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PUBLICATIEBLAD 
 
 LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 17de maart 2015 
 tot regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid 
van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding 
lid Raad van State van het Koninkrijk) 

____________ 
 

I n   n a a m   v a n   d e   K o n i n g! 
______ 

 
D e   G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 

 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is dat de schadeloosstelling van het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden benoemde lid van de Raad van State van het 
Koninkrijk proportioneel gelijke tred houdt met de voorzieningen van de Nederlandse staatsraden; 
 
dat het dientengevolge wenselijk is de bedragen genoemd in het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 8ste  januari 1987 tot  regeling van de schadeloosstelling en andere financiële 
voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 
13, tweede lid,  van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden1 aan te passen en onder 
intrekking van dat landsbesluit, te komen met een nieuw landsbesluit; 
 
dat artikel 2, vierde lid, van de Rijkswet van 12 december 1985 (Stb 669), houdende bepalingen 
omtrent de Regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid 
van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het 
Statuut voor het Koninkrijk in acht is genomen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel 1 
 
1. Het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13,   
    tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, geniet een schade-  
    loosstelling van € 3.525 per maand. 
2. Het genot van de schadeloosstelling vangt aan met de dag van indiensttreding. 
3. Bij wijziging van de bezoldiging van de Nederlandse staatsraden wordt ook de   
    schadeloosstelling van het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, bedoeld in  
                     
1 P.B. 1987, no. 1 
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     het eerste lid, met een proportioneel bedrag gewijzigd bij Ministeriële regeling met  
    algemene werking. 
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4. Boven het bedrag, genoemd in het eerste lid, heeft het lid van de Raad van State van  
    het Koninkrijk, bedoeld in het eerste lid, per jaar aanspraak op een te declareren  
    vergoeding van de kosten aan de uitoefening van het lidmaatschap verbonden,  
    waaronder reiskosten, tot maximaal € 14.200 per jaar.  
 
 

Artikel 2 
 
Artikel 38 en artikel 43, derde en vierde lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht2 
vinden overeenkomstige toepassing in geval van overlijden dan wel blijvende 
arbeidsongeschiktheid van het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, bedoeld in het eerste 
lid. 
 
 

Artikel 3 
 
Het Landsbesluit van de 8ste  januari 1987 tot regeling van de schadeloosstelling van en andere 
financiële voorzieningen van het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge 
artikel 13,  tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden3, wordt ingetrokken. 
 
 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin het geplaatst is en werkt terug tot en met 18 november 2011. 
 
 

Artikel 5 
 
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad van 
State van het Koninkrijk. 
 
 
                                                                                   Gegeven te Willemstad, 17 maart 
2015 

                                                                         L.A. GEORGE-WOUT 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
              I.O.O. ASJES 
 
                                                                                                Uitgegeven de 7de augustus 2015 
 De Minister van Algemene Zaken, 
                                                                                                             I.O.O. ASJES 

                     
2 Bijlage F behorende bij de Eilandsverordening vaststelling diverse landsverordeningen Curaçao  
   (A.B. 2010, no. 87)  
3 P.B. 1987,  no. 1. 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad 
van State van het Koninkrijk. 
 
 
I. Algemeen 
 
In artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet van 12 december 1985, houdende bepalingen omtrent de 
Regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid van de 
Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor 
het Koninkrijk der Nederlanden (P.B. 1986, no. 26) is bepaald dat bij landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, de schadeloosstelling van onder andere het Curaçaose lid wordt geregeld. 
Het derde en vierde lid van artikel 2 van de bovengenoemde Rijkswet bevat de wettelijke 
voorgeschreven procedure voor vaststellen, wijzigen dan wel intrekken van een dergelijk 
landsbesluit. Op grond daarvan diende over het onderhavige ontwerp het gevoelen van de regering 
van het Koninkrijk te worden ingewonnen. De regering van het Koninkrijk heeft meegedeeld dat 
de huidige financiële voorzieningen voor het Curaçaose lid niet meer in overeenstemming zijn met 
de aard en omvang van zijn werkzaamheden. Er is onvoldoende rekening gehouden met de kosten 
verbonden aan de vervulling van zijn lidmaatschap. Het onderhavige landsbesluit strekt ertoe 
gunstiger financiële voorzieningen voor voornoemd staatsraad te treffen die recht doen aan zijn 
werkzaamheden als lid van de Raad van State van het Koninkrijk en waarbij rekening is gehouden 
met de aan de uitoefening van het lidmaatschap verbonden kosten. 
 Voorts dient opgemerkt te worden dat de in dit landsbesluit voorgestelde aanpassingen van de 
schadeloosstelling voor het Curaçaose lid wenselijk is om proportioneel aan te sluiten bij de 
aangepaste financiële voorzieningen van de Nederlandse staatsraden. 
 
 
II. Financieel 
 
Artikel  1, derde lid, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 1ste november 
1999 tot wijziging van het landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 8ste januari 1987 tot 
regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad 
van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden4 biedt de grondslag om de schadeloosstelling voor het Curaçaose lid 
van de Raad van State van het Koninkrijk proportioneel te verhogen bij ministeriële regeling met 
algemene werking tot een bedrag van € 3.525  per maand. Het Ministerie van Financiën, Afdeling 
Financieel beheer en begrotingsbeheer, hebben voor wat betreft dit punt geen bezwaar om het 
bedrag van schadeloosstelling en kostenvergoeding te verhogen met 25 % en gaat ermee akkoord 
om het bedrag van de schadeloosstelling te verhogen tot een afgerond bedrag van € 3.525 per 
maand. 
In de geest van artikel 1, derde lid, van het onderhavige landsbesluit is het tevens gewenst het 
bedrag van de kostenvergoeding te verhogen met eveneens 25% tot € 14.200 per jaar. Echter met 
dien verstande dat de extra kosten die hieraan verbonden zijn binnen de begroting van het 
Ministerie van Algemene Zaken gedekt zullen worden. 
 
 

                     
4 P.B. 1999,  no. 189. 
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III. Raad van Advies 
  
De Raad van Advies heeft op 6 juni 2012 (RvA no. RA/15-12-LB) advies uitgebracht. Conform 
het advies van de Raad van Advies is tevens artikel 2 aangepast. Omdat zowel artikel 1 als artikel 2  
van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 8ste januari 1987 nodig aangepast 
moesten worden, is besloten om een geheel nieuw landsbesluit te maken en eerder genoemd 
landsbesluit in te trekken. Het advies van de Raad van Advies is voor het overige opgevolgd en de 
opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn verwerkt. 
 
 
IV. Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
Ingevolge het eerste lid is de maandelijkse schadeloosstelling en de jaarlijkse maximaal te 
declareren vergoeding van de kosten verbonden aan de uitoefening van het lidmaatschap verhoogd. 
Ingevolge het derde lid, wordt bij toekomstige wijzigingen van de bezoldiging van de Nederlandse 
staatsraden de schadeloosstelling van het Curaçaose lid met een proportioneel bedrag gewijzigd. 
Evengenoemd artikellid strekt ertoe de nieuwe verhouding tussen de bezoldiging van de 
Nederlandse staatsraden en de schadeloosstelling van het Curaçaose lid qua hoogte te handhaven. 
In laatstgenoemd artikellid moet onder “bezoldiging” worden verstaan het ambtsinkomen 
(basissalaris) waaronder niet is begrepen de vakantietoeslag en de vergoeding die maandelijks 
wordt verstrekt voor de kosten die zijn verbonden aan de vervulling van zijn ambt. 
 
Artikel 2 
Met het oog op de verkrijging van de hoedanigheid van het land Curaçao is bij Eilandsverordening 
vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B 2010, no.87) een nieuwe 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA) vastgesteld. In dit artikel is verwezen naar 
de relevante artikelen van de nieuwe LMA. 
 
Artikel 3 
Het Landsbesluit van de 8ste januari 1987 tot de regeling van de schadeloosstelling van en andere 
financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van state van het Koninkrijk wordt ingetrokken, 
omdat alle bepalingen in voornoemd landsbesluit in het onderhavige landsbesluit zijn 
overgenomen en aangepast. 
 
Artikel 4 
In dit onderhavige besluit is het tijdstip van inwerkingtreding gesteld op 18 november 2011, zijnde 
de dag waarop een nieuw lid van de Raad van State voor Curaçao aantrad. 
Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt. 
 
 
 De Minister van Algemene Zaken, 
            I.O.O. ASJES 
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