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Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de 

sociale verzekeringswetten, de Landsverordening 

loonbelasting (AB 1991 no. GT 63) en de Lands-

verordening minimumlonen (AB 1989 no.GT 26) 

(veiligstellen Ouderdomsfonds en Weduwen- en 

wezenfonds en herstel misslagen) 

Oranjestad,   3 december 2008 

  

 

 

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot wijziging van de sociale verzekeringswetten, de Landsverordening 

loonbelasting (AB 1991 no. GT 63) en de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 

no. GT 26) (veiligstellen Ouderdomsfonds en Weduwen- en wezenfonds en herstel mis-

slagen), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  

 

1. Algemeen 

 

1.1  De Raad heeft geconstateerd dat het onderhavige ontwerp, strekkende tot 

wijziging van: 

- de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no.GT 33) 

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

- de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no.GT 63)  

- de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no.GT 26)  

- de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no.GT 26) en 

- de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18) 

vrijwel identiek is aan een ontwerp dat reeds op 16 augustus 2006 aan hem was 

voorgelegd.
1
  

 

Naar aanleiding van een eerste behandeling van bedoeld ontwerp van 2006 heeft 

de Raad de  regering bericht dat de voorstellen een financiële onderbouwing ontbeerden, 

waardoor het niet mogelijk was deze op doelmatigheid en rechtmatigheid te toetsen. 

Voorts wees de Raad op het belang van een brede maatschappelijke discussie, waarmee 
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werd gedoeld op het draagvlak van de beoogde wijzigingen. In dat verband achtte de 

Raad een advies van de SER noodzakelijk. Zo dit niet al beschikbaar was, werd de 

regering, vanwege de ingrijpendheid en de mogelijke sociaal-economische implicaties 

van de voorstellen, in dringende overweging gegeven een dergelijk advies alsnog in te 

winnen.
2
  

 

1.2 Vanwege het tijdverloop en het feit dat de gevraagde additionele informatie niet 

was verkregen, heeft de Raad het ontwerp op 15 augustus 2007 geretourneerd, zonder 

hierop advies te hebben uitgebracht ingevolge artikel 16 van de Landsverordening Raad 

van Advies (AB 1992 no. GT 3). Daarbij was aangegeven dat indien advisering ter zake 

alsnog gewenst zou zijn, de Raad een (geactualiseerd) ontwerp, voorzien van het 

verzochte SER-advies alsmede van de in het schrijven van 26 oktober 2006 gevraagde 

additionele informatie, tegemoet zag. 

 

1.3 De SER heeft uiteindelijk in juni 2008 advies uitgebracht op het ontwerp van 

2006. De Raad heeft hiervan kennisgenomen en heeft geconstateerd dat dit advies 

uitsluitend betrekking heeft op de voorgestelde wijzigingen in de landsverordening AOV. 

De SER wijst het pakket van maatregelen (zoals voorgesteld in het ontwerp uit 2006) af 

en baseert zich daarbij op de bevindingen van de Commissie Agunbero over de 

hervormingen van de AOV. Deze commissie zou naar de mening van de SER hebben 

aangetoond over voldoende maatschappelijk draagvlak te beschikken.
3
 Deze stelling 

wordt door de SER overigens niet met feiten onderbouwd, evenmin als de stelling dat de 

sociale partners het ILO-voorstel, waarop de regering zijn voorstellen heeft gebaseerd, 

zouden hebben verworpen.
4
 

 

1.4 Op 5 november jl. werd het onderhavige ontwerp door de Raad ontvangen, met 

het verzoek voor 13 november 2008 advies hierop uit te willen brengen. Met de wijze van 

aanbieding wordt de indruk gewekt dat het hier om een nieuw product van wetgeving 

gaat. Deze procedure is misleidend en wekt bevreemding: 

a. De Raad heeft, zoals reeds gesteld, geconstateerd dat het onderhavige ontwerp vrijwel 

identiek is aan het ontwerp uit 2006. Er wordt niet toegelicht waarom de regering het 

onderhavige ontwerp niet heeft geactualiseerd en gecorrigeerd (dezelfde technische 

omissies zijn in de voorstellen aangetroffen). 

b. De wijzigingen betreffen voornamelijk de in het ontwerp vermelde percentages en 

geldbedragen. Over het algemeen zijn de te betalen bedragen verminderd en de te 

berekenen boeten (aanzienlijk) verhoogd. Echter, niet is toegelicht waarom de percen-

tages en geldbedragen in vergelijking met het ontwerp uit 2006 zijn gewijzigd.  

c. Er is geen rekening gehouden met de bezwaren van de Raad naar aanleiding van de 

eerste aanbieding, die reden waren voor de Raad om zich te onthouden van advies.  

d. Ook het huidige ontwerp ontbeert een duidelijke formulering van het probleem en een 

deugdelijke financiële onderbouwing van de voorgestelde maatregelen ter bestrijding 

van het probleem. 

e. Evenmin wordt gerefereerd aan het advies van de SER, zowel in het algemeen als met 

betrekking tot de redenen waarom dit advies door de regering niet wordt gevolgd.  

 

                                                 
2
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1.5 Gezien het bovenstaande moge duidelijk zijn dat de Raad zich op grond van het 

aan hem voorgelegde geen oordeel kan vormen over de sociaal-economische implicaties 

van de onderhavige voorstellen. Hierdoor is een doelmatigheidstoetsing niet mogelijk. 

Evenmin is de Raad vanwege de contradictoire rapporten overtuigd van het draagvlak 

voor de onderhavige voorstellen, noch kan – vanwege het ontbreken van een duidelijke 

probleemstelling – worden beoordeeld of de gegeven oplossing de juiste is. Hierdoor is 

een rechtmatigheidtoetsing evenmin mogelijk. 

Op grond van de beschikbare cijfers is de Raad niet overtuigd van de noodzaak om op zo 

een korte termijn voorzieningen te treffen ter waarborging van het ouderdomsfonds, 

waarvan de International Labor Organisation verwacht dat er in toenemende beroep op 

zal worden gedaan. Ondanks de beperkte toetsingsmogelijkheid, wil de Raad met het 

onderstaande bijdragen aan een finale besluitvorming ten aanzien van de onderhavige 

problematiek. 

 

2. Inhoud van het ontwerp 

 

2.1  De Raad acht het van belang dat in de intitulé gewag wordt gemaakt van alle wet-

geving die met het onderhavige ontwerp zullen worden gewijzigd, en niet te volstaan 

met: ‘de sociale verzekeringswetten’. Derhalve dienen te worden genoemd: de Lands-

verordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverorde-

ning algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30), de Landsverorde-

ning ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26) en de Cessantiaverordening (AB 1998 

no. GT 18). 

 

2.2  De Raad heeft in de considerans geen probleemdefinitie aangetroffen die het 

omvangrijke pakket maatregelen waarin het ontwerp voorziet rechtvaardigt en beveelt 

aan hierin te voorzien. De derde overweging sluit tekstueel niet goed aan op het ‘In 

overweging genomen hebbende’ en dient derhalve op een andere wijze te worden 

geredigeerd. 

 

Artikel I, onderdeel A, ten 1º 

 

2.3  Hoewel de Raad zich met de definitie van het begrip ‘ingezetene’ kan verenigen, 

zij er op gewezen dat het van eminent belang is dat de bevolkingsadministratie een 

getrouwe weergave geeft van de status van de verzekerde. Dit is met name van belang 

voor wat betreft de registratie van overlijden en uitschrijvingen. De problemen die ten 

aanzien van die registraties zijn gerezen bij de uitvoering van de Landsverordening 

Algemene ziektekostenverzekering, waarbij eveneens gebruik gemaakt wordt van 

gegevens opgenomen in de bevolkingsadministratie, onderstrepen het belang van een 

actuele en betrouwbare registratie.  

 

2.4 Uit paragraaf 5.1 van de memorie van toelichting concludeert de Raad dat 

voornoemde definitie wordt ingegeven door de wens te voorkomen dat illegaal in Aruba 

verblijvende personen op termijn een beroep zullen gaan doen op een uitkering krachtens 

de Landsverordening algemene ouderdomsvoorziening (LAOV). De Raad acht deze 

redengeving niet overtuigend, reeds vanwege het enkele feit dat de omvang van deze 

problematiek niet nader (cijfermatig) wordt onderbouwd. Daarnevens zij er op gewezen 

dat indien een in Aruba illegaal verblijvende persoon ten behoeve van wie nimmer AOV-
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premie is betaald, een beroep wenst te doen op een uitkering krachtens de LAOV, deze 

op grond van artikel 8 van de LAOV, maximaal kan worden gekort. Dit veronderstelt 

echter een individuele registratie van de verzekerden door de Sociale Verzekeringsbank 

(SVb). De koppeling met de bevolkingsadministratie zoals voorgesteld, biedt daartoe de 

mogelijkheid. 

 

2.5 Naar aanleiding van de definitie van het begrip ‘echtpaar’ merkt de Raad op dat 

personen van gelijk geslacht daar buiten vallen. Dit werkt kostenverhogend in geval van 

samenwoning, huwelijk naar Nederlands recht en het voeren van een gemeenschappelijke 

huishouding. In een dergelijke situatie wordt tweemaal de ongehuwdenuitkering 

uitbetaald. Deze is hoger dan de gehuwdenuitkering. De Raad vraagt zich overigens af 

hoe dit voorstel zich verhoudt met de uitspraak van de Hoge Raad inzake de gelding van 

authentieke aktes in het Koninkrijk en adviseert de regering hier op in te willen gaan. 

 

Artikel I, onderdeel C 

 

2.6 De Raad merkt op dat de twee in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen van 

artikel 3, eerste lid van de LAOV slechts zin hebben indien wordt voorzien in verschil-

lende tijdstippen van inwerkingtreding waarbij het gestelde in ten 2º, logischerwijs later 

in werking dient te treden dan hetgeen is opgenomen onder ten 1º. 

 

Artikel I, onderdeel D 

 

2.7 De Raad vraagt zich met betrekking tot voorgesteld artikel 5, derde lid, onderdeel 

b,  af waarom deze afwijking ook niet mogelijk zou zijn voor ingezetenen van buiten het 

Koninkrijk der Nederlanden. 

 

Artikel I, onderdeel E, ten 1º  

 

2.8 De Raad is van oordeel dat de toelichting op voorgesteld artikel 7, eerste lid, 

waarin de hoogte van het ouderdomspensioen van een ongehuwde pensioengerechtigde is 

neergelegd, ernstig tekortschiet. Blijkens de considerans en de memorie van toelichting is 

het onderhavige ontwerp opgesteld ter uitvoering van de door de ILO gedane 

aanbevelingen in 2003. De ILO-norm ten aanzien van de hoogte van ongehuwden-

pensioen bedraagt 70% van het minimummaandloon. In voorgesteld artikel 7, eerste lid, 

bedraagt dit percentage echter 65%. Vanwege het feit dat van de gehanteerde norm is 

afgeweken dient in de memorie van toelichting te worden gemotiveerd waarom van de 

ILO-norm terzake is afgeweken. Er kan derhalve niet worden volstaan met de opmerking 

dat is getracht zo dicht mogelijk bij de ILO-norm aan te sluiten en dat voornoemd 

percentage van 65% als redelijk en billijk wordt beschouwd.
5
 Dit klemt temeer vanwege 

het feit dat het in 2006 aan de Raad aangeboden ontwerp
6
 voorzag in pensioen-

percentages van 70% en 120% van het minimummaandloon voor respectievelijk 

ongehuwde en gehuwde pensioengerechtigden. De Raad acht een nadere financiële en 

juridische onderbouwing van de voorgestelde uitkeringspercentages noodzakelijk. 

 

2.9 De Raad vraagt zich af wat het effect zal zijn van de koppeling van de AOV-

uitkering aan het minimumloon op de frequentie waarmee dit minimumloon zal worden 
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6
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geïndexeerd. Het komt de Raad voor dat de grotere gevolgen die een dergelijk indexering 

op grond van het ontwerp heeft, negatief zal kunnen uitwerken op de frequentie waarmee 

het minimumloon zal worden aangepast. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat het 

bestaansminimum, wat de regeling van het minimumloon beoogt te waarborgen, onder 

druk komt te staan en daarmede de AOV-uitkering alsmede de inkomsten van het 

Ouderdomsfonds vanwege het feit dat ook het premie-inkomen niet zal kunnen worden 

geïndexeerd .  

 

2.10 Met betrekking tot voorgesteld artikel 7, derde lid, merkt de Raad op de termijn 

van 5 jaren (onderdeel a) en de leeftijdsgrenzen (onderdeel b) discriminatoir te achten, 

alsmede een ongeoorloofde inmenging van de overheid in het huwelijk. Het huwelijk is 

per definitie een zakelijke overeenkomst tussen twee personen, welke overeenkomst 

derdenwerking heeft (ook naar de overheid) en aan welke status rechten worden ontleend. 

Uit het Burgerlijk Wetboek volgt niet dat het oogmerk tot het sluiten van een huwelijk 

enige juridische betekenis heeft, tot de wettelijke voorwaarden voor het rechtsgeldig 

kunnen sluiten van een huwelijk behoort, dan wel dat op grond van enig oogmerk aan de 

zakenrechtelijke consequenties door de overheid zou mogen worden getornd. Het 

voorgestelde derde lid dient naar de mening van de Raad derhalve te vervallen. 

 

2.11 Voorts vraagt de Raad zich af of onderzoek is gedaan naar dan wel enige indicatie 

bestaat voor het afsluiten van huwelijken met het oogmerk om een gehuwdenuitkering te 

verkrijgen. Een dergelijke analyse is noodzakelijk teneinde de wenselijkheid van de 

voorgestelde maatregelen te kunnen toetsen. De memorie van toelichting geeft 

hieromtrent echter geen uitsluitsel. 

 

2.12 Ten aanzien van de in voorgesteld artikel 7, derde lid, onderdeel a, geregelde 

maatregel rijst de vraag of er aanspraak bestaat op een gehuwdenuitkering in het geval 

dat nadat een van beide echtgenoten pensioengerechtigd is geworden het huwelijk 5 jaar 

heeft standgehouden. Met betrekking tot de in voorgesteld artikel 7, derde lid, onderdeel 

b, neergelegde maatregel, acht de Raad het gekozen leeftijdsverschil van 15 jaren 

arbitrair gezien de motivering die hieraan ten grondslag ligt. Ten overvloede merkt de 

Raad op dat artikel 7, derde lid, onderdeel b, innerlijk tegenstrijding is. 

De memorie van toelichting stelt namelijk dat de 15 jaar jongere echtegeno(o)t(e) nog 

zeer wel in het arbeidsproces betrokken kan zijn of zelfs zou moeten zijn.
7
 De Raad is 

van mening dat hiervan tevens sprake zou kunnen zijn indien voornoemd leeftijdsverschil 

kleiner is dan de voorgestelde 15 jaar. Een nadere onderbouwing is derhalve op zijn 

plaats. 

 

Artikel I, onderdeel E, 2
o
 

 

2.13 Als gevolg van de inhoud van Artikel E, 1
o
, komen de leden 6 en 7 te vervallen, 

weshalve een aparte vermelding van deze artikelen, zoals voorgesteld in dit onderdeel, 

niet nodig is. De Raad heeft echter met verbazing kennisgenomen van de opmerking dat 

de regering het wenselijk vindt ‘deze beide leden expliciet en met terugwerkende kracht 

te doen vervallen (…) opdat de regering te dezer zake in de afgelopen jaren niet 

onrechtmatig heeft gehandeld door na te laten aan de bovenbedoelde plicht gevolg te 

geven'. Daartoe strekt ten 2
o.’8

 Voorgesteld wordt vervolgens om per 1 januari 1998 het 
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6e en 7e lid van de LAOV (AB 1990 no. GT 33), alsmede het 7e en 8e lid van de LAWW 

(AB 1996 no. GT 30) te laten vervallen, waarmee de regering de dwingendrechtelijke 

bepalingen met betrekking tot de indexering van de LAOV en de LAWW elimineert. De 

regering geeft in de toelichting zelve aan terzake in strijd met de wettelijke voorschriften 

sinds 1998 de AOV en de AWW niet geïndexeerd te hebben en wil daarenboven dit 

handelen met terugwerkende kracht ‘voor gedekt verklaren’. 

Indien de regering om de haar moverende redenen
9
 niet bereid is deze uitkeringen te 

indexeren, zal zij de wettelijke verplichting hiertoe eerst dienen te elimineren, aangezien 

de LAOV noch de LAWW de regering hiertoe enige discretionaire bevoegdheid 

verlenen. De door de regering toegepaste ‘bevriezing’ sinds 1998 is onrechtmatig. De 

justitiabelen zijn hierdoor rechtstreeks in hun belangen getroffen. Een voor de burger 

nadelige maatregel kan ingevolge de regels van behoorlijk bestuur en behoorlijke 

wetgeving niet met terugwerkende kracht geschieden. Terugwerkende kracht kan alleen 

in zeer uitzonderlijke gevallen en is zeker niet bedoeld om onrechtmatig overheids-

handelen te verhelpen.  

 

Artikel I, onderdeel O, ten 1º 

 

2.14  De Raad vraagt zich af waarom vigerend artikel 23, van de LAOV, niet tevens op 

de in dit onderdeel voorziene wijze wordt gewijzigd. 

 

Artikel I, onderdeel P 

 

2.15 De Raad vraagt zich af waarom in dit onderdeel de beperking is opgenomen dat 

slechts belegging van de middelen van het Ouderdomsfonds buiten het Koninkrijk der 

Nederlanden door de SVb aan de Centrale Bank dienen te worden gemeld. 

 

Artikel I, onderdeel Q, ten 2º 

 

2.16 In voorgesteld artikel 26, vierde lid, onderdeel b, is abusievelijk een premie-

inkomen opgenomen van Afl. 51.168,-. Dit bedrag is per 1 januari 2008 echter gewijzigd 

in Afl. 52.728,- (zie AB 2007 no. 116). 

 

Artikel I, onderdeel S, ten 3º 

 

2.17 Dit onderdeel voorziet in de toekenning van invorderingsbevoegdheden terzake 

de invordering van de verschuldigde AOV-premies. De betreffende invordering wordt 

thans nog door de Ontvanger der Belastingen uitgevoerd. Ten aanzien van voornoemde 

toekenning van invorderingsbevoegdheden wordt in de memorie van toelichting slechts 

volstaan met de observatie dat de ervaringen met de uitoefening van de invorderings-

bevoegdheden in het kader van de ziekte- en ongevallen verzekering door de SVb zo 

gunstig zijn, dat het wenselijk is geoordeeld deze ook aan de SVB toe te kennen ter zake 

van de algemene ouderdoms- en de algemene weduwen- en wezenverzekering.
10

 Deze 

redengeving acht de Raad onvoldoende vanwege het ontbreken van een deugdelijke 

probleemdefinitie. Indien toekenning van invorderingsbevoegdheden aan een ander 

orgaan dan onder de vigerende LAOV is voorzien wenselijk wordt geoordeeld dan dienen 

eventueel bestaande problemen bij de huidige invordering van AOV-premies te worden 

                                                 
9
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benoemd waarna de te verwachten verbeteringen die het ontwerp terzake met zich brengt 

kunnen worden beschreven. Eerst daarna kan de wenselijkheid van de voorgestelde 

wijziging van de invorderingsbevoegdheden in volle omvang worden getoetst. 

 

Artikel I, onderdeel W 

 

2.18 Dit onderdeel voorziet in een technische wijziging van artikel 33, van de LAOV.  

Anders dan de memorie van toelichting stelt, betreft deze wijziging echter niet het laten 

vervallen van de mogelijkheid om bij landsbesluit, h.a.m. regels te stellen terzake de 

mogelijkheid tot inkoop van pensioen.
11

 De Raad neemt aan dat niet is beoogd de 

mogelijkheid tot inkoop van pensioen te elimineren. De memorie van toelichting ware 

derhalve in overeenstemming te brengen met de tekst van artikel I, onderdeel W. 

 

Artikel II 

 

2.19 Voor zijn opmerkingen inzake artikel II van het ontwerp verwijst de Raad naar 

hetgeen hij omtrent de corresponderende onderdelen van artikel I, heeft opgemerkt. 

 

Artikel IX 

 

2.20 De Raad acht het voorgestelde derde lid onredelijk voor personen die alleen een 

AOV-uitkering genieten: de compensatie voor de AZV komt hierdoor te vervallen, 

waardoor de AOV-trekker terzake dubbel wordt belast. 

 

Artikel X 

 

2.21 De Raad stelt vast dat er in het onderhavige ontwerp geen bepalingen van 

overgangsrecht zijn opgenomen ten aanzien van de wetgeving die ter uitvoering van de 

LAOV en de LAWW is totstandgekomen. Aan vele landsbesluiten, h.a.m. die ter 

uitvoering van de LAOV en de LAWW zijn opgesteld komt namelijk door het ontwerp 

de wettelijke grondslag te ontvallen. De Raad acht dit een ernstige omissie die niet zou 

mogen voorkomen in een deugdelijk opgesteld ontwerp. De betreffende landsbesluiten, 

h.a.m. dienen te worden ingetrokken dan wel worden voorzien van een deugdelijke 

wettelijke grondslag. Het betreft de landsbesluiten, h.a.m. met de volgende vindplaats: 

- ter uitvoering van de LAOV: AB 1994 no. GT 2, AB 1995 no. GT 19, Pos. 541 en 

542, AB 1994 no. GT 5, AB 2005 no. 62, AB 1997 no. GT 13, AB 2002 no. 31; 

- ter uitvoering van de LAWW: AB 1994 no. GT, AB 1996 no. GT 15, AB 1997 no. 

GT 13, AB 2002 no. 31 en AB 1997 no. GT 14. 

Ten aanzien van voornoemde wetgeving dient te worden voorzien in algehele of 

gedeeltelijke intrekking dan wel het verschaffen van een wettelijke grondslag voor deze 

uitvoeringswetgeving in het ontwerp, indien aan het voortbestaan van de betreffende 

regeling behoefte bestaat.  

 

3. Conclusie en eindadvies 

 

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

niet met de inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen en geeft U mitsdien in 
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overweging dit niet aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande 

rekening zal zijn gehouden. 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

__________________    _______________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.L. Nicolaas 


