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Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de
rijkswet van 20 december 1989, houdende
regeling van pensioenen en uitkeringen aan
Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van
Aruba (Stb. 1990, 15)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het in de

regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de
Nederlandse Antillen en van Aruba bestaande onderscheid tussen
mannen en vrouwen ongedaan te maken wat betreft de rechten die bij
overlijden bestaan voor hun nabestaanden en aldus de beperkende
voorwaarden op te heffen die zijn verbonden aan het recht op
weduwnaarspensioen en tevens om de berekeningsgrondslag van de
pensioenen en uitkeringen aan te passen aan de gewijzigde berekenings-
grondslag van de wedden van de Gouverneurs;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor
het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen
en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van
Aruba (Stb. 1990, 15)1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze rijkswet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties;

b. Reglement: het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse
Antillen, onderscheidenlijk het Reglement voor de Gouverneur van Aruba;

c. Gouverneur: degene die bij koninklijk besluit als Gouverneur van de
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Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk als Gouverneur van Aruba is
benoemd op grond van artikel 1, tweede lid, van het Reglement;

d. gewezen Gouverneur: degene die na ontslag als Gouverneur
krachtens deze rijkswet uitzicht heeft op ouderdomspensioen bij het
bereiken van de vijfenvijftig-jarige leeftijd;

e. gepensioneerd Gouverneur: de gewezen Gouverneur aan wie
pensioen krachtens deze rijkswet is toegekend;

f. pensioen: elk pensioen dat is toegekend krachtens deze rijkswet,
tenzij uit de desbetreffende bepalingen het tegendeel blijkt;

g. nabestaande: de man of vrouw waarmee de Gouverneur, gewezen
Gouverneur of gepensioneerd Gouverneur op de dag van overlijden
gehuwd was.

B

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

a. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de laatstelijk als

Gouverneur genoten maandelijkse wedde, verhoogd met de vakantie-
uitkering, bedoeld in de artikelen 2 en 7, onder b, van het Positiebesluit
Gouverneur van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk het Positie-
besluit Gouverneur van Aruba.

b. Het derde lid vervalt.

C

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

De berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 2, wordt, indien de
koopkrachtontwikkeling in de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk
Aruba daartoe in een bepaald jaar aanleiding geeft, in de maand januari
daaropvolgend door Onze Minister aangepast.

D

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen afwijkende regels
worden gesteld met betrekking tot de artikelen 2 en 3, voor zover een
wijziging in de bezoldigingsstructuur ingevolge de artikelen 2, 7, onder b,
dan wel 14 van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse
Antillen, onderscheidenlijk het Positiebesluit Gouverneur van Aruba
daartoe noopt.

E

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

a. Het eerste lid komt te luiden:
1. De gewezen Gouverneur heeft vanaf de datum van ingang van het

ontslag als Gouverneur recht op een uitkering gedurende een tijdvak
gelijk aan de duur van de vervulde ambtsperiode als Gouverneur, maar
uiterlijk tot de dag waarop de leeftijd van vijfenvijftig jaar wordt bereikt.
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b. In het tweede lid wordt het woord «zijn» vervangen door: «het»,
vervalt het woord «hij» en wordt het woord «heeft» vervangen door:
«wordt».

F

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid wordt de zinsnede «artikel 2, tweede of derde lid»
vervangen door: artikel 2.

b. In het tweede lid wordt het woord «vorige» vervangen door: eerste.

c. In het derde lid wordt het woord «regelen» vervangen door: «regels»
en vervalt de zinsnede «het bepaalde in».

G

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

a. In de eerste volzin vervalt het woord «hij» en wordt het woord
«heeft» vervangen door: wordt.

b. In de tweede volzin wordt het woord «zijn» vervangen door: het.

H

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid wordt het woord «bedoed» vervangen door het
woord: «bedoeld» en de zinsnede «artikel 2, tweede of derde lid» door:
«artikel 2».

b. In het tweede lid wordt het woord «regelen» vervangen door:
«regels» en vervalt de zinsnede «het bepaalde in».

I

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9

1. De nabestaande van een Gouverneur, gewezen Gouverneur of
gepensioneerd Gouverneur heeft recht op nabestaandenpensioen.

2. Geen recht op nabestaandenpensioen bestaat, indien het huwelijk
was gesloten nadat het ontslag van de echtgenoot dan wel echtgenote als
Gouverneur was ingegaan, tenzij de echtgenoten reeds voor het ontslag
met elkaar gehuwd waren geweest.

J

Artikel 10 vervalt.

K

Artikel 11 komt te luiden:
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Artikel 11

Recht op bijzonder nabestaandenpensioen heeft de persoon met wie
een overleden Gouverneur, gewezen Gouverneur of gepensioneerd
Gouverneur gehuwd is geweest ten tijde van de ambtsperiode als
Gouverneur, mits:

a. die persoon recht op nabestaandenpensioen zou hebben gehad,
indien de echtgenoot dan wel echtgenote op de dag van het vonnis,
waarbij de echtscheiding of de ontbinding van het huwelijk is uitge-
sproken, zou zijn overleden, en

b. die persoon niet als gevolg van hertrouwen met de vroegere
echtgenoot dan wel de vroegere echtgenote ter zake van dat overlijden
recht op nabestaandenpensioen verkrijgt.

L

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid wordt de zinsnede «zijn kinderen» vervangen door:
de kinderen.

b. het tweede lid, onder d, komt te luiden:
d. pleegkinderen, waarvoor de overledene na het ontslag als

Gouverneur de pleegouderlijke zorg op zich had genomen.

M

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste en tweede lid worden de woorden «weduwe of
weduwnaar» steeds vervangen door: nabestaande.

b. In het eerste lid komt de tweede volzin te luiden: Voor de toepassing
van de eerste volzin wordt de overleden Gouverneur geacht de ambtspe-
riode als Gouverneur te hebben voortgezet tot de dag waarop het ambt
als Gouverneur zes jaren zou zijn bekleed.

c. In het tweede en derde lid wordt het woord «weduwenpensioen»
steeds vervangen door: nabestaandenpensioen.

N

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

a. Het woord «weduwenpensioen» wordt steeds vervangen door:
nabestaandenpensioen.

b. Het woord «weduwe» wordt vervangen door: nabestaande.

c. Het woord «hij» wordt vervangen door: deze.

O

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid, eerste volzin, wordt het woord «hij» vervangen door:
deze.

b. Het eerste lid, tweede volzin, komt te luiden: Voor de toepassing van
de eerste volzin wordt de overleden Gouverneur geacht de ambtsperiode
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als Gouverneur te hebben voortgezet tot de dag waarop het ambt als
Gouverneur zes jaren zou zijn bekleed.

P

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder pensioen verstaan het
bedrag dat overblijft na vermindering van dat pensioen wegens recht op
ouderdomspensioen krachtens een wettelijke aanspraak op een volksver-
zekering of een naar aard en strekking daarmee overeenkomend pensioen
of uitkering.

2. Indien naast een pensioen op grond van deze rijkswet tevens recht
bestaat op een of meer pensioenen als bedoeld in het vijfde lid en het
totaal van die pensioenen meer bedraagt dan het grensbedrag
omschreven in het derde lid, wordt eerstbedoeld pensioen beperkt tot een
zodanig gedeelte van het grensbedrag als evenredig is aan de verhouding
waarin dat pensioen staat tot het totaal van de pensioenen.

3. Het grensbedrag is het pensioen dat met toepassing van artikel 8 tot
een maximum van 70% zou zijn toegekend naar een wedde vermeerderd
met de vakantie-uitkering overeenkomend met het bedrag, genoemd in de
artikelen 2 en 7, onder b, van het Positiebesluit Gouverneur van de
Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk het Positiebesluit Gouverneur van
Aruba.

4. Indien het bedrag van een of meer van de in het tweede lid bedoelde
pensioenen bij berekening van de maximaal in aanmerking komende
diensttijd hoger is of zou zijn dan het grensbedrag, bedoeld in het derde
lid, treedt dat hogere bedrag of het hoogste van die bedragen voor de
toepassing van het tweede lid in de plaats van het grensbedrag.

5. Onder een pensioen krachtens een andere regeling wordt in dit
artikel verstaan een pensioen, een daarmee in aard overeenkomende
uitkering, alsmede een onderstand bij wijze van pensioen ten laste van het
Rijk, een provincie, een gemeente of waterschap, van de Stichting
Pensioenfonds ABP, dan wel ten laste van de Nederlandse Antillen en
Aruba of een publiekrechtelijk lichaam in deze landen of een door het
openbaar gezag in een van deze landen ingesteld fonds, met inbegrip van
de daarop onder welke benaming ook verleende toeslagen. Onder een
pensioen krachtens een andere regeling wordt in dit artikel mede
begrepen een ten laste van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba
onder welke benaming ook verleende toeslag op een pensioen, een
daarmede in aard overeenkomende uitkering of een onderstand bij wijze
van pensioen ten laste van Suriname of een publiekrechtelijk lichaam in
dat land.

6. Na beperking van een eigen pensioen volgens het eerste of tweede
lid wordt de toegepaste beperkingsbreuk slechts gewijzigd, wanneer een
pensioen krachtens een andere regeling wordt toegekend of beëindigd
dan wel wordt herzien.

7. Bij regeling van Onze Minister, Onze minister-president van de
Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Onze minister-president van
Aruba gehoord, kan de in het vijfde lid opgenomen opsomming worden
aangevuld met andere regelingen en kunnen regelingen van de werking
van dit artikel worden uitgezonderd.

Na artikel 18 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 18a

1. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing indien voor een
nabestaande, naast recht op een of meer nabestaandenpensioenen
ingevolge deze rijkswet recht bestaat op een of meer nabestaanden-
pensioenen krachtens een andere regeling, met dien verstande dat voor
het in het derde lid van dat artikel bedoelde grensbedrag en het in het
vierde lid van dat artikel bedoelde hogere bedrag, met betrekking tot een
nabestaandenpensioen krachtens artikel 16, eerste lid, 14% en met
betrekking tot een nabestaandenpensioen krachtens artikel 16, tweede lid,
28% van die bedragen in de plaats komt.

2. De gedeelten van de nabestaandenpensioenen en bijzondere
nabestaandenpensioenen, bedoeld in artikel 14, 15 en 16, gaan tezamen
het bedrag waarvan die pensioenen zijn afgeleid niet te boven.

3. Indien wegens toepassing van het tweede lid de daar bedoelde
pensioengedeelten een vermindering moeten ondergaan, geschiedt deze
in evenredigheid van de onderscheiden bedragen.

4. Voor de toepassing van het eerste, tweede en derde lid worden
krachtens wettelijk voorschrift toegekende toeslagen niet onder pensioen
begrepen.

Q

Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid wordt het woord «weduwe» vervangen door:
«nabestaande», het woord «weduwenpensioen» steeds door:
«nabestaandenpensioen» en het woord «weduwenpensioenen» door:
«nabestaandenpensioenen».

b. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op bijzonder

nabestaandenpensioen.

R

In artikel 22, onderdeel b wordt het woord «hij» vervangen door: deze.

S

In artikel 28, eerste lid, wordt de zinsnede «weduwe of weduwnaar»
steeds vervangen door: «nabestaande» en het woord «vorige» door:
«eerste».

T

Artikel 29 komt te luiden:

Artikel 29

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van een gepensioneerd
Gouverneur kent Onze Minister aan de nabestaande van wie de gepensio-
neerd Gouverneur niet duurzaam gescheiden leefde, een uitkering toe ten
bedrage van het ouderdomspensioen over een tijdvak van acht
weken. Laat de overledene geen nabestaande na als bedoeld in de eerste
volzin, dan geschiedt de uitkering ten behoeve van de kinderen, geadop-
teerde kinderen, of pleegkinderen van de overledene die de leeftijd van
eenentwintig jaar nog niet hebben bereikt en niet gehuwd of gehuwd
geweest zijn.
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2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval van
vermissing van een gepensioneerd Gouverneur als bedoeld in artikel 13.

3. Indien de overledene geen betrekkingen als bedoeld in het eerste lid
nalaat, kan Onze Minister het daar bedoelde bedrag geheel of ten dele
bestemmen voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de
lijkbezorging, indien de nalatenschap voor de betaling van die kosten
ontoereikend is.

U

Artikel 31 komt als volgt te luiden:

Artikel 31

1. Onze Minister beslist over de toekenning van pensioenen en
uitkeringen op schriftelijke aanvraag door of vanwege de belangheb-
bende.

2. Onze Minister kan een pensioen of uitkering ambtshalve toekennen
of opnieuw vaststellen.

3. Onze Minister kan een voorschot verlenen op een pensioen of
uitkering.

V

In artikel 33, tweede lid, wordt het woord «regelen» vervangen door:
regels.

W

In artikel 35, vierde lid, vervalt de zinsnede «overeenkomstig de vorige
leden».

X

Artikel 36, derde lid, komt te luiden:
3. Terugvordering of verrekening van teveel betaalde bedragen vindt,

behoudens het tweede lid, slechts plaats indien belanghebbende
redelijkerwijs had moeten begrijpen dat er teveel werd uitbetaald,
onderscheidenlijk indien belanghebbende heeft nagelaten Onze Minister
kennis te geven van een wijziging in de feiten, hoewel dit redelijkerwijs
van belanghebbende mocht worden verwacht.

ARTIKEL II

De onderdelen B, C, en D van artikel I zijn niet van toepassing op de
voor de datum van inwerkingtreding ingegane pensioenen en uitkeringen
krachtens de Rijkswet houdende regeling van pensioenen en uitkeringen
aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba (Stb. 1990,
15).

ARTIKEL III

De tekst van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van
de pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse
Antillen en van Aruba wordt in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de
Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba geplaatst.
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ARTIKEL IV

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt,
met uitzondering van artikel I, onderdeel P, terug tot en met 1 januari 2002.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van
de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden
geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 mei 2003
Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R. H. Hessing

Uitgegeven de derde juni 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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1 Laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet
van 22 december 1993, Stb. 692.
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