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Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsverordening  houdende regels 

inzake het verstrekken van een toeslag aan 

werknemers in de private sector die een be- 

perkt loon genieten en aan personen die een 

ouderdoms-, weduwen- of wezenpensioen- 

uitkering ontvangen (Landsverordening re- 

paratietoeslag) 

 

Oranjestad,  24 november 2010 

   

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

landsverordening houdende regels inzake het verstrekken van een toeslag aan 

werknemers in de private sector die een beperkt loon genieten en aan personen die een 

ouderdoms-, weduwen- of wezenpensioenuitkering ontvangen (Landsverordening 

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

 

Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd de als gevolg van de verslechterde 

Arubaanse economie na 2007 ontstane nationale verarming gedeeltelijk om te buigen 

door middel van de introductie van een reparatietoeslag voor werknemers in de 

particuliere sector die een beperkt loon genieten. Deze koopkrachtondersteuning strekt 

voorts tot het geven van een economische stimulans en als loonmatigingsinstrument 

teneinde de druk op bedrijven tijdens de economische crisis te verlichten. De Raad maakt 

ondermeer opmerkingen over de onderbouwing van de probleemdefinitie, de macro-

economische gevolgen en de consistentie van het ontwerp. 

 

1. Algemeen 

 

1.1 De Raad acht de probleemdefinitie onvoldoende onderbouwd. In de memorie van 

toelichting wordt veelal volstaan met het poneren van stellingen zonder dat daaraan een 

financieel-economische analyse ten grondslag ligt. Het is dientengevolge nagenoeg 

onmogelijk om de beoogde effecten van de introductie van de reparatietoeslag te toetsen 

op doelmatigheid. Meer in het bijzonder ontbreekt in de toelichting een cijfermatige 

analyse van de omvang van de nationale verarming als gevolg van de economische crisis. 

Tevens ontbreekt een analyse inzake de ontwikkeling van de werkgelegenheid sinds 2007 

met name voor wat betreft de ontslagcijfers die toe te rekenen zijn aan de wereldwijde 

economische crisis. Dit heeft tot gevolg dat onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt in 

welke mate de voorgestelde toeslag bijdraagt tot de terugdringing van de nationale 

RAAD VAN ADVIES 
L.G. Smith Boulevard 8, Oranjestad, Aruba 

Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012    E-mail: rva@setarnet.aw  

Aan Zijne Excellentie 

De Gouverneur van Aruba 

t.a.v. de Minister van Justitie en Onderwijs 

Bestuurskantoor 

Alhier. 

ARUBA 

 



RvA 225-10 

 

2 

 

verarming. De Raad beveelt aan om in de memorie van toelichting een beschouwing op 

te nemen over de nationale verarming sinds 2007.  

 

1.2 De aard van de reparatietoeslag kan worden gekarakteriseerd als 

koopkrachtstimulerend. De toelichting echter bevat geen overzicht van het 

koopkrachtverlies sinds 2007. De Raad acht het noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. 

In dit kader rijst de vraag waarom thans is geopteerd voor een consumptieve 

economische stimulans in plaats van bijvoorbeeld stimulatie door middel van verhoging 

van de overheidsinvesteringen. 

Anderzijds verwacht de regering van de invoering van de reparatietoeslag de garantie van 

werkgelegenheid en bevordering van de concurrentiepositie van bedrijven in Aruba
1
. De 

Raad vraagt zich af waar deze verwachting op is gebaseerd. Dit klemt temeer vanwege 

het feit dat ook ten aanzien van deze effecten enige cijfermatige analyse ontbreekt. In dit 

licht acht de Raad de vraag gerechtvaardigd of deze beoogde effecten tevens zouden 

kunnen worden bereikt zonder overheidsingrijpen, namelijk door het vrije krachtenspel in 

de economie. 

 

1.3 Ook over de gevolgen van het ontwerp wordt in de toelichting onvoldoende 

informatie gegeven. Het betreft dan met name de macro-economische gevolgen. De Raad 

beveelt aan de gevolgen van het ontwerp op de Arubaanse economie te laten doorrekenen 

door de Centrale Bank van Aruba. Mocht dit reeds zijn geschied dan adviseert de Raad de 

conclusies van voornoemde doorrekening op te nemen in de memorie van toelichting. In 

dit licht baart het de Raad echter zorgen dat het gebrek aan de hierboven genoemde 

financieel-economische gegevens geen beletsel is geweest voor de partijen die 

deelgenomen hebben aan de zogenaamde ‘Sociale Dialoog’ om op 27 augustus 2010 een 

protocol te ondertekenen waarin ondermeer de introductie van een reparatietoeslag werd 

afgesproken. 

 

1.4 Gezien het hiervoor geconstateerde ontbreken van een financieel-economische 

analyse, zowel voor wat betreft de definitie van het probleem als de gevolgen van de 

voorgestelde oplossing, het feit dat het ontwerp kan worden gekenschetst als 

crisiswetgeving en het ontbreken van een jaarrekeningscyclus acht de Raad het 

noodzakelijk dat het ontwerp periodiek wordt geëvalueerd en dat over de uitvoering 

ervan verslag wordt gedaan aan de Staten. De Raad beveelt derhalve aan een daartoe 

strekkende evaluatiebepaling op te nemen
2
. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 De Raad acht de volgorde van de overwegingen in de considerans niet geheel 

logisch. De ‘Sociale Dialoog’ heeft immers als reactie op de gerezen economische 

problemen plaatsgevonden. De Raad beveelt derhalve aan om in de considerans aan te 

vangen met de beschrijving van problematiek waarmee de regering zich geconfronteerd 

ziet, vervolgens de ondertekening van het protocol van 27 augustus 2010 op te nemen en 

te besluiten met een beschrijving van de voorgestelde toeslag. 

 

2.2 Ten aanzien van voorgesteld artikel 2, zesde lid, vraagt de Raad zich af waarom 

de volledige arbeidsduur tot uitgangspunt wordt genomen ter bepaling of een werknemer 

                                                 
1
 MvT, p. 3 

2
 Een model hiervoor is te vinden in Aanwijzing 164, van de Nederlandse Aanwijzingen voor de 

regelgeving. 
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in aanmerking komt voor de reparatietoeslag. Ook zogenaamde parttimers kunnen 

immers een beperkt loon genieten. Dit verschil in behandeling tussen parttimers en 

werknemers met een volledige arbeidsduur zou kunnen worden weggenomen door de 

hoogte van de reparatie-uitkering proportioneel te verlagen naargelang de arbeidsduur 

minder is. Naar de mening van de Raad dient voornoemde keuze van de regering nader te 

worden toegelicht. 

 

2.3 Met betrekking tot de van toepassingverklaring van de Zegelverordening (AB 

1998 no. GT 1) zoals voorgesteld in artikel 5, tweede lid, merkt de Raad op dat het in het 

Arubaans fiscaal recht gebruikelijk is dat stukken vrij van zegel kunnen worden 

ingediend. Hoewel de reparatietoeslag vanzelfsprekend niet als een belasting kan worden 

aangemerkt, is de Inspecteur voor een groot deel belast met de uitvoering, controle en 

handhaving van het ontwerp en geeft de Raad derhalve in overweging de indieners van 

een klacht niet te belasten met de voorschriften van de Zegelverordening.  

 

2.4 De Raad constateert dat de in voorgesteld artikel 7 geregelde reparatietoeslag 

voor personen die een ouderdoms-, weduwen- of wezenpensioenuitkering genieten 

significant lager is  dan de reparatietoeslag die een minimumloontrekker geniet. De Raad 

acht het wenselijk dat de reden voor dit onderscheid wordt opgenomen in de toelichting 

alsmede dat de overwegingen worden aangegeven die hiertoe hebben geleid.   

 

2.5 De Raad stelt vast dat in de toelichting geen redengeving is opgenomen voor de 

vernietiging van een beschikking tot terugvordering bij overlijden van de werknemer 

zoals geregeld in artikel 9, zesde lid, van het ontwerp. De Raad adviseert hierin te 

voorzien. 

 

2.6 Met betrekking tot het gestelde in voorgesteld artikel 10, eerste lid, rijst de vraag 

in welke gevallen onterecht een reparatietoeslag kan worden uitbetaald door de Sociale 

Verzekeringsbank.  

Vanwege de expertise die bij de belastingdienst aanwezig moet worden geacht op het 

gebied van in- en terugvordering geeft de Raad in overweging, met het oog op een 

deugdelijke uitvoering, om de terugvordering zoals geregeld in artikel 10, van het 

ontwerp op te dragen aan de Inspecteur der Belastingen. 

 

2.7 De Raad acht de boetebedragen zoals neergelegd in voorgesteld artikel 13, eerste 

en tweede lid, onderling niet consistent. De beboetbare gedragingen inhoudende voor de 

werkgever het niet voldoen aan de uitbetalingsverplichting terzake de reparatietoeslag en 

voor de werknemer het niet naar waarheid invullen van de aanvraag daartoe, acht de 

Raad in gelijke mate laakbaar. De werkgever kan echter een boete opgelegd worden van 

ten hoogste Afl. 25.000,- terwijl de werknemer maximaal voor 100% van de uitbetaalde 

reparatietoeslag kan worden beboet. De Raad adviseert derhalve genoemde boetemaxima 

meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Het hiervoor genoemde geldt tevens 

voor de boetemaxima genoemd in voorgesteld artikel 14, eerste en tweede lid. 

 

2.8 De raad wijst er op dat in onderdeel 2a van het ‘Bilateraal Akkoord tussen de 

regering en de vakbonden binnen de publieke sector’ van 26 augustus 2010 is 

overeengekomen dat de bezoldiging van ambtenaren met ingang van 1 januari 2011 met 

een bedrag van Afl. 105,- wordt verhoogd. Gezien het feit dat het een verhoging van de 

bezoldiging betreft, zal daarover loonbelasting verschuldigd zijn. In artikel 19, eerste lid, 

onderdeel a en het derde lid van het ontwerp wordt de reparatietoeslag niet onder de 

werking van respectievelijk de Landverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 
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51) en de Landsverordening loonbelasting gebracht. De reparatie kan derhalve 

belastingvrij worden genoten. De Raad vraagt zich af hoe zich dit verhoudt met het feit 

dat de verhoging van de bezoldiging van ambtenaren wel onder de werking van 

voornoemde landsverordening valt terwijl de toekenning van de reparatietoeslag toch kan 

worden aangemerkt als een belastbaar inkomensbestanddeel.  

 

3. Memorie van toelichting 

 

Op pagina 2, van de memorie van toelichting wordt een opinie van de Centrale 

Bank van Aruba aangehaald. De Raad beveelt aan de vindplaats van de betreffende studie 

op te nemen in de toelichting en meer specifiek aan te geven hoe groot de afname van de 

particuliere bestedingen is geweest. 

 

4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

5. Conclusie en eindadvies 

 

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

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit ontwerp aan de 

Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

 

 

De  Adjunct-secretaris,    De Plv. Voorzitter, 

 

 

________________      _____________ 

mr. A. Braamskamp     mr. J.R. Tchong 

 

 

 


