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Uw kenmerk: LV-11/0029 uw brief: 7-11-2011 Ons kenmerk:    RvA 232-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende aanpassing 

van de Landsverordening ongevallenverzekering,  

de Landsverordening ondernemingspensioenfond- 

sen, de Landsverordening inkomstenbelasting, de 

Faillissementverordening en de Landsverordening 

toezicht verzekeringsbedrijf in verband met invoe- de 

ring van een algemeen pensioen (Aanpassingsver- 

ordening Landsverordening algemeen pensioen) 

 

  Oranjestad,  23 november 2011 

        

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

landsverordening houdende aanpassing van de Landsverordening ongevallenverzekering, 

de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen, de Landsverordening inkomsten- 

belasting, de Faillissementsverordening en de Landsverordening toezicht verzekerings- 

bedrijf in verband met de invoering van een algemeen pensioen (Aanpassingsverordening 

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

berichten. 

 

1. Het onderhavige ontwerp strekt volgens de considerans en de memorie van 

toelichting tot wijziging van een aantal landsverordeningen in verband met de invoering 

van een algemeen pensioen, teneinde de inhoud daarvan te laten aansluiten op de 

bepalingen inzake dat algemeen pensioen. In artikel I, onderdelen A en B, is voorzien in 

een wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26). De 

Raad heeft echter geen relatie kunnen vaststellen tussen deze voorgestelde wijziging en 

de introductie van een algemeen pensioen. Ook de memorie van toelichting bevat 

hieromtrent geen nadere uitleg. Indien wordt beoogd om in het ontwerp een incidentele 

wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering te realiseren die niets 

uitstaande heeft met de introductie van een algemeen pensioen dan dient naar het oordeel 

van de Raad de wenselijkheid daarvan zijn weerslag te vinden in de considerans en dient 

in de memorie van toelichting een motivering ter zake te worden opgenomen.  

 

2. Gelet op het feit dat de Landsverordening ongevallenverzekering in het kader van 

de invoering van een algemeen pensioen wordt gewijzigd, vraagt de Raad zich af waarom 

ook de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18) niet wordt aangepast. In artikel 3, lid 

5, van de Cessantiaverordening wordt namelijk bepaald dat een werknemer wiens 

uitgekeerde pensioen – ongeacht of dit een volwaardig pensioen betreft –  minder dan 

tweemaal het AOV-bedrag bedraagt recht heeft op cessantia. De Raad vraagt zich gelet 
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op het pensioenbeleid van de regering af, of de voorgenoemde bepaling met de invoering 

van een algemeen pensioen nog volstaat. Deze bepaling uit de Cessantiaverordening 

maakt het immers mogelijk dat werknemers in bepaalde gevallen naast een vol pensioen 

een jaarsalaris aan cessantia ontvangen.   

 

3. Met betrekking tot voorgesteld artikel II, onderdeel A, sub 2, constateert de Raad 

dat in de toelichting niet wordt gemotiveerd waarom beperkingen worden gesteld aan de 

verbondenheid van een ondernemingspensioenfonds aan meerdere ondernemingen. In de 

memorie van toelichting wordt ter zake slechts opgemerkt dat de regering het wenselijk 

acht het werkterrein van ondernemingspensioenfondsen af te bakenen.
1
 Indien de reden 

hiertoe gelegen zou zijn in de schaalgrootte van het ondernemingspensioenfonds dan 

wijst de Raad op de waarborg die hiervoor is opgenomen in voorgesteld artikel II, 

onderdeel c. Vanwege de kleinschaligheid van de Arubaanse economie acht de Raad het  

juist aanbevelenswaardig dat er meer schaalgrootte kan bestaan bij de pensioenfondsen 

en ziet hij op voorhand niet in waarom het niet wenselijk zou zijn dat er bedrijven uit 

verschillende sectoren bij één pensioenfonds aangesloten zouden zijn.  

Voorts rijst de vraag wat in dit kader onder het begrip ‘bedrijfssector’ dient te worden 

verstaan. De Raad acht het derhalve noodzakelijk dat in de memorie van toelichting een 

redengeving wordt opgenomen voor de voorgestelde beperkingen die worden gesteld aan 

ondernemingspensioenfondsen die verbonden zijn aan meerdere ondernemingen en dat 

de reikwijdte van het begrip ‘bedrijfssector’ nader wordt gedefinieerd.  

 

4. In voorgesteld artikel III, onderdeel A, is door middel van een wijziging van 

artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) 

een regeling getroffen voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies van de 

inkomstenbelasting. Ten aanzien van de beperkingen van deze aftrekbaarheid is de 

onderbouwing van de regering onder andere dat slechts pensioenen tot het salaris van een 

minister zouden mogen worden opgebouwd.
2
 Daarnevens worden er restricties ten 

aanzien van de premiepercentages voorgesteld, waarbij overschrijding daarvan tot gevolg 

heeft dat de gehele pensioenregeling niet langer voor aftrek van premies in aanmerking 

komt in het kader van de heffing van de inkomstenbelasting. De Raad vraagt zich af hoe 

het maximeren van de pensioengrondslag zich verhoudt met het beleid van de regering 

om meer hoogwaardige arbeidskrachten naar Aruba te trekken, bijvoorbeeld voor 

onderzoek en ten behoeve van de bemensing van regiokantoren. Het lijkt niet uitgesloten 

dat vele van die arbeidskrachten hogere salarissen zullen hebben dan een minister. Dit 

zou tot een negatief effect op het vestigingsklimaat kunnen leiden mede gezien de relatief 

hoge inkomstenbelastingstarieven in Aruba. Voorts moge het van algemene bekendheid 

worden verondersteld dat het pensioensparen wereldwijd aan grote onzekerheid 

onderhevig is vanwege de lage rentestanden en het oplopen van de leeftijdsverwach-

tingen van de mens. De Raad merkt op dat beide factoren een opwaarts effect hebben op 

de premies. Met het oog hierop beveelt de Raad aan om - zoals bijvoorbeeld is geschied 

in Nederland en Curaçao -  de opbouwpercentages van pensioenen te beperken en niet de 

premie, welke op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen dient te worden 

vastgesteld.  

Tenslotte wijst de Raad erop dat de premie die wordt afgedragen aan de Stichting 

Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) thans 33% is hetgeen 60% hoger is dan de 

limiet die de regering voorstelt. De Raad acht het wenselijk dat in de memorie van 

                                                 
1
 MvT, p. 5. 

2
 MvT, p. 17. 
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toelichting wordt aangegeven welke gevolgen de voorgestelde limiet met betrekking tot 

de aftrekbaarheid van pensioenpremies zal hebben voor de deelnemers in het APFA.  

 

5. In het verlengde van de wijziging op de Landsverordening Inkomstenbelasting - 

voor wat betreft de aftrekbaarheid van pensioenpremies (voorgesteld artikel III, 

onderdeel A) - maakt de Raad ten opzichte van de effecten op de overheidsinkomsten de 

volgende opmerking. De regering stelt in de memorie van toelichting bij de ontwerp-

landsverordening algemeen pensioen dat het Land als gevolg van het invoeren van de 

minimale pensioennormen verbonden aan de ontwerp-landsverordening algemeen 

pensioen een inkomstenderving zal ondergaan.
3
 De regering calculeert namelijk – als 

gevolg van het aftrekbaar maken van de pensioenpremies – op basis van het belasting-

tarief van marginaal 30% een verlies aan inkomsten aan loon- en inkomstenbelasting van 

± Afl. 7 miljoen.
4
 De Raad acht dit door de regering gecalculeerde verlies hoog. Naar ’s 

Raads mening is een marginaal belastingtarief van 30% pas bij een jaarlijks inkomen 

vanaf ruim Afl. 73.000,- van toepassing. De Raad wijst in dit kader op de niet 

denkbeeldige mogelijkheid dat juist veel van deze hogere inkomens (i.c. boven Afl. 

73.000,-) vanwege de belastingdruk reeds een adequate pensioenregeling hebben. Dit zou 

betekenen dat deze groep niet – zoals gesteld door de regering – zal zorgen voor een 

structurele inkomstenderving door een ‘extra’ fiscale aftrek van pensioenpremies als 

gevolg van het invoeren van de minimale pensioennormen. De Raad betwijfelt derhalve 

of het argument – zoals opgenomen in de memorie van toelichting bij de ontwerp-lands-

verordening algemeen pensioen – over het mitigeren van de budgettaire effecten wel 

valide is en acht een nadere beschouwing terzake in de memorie van toelichting op zijn 

plaats. Ook is niet aangegeven wat het voordelige effect zal zijn voor de 

inkomstenbelasting als gevolg van de voorgestelde beperking van de aftrekbaarheid van 

de premies. 

 

6. In artikel III, onderdeel A, wordt voorzien in de toevoeging van twee volzinnen 

na de eerste volzin van artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting 

(AB 1991 no. GT 51). De Raad constateert dat de vigerende tweede volzin van artikel 9, 

zesde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting niet komt te vervallen waardoor 

de inhoud van de wijziging onduidelijk wordt. De Raad adviseert te bezien in hoeverre 

het gestelde in de vigerende tweede volzin van artikel 9, zesde lid, van de Lands-

verordening inkomstenbelasting dient te worden opgenomen in de voorgestelde wijziging 

van dat artikel. 

 

7. De Raad acht de toelichting op voorgesteld artikel III, onderdeel B, zeer summier 

voor wat betreft de definitie van het begrip ‘directiepensioenlichaam’. Met name acht de 

Raad het van belang dat wordt aangegeven in welke gevallen een directiepensioen-

lichaam niet onder de werking van artikel 2, onderdeel a, van de Landsverordening winst-

belasting (AB 1988 no. GT 47) valt en wat daarvan de gevolgen zijn. 

De Raad is met betrekking tot de delegatiebepaling zoals voorgesteld in het nieuwe 

artikel 15a, tweede lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting van oordeel dat 

deze zeer ruim is gesteld. Aan de betreffende delegatie zijn nauwelijks beperkingen 

verbonden terwijl deze plaatsvindt naar ministerieel niveau. Deze combinatie van 

factoren veroorzaakt naar ’s Raads mening een nagenoeg onbeperkte beleidsruimte voor 

                                                 
3
 MvT bij de bij de Staten aanhangige ontwerp-landsverordening algemeen pensioen, p. 8. 

4
 MvT bij de bij de Staten aanhangige ontwerp-landsverordening algemeen pensioen, p. 8 en het Nader 

rapport naar aanleiding van het advies van de Raad over de ontwerp-landsverordening algemeen pensioen, 

p. 6. 
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de betreffende minister. Met het oog hierop adviseert de Raad de desbetreffende 

delegatiebepaling nader te clausuleren dan wel te opteren voor een delegatie naar het 

niveau van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

 

8. Ten aanzien van de in het ontwerp opgenomen overgangsbepalingen merkt de 

Raad op dat niet is voorzien in overgangsbepalingen voor ondernemingen alwaar thans 

zowel een ondernemingspensioenfonds bestaat als premieovereenkomsten ten behoeve 

van de werknemers zijn afgesloten. Gezien het feit dat het voorgestelde pensioenstelsel 

zoals geregeld in de ontwerp-landsverordening algemeen pensioen en het onderhavige 

ontwerp in beginsel uitgaat van het uitgangspunt dat in een onderneming één 

pensioenvorm dient te gelden, zou deze omstandigheid ertoe kunnen leiden dat 

werknemers die werkzaam zijn bij een onderneming zoals hiervoor geschetst, verplicht 

kunnen worden tot het maken van een keuze tussen de verschillende pensioenvormen. De 

Raad acht het uit het oogpunt van rechtszekerheid noodzakelijk dat een overgangs-

regeling wordt getroffen ten behoeve van werknemers die werkzaam zijn bij een 

onderneming waar zowel een ondernemingspensioenfonds als een premieovereenkomst 

geldt. 

 

9. In artikel 7, lid 1, van de ontwerp-landsverordening algemeen pensioen wordt 

bepaald dat werknemers (deelnemers) bij het in dienst treden bij een andere werkgever de 

reservewaarde van de pensioenaanspraak kunnen overnemen naar de instelling van de 

nieuwe werkgever. Voor werknemers die onder de huidige Landsverordening onder-

nemingspensioenfondsen vallen alsook de werknemers (ambtenaren) die bij het APFA 

zijn aangesloten geldt een dergelijke regeling niet. Deze werknemers zouden in het geval 

zij binnen vijf jaar vertrekken alleen het werknemersdeel aan betaalde premie 

gerestitueerd krijgen. De voor deze werknemers geldende regelingen zouden onder de 

huidige situatie ten opzichte van degenen vallende onder de ontwerp-landsverordening 

algemeen pensioen op dit onderdeel dus nadeliger uitpakken. De Raad heeft uit ambts-

berichten begrepen dat het onderhavige ontwerp er voor zorgt dat degenen die onder de 

Landsverordening ondernemingspensioenfondsen vallen bij vertrek binnen vijf jaar 

dezelfde behandeling krijgen (i.c. 100% van de premiesom). Te zijner tijd zal ook het 

pensioenreglement van de APFA op dit onderdeel gelijkgetrokken worden met de 

bepaling zoals opgenomen in artikel 7 van de ontwerp-landsverordening algemeen 

pensioen. De Raad geeft gelet op het ontbreken van deze toelichting in het onderhavige 

ontwerp mee om deze alsnog op te nemen in memorie van toelichting.  

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

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 


