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Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening houdende be-    

palingen met betrekking tot een algemeen 

pensioenstelsel (Landsverordening alge- 

meen pensioen) 

 

 

  Oranjestad,   20 oktober 2011 

 

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

landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot een algemeen pensioenstelsel 

(Landsverordening algemeen pensioen), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 

berichten.  

 

1. Algemeen  
 

1.1  In het onderhavige ontwerp wordt de werknemer verplicht tot het afsluiten van een 

verzekeringsovereenkomst.
1
De Raad constateert dat hierdoor de keuzevrijheid van de 

werknemer met betrekking tot het al dan niet afsluiten van een pensioenvoorziening bij het 

aangaan van een arbeidsovereenkomst teniet wordt gedaan. De Raad vraagt zich af wat de 

reden is om de hiervoor beschreven keuzevrijheid van de werknemer uit te sluiten. Dit klemt 

temeer vanwege het feit dat de memorie van toelichting terzake geen duidelijke redengeving 

bevat. In dit kader wijst de Raad er op dat thans bijvoorbeeld deelname aan een 

ondernemingspensioen veelal in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen waardoor de 

werknemer  keuzevrijheid terzake heeft. Ook voor deze groep werknemers geldt dat de 

AOV-uitkering het sociale minimum op het gebied van de oudedagsvoorziening 

vertegenwoordigt.  

Daarnevens kan zich het geval voordoen dat de werknemer reeds op een andere wijze zijn 

oudedagsvoorziening heeft geregeld bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Hiervan 

kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een werknemer een (buitenlandse) pensioenaanspraak 

heeft doordat in concernverband centraal (in het buitenland) of individueel een 

pensioenregeling is getroffen. De Raad acht het derhalve van groot belang dat de ratio achter 

de opneming van de verplichting van de werknemer tot het sluiten van een 

verzekeringsovereenkomst nader wordt onderbouwd in de memorie van toelichting waarbij 

                                                 
1
 Zie voorgesteld artikel 4, tweede lid. 
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de optie om op vrijwillige basis de betreffende verzekeringsovereenkomst te sluiten, wordt 

betrokken. 

 

1.2 De Raad stelt voorts vast dat het onderwerp complexe materie betreft voor zowel 

werkgevers, werknemers als instellingen. Voor de werknemer zal bijvoorbeeld op voorhand 

veelal niet duidelijk zijn wat de omvang van de pensioenuitkering zal zijn bij het bereiken 

van de pensioenleeftijd. Met name in het geval van zeer kleine werknemersbestanden waarbij 

door lage lonen lage premievolumes worden gerealiseerd, zullen de administratiekosten die 

de instelling in rekening zal brengen een groot beslag leggen op de premie en daarmede een 

negatief effect sorteren op de pensioenopbouw. Met het oog hierop adviseert de Raad om de 

afkondiging en implementatie van het onderhavige ontwerp vergezeld te laten gaan van een 

duidelijke van overheidswege te initiëren
2
 voorlichtingscampagne waarin aan de hand van 

verschillende pensioenberekeningen inzichtelijk wordt gemaakt wat de pensioenuitkering zal 

zijn in verschillende (pensioenopbouw)scenario’s. In dit kader is het aan te bevelen om aan te 

geven op welke wijze een hoog niveau van kosten bij zeer lage premies kan worden 

voorkomen (onder zeer laag kan worden verstaan 1 parttime werker met een salaris van Afl 

500.- per maand hetgeen een premie in het eerste jaar oplevert van Afl 120.- per jaar hetgeen 

niet denkbeeldig is in het geval van een natuurlijke persoon als werkgever). 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 Naar aanleiding van het begrip ‘werknemer’ zoals gedefinieerd in voorgesteld artikel 

1, van het ontwerp rijst de vraag welke instelling zal worden aangewezen door het Land in de 

hoedanigheid van werkgever ten aanzien van arbeidscontractanten die in dienst van het Land 

zijn. Onder de werking van het ontwerp zouden arbeidscontractanten in dienst van de 

overheid op grond van voorgesteld artikel 4, eerste lid, een verzekeringsovereenkomst dienen 

te sluiten met een door de werkgever aan te wijzen instelling. De vraag rijst thans of de 

Stichting APFA als zodanig zal worden aangewezen – hetgeen op grond van het 

gelijkheidsbeginsel wellicht in de rede zou liggen – of dat een premieovereenkomst zal 

worden gesloten door het Land met een private instelling. De Raad acht het met het oog op 

de rechtszekerheid van de betreffende groep wenselijk dat in de memorie van toelichting een 

beschouwing terzake wordt opgenomen. 

Met betrekking tot onderdeel b, in de definitie van het begrip ‘werknemer’ is de Raad van 

oordeel dat niet de bijhouding van de persoonslijst in het bevolkingsregister het 

ingezetenschap bepaalt maar dat de inschrijving van de werknemer in het bevolkingsregister 

het ingezetenschap constitueert. De Raad beveelt aan dit onderdeel dienovereenkomstig aan 

te passen. In dit kader zij nog gewezen op de naar de mening van de Raad juiste formulering 

terzake in onderdeel b, sub b, in de definitie van het begrip ‘partner’. 

 

2.2 In het licht van de maatschappelijke discussie die telkenmale oplaait inzake de 

verhoging van de pensioenleeftijd in de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering 

(AB 1990 no. GT 33) (LAOV) en vanuit wetstechnisch oogpunt adviseert de Raad om in de 

definitie van ‘pensioenleeftijd’ zoals opgenomen in artikel 1 van het ontwerp te verwijzen 

naar de pensioenleeftijd zoals opgenomen in de LAOV. 

 

2.3 Met betrekking tot voorgesteld artikel 3, zesde lid, vraagt de Raad zich af of de 

voorgeschreven instemming van tweederde van de werknemers in geval de werkgever met 

een andere instelling een pensioenovereenkomst wenst te sluiten, niet verlammend zal 

werken op de verkrijging van de meest gunstige pensioenverzekering voor partijen. Het komt 

                                                 
2
 Zie voor de verplichting van instellingen terzake voorgesteld artikel 13, eerste lid. 
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de Raad voor dat het betreffende voorschrift tevens beperkend zal werken op de 

concurrentieverhoudingen tussen de instellingen met alle negatieve gevolgen van dien op het 

gebied van innovatie van het aangeboden product en de overige voorwaarden verbonden aan 

de aan te bieden pensioenverzekering. 

 

2.4 De Raad acht de redactie van voorgesteld artikel 5, eerste lid, onnodig verwarrend. 

Gesteld wordt dat de pensioengrondslag wordt berekend over het jaarlijks pensioengevend 

loon. De Raad is van mening dat de pensioengrondslag gelijk is aan het jaarlijks 

pensioengevend loon zodat van enige additionele berekening geen sprake is en adviseert 

derhalve voorgesteld artikel 5, eerste lid, dienovereenkomstig te redigeren. 

 

2.5 De Raad stelt vast dat de tekst van voorgesteld artikel 5, vierde lid, niet overeenkomt 

met hetgeen terzake wordt opgemerkt in de memorie van toelichting. In voornoemd artikel is 

neergelegd dat de bedragen genoemd in artikel 5, tweede en derde lid, kunnen worden 

aangepast terwijl in de memorie van toelichting wordt gesteld dat deze bedragen behoren te 

worden aangepast.
3
 De Raad concludeert uit het gestelde in de memorie van toelichting dat 

niet wordt beoogd dat in deze een keuzemogelijkheid bestaat voor de regering. De Raad 

adviseert derhalve artikel 5, vierde lid, in overeenstemming te brengen met het gestelde in de 

memorie van toelichting terzake en derhalve de aanpassing van de betreffende bedragen 

dwingend voor te schrijven. 

 

2.6 Met betrekking tot artikel 8, van het ontwerp wijst de Raad erop dat teneinde de 

fiscale voordelen te verkrijgen die verband houden met de betaling van een hogere premie 

door de werknemer het beleid van de Directie der Belastingen op het gebied van de aftrek 

van collectieve pensioenen dient te worden aangepast. Voorts dienen naar het oordeel van de 

Raad de overige fiscale implicaties van het ontwerp hun beslag te krijgen in de te verwachten 

invoeringsverordening bij het onderhavige ontwerp.  

 

2.7 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 11, tweede lid, onderdeel b, vraagt de Raad 

zich af waarom slechts ten behoeve van de partner een lijfrente kan worden aangekocht door 

de deelgenoot en bijvoorbeeld niet ten behoeve van kinderen of andere door de deelgenoot 

gewenste begunstigden. De Raad stelt vast dat de memorie van toelichting hierover zwijgt en 

acht het noodzakelijk dat de redengeving voor de voorgestelde beperking van het 

beschikkingsrecht van de deelgenoot in deze wordt gemotiveerd. 

 

2.8 De Raad acht het vanwege wetssystematische redenen aan te bevelen om hetgeen is 

neergelegd in artikel 12, van het ontwerp te regelen middels een wijziging van de 

Landsverordening ondernemingspensioenen (AB 1998 no. GT 17). Ten aanzien van 

voorgesteld artikel 12, tweede lid, merkt de Raad op dat de reservewaarde van de 

pensioenaanspraak in beginsel niet veranderd bij een uitgestelde uitkering van het pensioen. 

Teneinde onduidelijkheid terzake te vermijden adviseert de Raad om in artikel 12, tweede 

lid, van het ontwerp de formulering te gebruiken zoals neergelegd in voorgesteld artikel 11, 

zesde lid. 

 

 2.9 Ten aanzien van voorgesteld artikel 26, eerste lid, merkt de Raad op dat het daarin 

opgenomen artikel 4, tweede lid, naar ’s Raads mening geen voorschrift bevat zodat het niet 

kan worden gekwalificeerd als een beboetbaar feit. Voorgesteld artikel 4, tweede lid, 

definieert slechts wat dient te worden verstaan onder een verzekeringsovereenkomst. Indien 

wordt beoogd partijen te verplichten tot het aangaan van een verzekeringsovereenkomst met 
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een bepaalde inhoud dan ware een dergelijke verplichting op te nemen in artikel 4, tweede 

lid. 

 

2.10 Het komt de Raad voor dat de in voorgesteld artikel 35, tweede lid, genoemde 

percentages opbouwpercentages betreffen. De Raad adviseert om het woord ‘premie’ te 

vervangen door: opbouw. 

 

3. Memorie van toelichting 

 

3.1 Op pagina 2 van de memorie van toelichting wordt voor wat betreft het aantal 

werknemers dat geen aanvullend pensioen geniet, verwezen naar de nota van de AVP-fractie 

‘Een zeker pensioen voor iedereen’(2004). De Raad acht het met het oog op de vaststelling 

van de juiste omvang van de groep werknemers en daarmede de bepaling van de omvang van 

het probleem wenselijk dat het gepresenteerde aantal werknemers wordt bevestigd door een 

onafhankelijke bron.  

 

3.2 Met betrekking tot de comptabele consequenties van het ontwerp
4
 wordt een 

marginaal belastingtarief in de inkomstenbelasting gehanteerd van 30%. De Raad acht het 

noodzakelijk voor een juiste beoordeling van de comptabele gevolgen van het ontwerp dat 

wordt aangegeven hoe het betreffende percentage is berekend. 

 

3.3 De Raad acht het wenselijk dat de tweede volzin van de toelichting op artikel 5
5
 

opnieuw wordt geredigeerd zodat deze begrijpelijk wordt. 

 

3.4 In de toelichting  op artikel 11, zesde lid, wordt wellicht bedoeld dat door een jaar 

uitstel het pensioenkapitaal kan aangroeien met het overeengekomen rendement en 

vervolgens een jaar later omgezet in een lijfrente op basis van de op de hogere leeftijd 

geldende actuariele grondslagen. Dit zal dan resulteren in een hogere lijfrente. Als dit niet het 

geval zou zijn dan lijkt het niet logisch dat iemand voor het uitstel zou kiezen. De Raad stelt 

voor de toelichting in die zin aan te passen. 

 

4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het ontwerp 

als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

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 Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
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 MvT, p. 7 
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 MvT, p. 17 


