekleed had, en hij, indien hij Gevolmachtigde Minister of lid der Staten was, dat
ambt gedurende honderdvierenveertig voile maanden bekleed had;

c. in het derde lid,

V.

in artikel

11

worden de navolgende wijzigingen aangebracht:

a. in het eerste lid vervalt de bijzin "indien de overledene ten minste

twaalf volle

kalendermaanden politieke ambtsdrager was;
b. in het tweede lid vervallen de komma na het woord "was" en het daarop volgende

zinsdeel;

VI.

in artikel 18 vierd lid worden de woorden "binnen 180 dagen" vervangen door "binnen

twee jaar"

;

VII. in artikel 20 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a.

in het eerste lid wordt "8, derde lid" vervangen door: 8, tweede lid;

b.

in het derde lid wordt "derde lid" vervangen door: tweede lid.

VIII. in artikel 21 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a. voor de tekst van het artikel wordt het cijfer "1" geplaatst, gevolgen door een punt;

b. aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
2. Indien het bedrag per maand, vermeld onder hoofdschaal 16 van

bijlage A van de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (AB 1996 no. GT 2) bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is gewijzigd, worden de
uitkeringen, bedoeld in § 3 en § 4 vanaf de eerste dag van de maand,
volgend op die waarop het landsbesluit in het Afkondigingsblad van Aruba
is geplaatst, met eenzelfde percentage aangepast.
IX. artikel 22, tweede lid, komt te luiden;
2. Een aan een gewezen politieke ambtsdrager toegekend pensioen als
bedoeld in het eerste lid, vervalt op het tijdstip dat de betrokkene opnieuw een

politiek ambt gaat bekleden.

TOELICHTING
I.

Om de negatieve spiraal waarin Aruba op dit moment verkeert te kunnen doorbreken
zullen van iedere burger offers gevraagd worden. In lijn met de vorenstaande citaten
uit de memorie van toelichting, en uitgaande van de gedachte van versobering en
opoffering van voorzieningen van politieke ambtsdragers is het niet houdbaar om aan
politieke ambtsdragers wel een (gedeeltelijke) compensatie toe te kennen van niet of
niet volledig genoten vrijstelling van ambtsvervulling. Het in dit amendement
voorgestelde regeling ten aanzien van niet of niet volledig genoten vrijstelling van
ambtsvervulling is dan ook conform de geldende regeling ten aanzien van
ambtenaren. Bovendient dient een politieke ambtsdrager niet financieel geprikkeld te
worden om geen gebruik te maken van zijn vrijstelling van ambtsvervulling.

II.

De huidige regelingen voor leden van de Staten respectievelijk ministers gaan uit van
een verschillende percentage voor de overbruggingsuitkering aan politieke
ambtdragers. Aan leden van de Staten wordt een percentage van 80% van de
laatstelijk genoten inkomen toegekent, terwijl dit voor de ministers 60% bedraagt.
Daarentegen hebben de ministers op dit moment recht op uitkering van alle niet
genoten vakantiedagen aan het einde van hun ambtsberiode terwijl in dit ontwerp

deze mogelijkheid word geelimineerd. Het is noodzakelijk tot harmonisatie van de
percentages to komen voor gewezen politieke ambtsdragers, waaronder gewezen
Statenleden alsook gewezen ministers. Deze percentage is conform aanbevelingen
commissie Fowler.
III.

Is een uitkering bij wijze van pensioen eenmaal tot door pensionering tot uitbetaling
gekomen, dan is een inhouding op een uitkering van 2,5 procent feitelijk een korting
van de uitkering. Deze uitzonderlijke korting op een uitkering wordt met het
schrappen van het 2e lid voorkomen. Daarentegen wordt de inhouding op de
bezoldiging op de uitkering vanwege de nabestaandenregeling verhoogd van 5 naar 8
procent bij de landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers.

IV.

Het nabestaanden risico in dit artikel verzorgt de weduwe een uitkering bij wijze van
weduwenpensioen. Dit risico gaat in op de dag dat de politiek ambtsdrager in functie
treedt. Een minimale ambtstijd van 12 maanden veronderstelt dat de weduwe in eigen
onderhoud kan voorzien, maar dit kan ook na 12 maanden het geval zijn. In het vierde
lid worden de inkomsten uit werkzaamheden van de weduwe en pensioen ten laste
van het Land op de uitkering in mindering gebracht. Daarom wordt de uitsluiting van
het nabestaandenrisico in de eerste 12 maanden overbodig omdat de eigen inkomsten
al in mindering op de uitkering komen. Bovendien zijn de ondergetekenden van
mening dat de uitkering aan weduwen van politieke ambtsdragers die in functie
overlijden gebaseerd moet zijn op de fictie dat de politieke ambtsdragers zijn volle
pensioen heeft opgebouwd.

V.

Deze wijziging beoogt dezelfde wijziging ten aanzien van wezen als ten aanzien van
de weduwen in onderdeel IV wordt aangebracht.

VI.

De termijn wordt in overeenstemming gebracht met de normale vervaltermijn ten
aanzien van vorderingen op het Land.

VII.

Deze wijziging is benodigd in verband met de wijziging in onderdeel III.

VIII.

De uitkering bij wijze van pensioen is een bezoldigingsgerelateerde regeling, die de
bezoldiging van de ambtenarenregeling volgt.

IX.

Deze wijziging brengt in het tweede lid van artikel 20 dezelfde bewoordingen in, als
in artikel 11 van de Pensioenregeling leden der Staten worden gebruikt.
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