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Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van onder meer de Landsverordening 

algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening 
algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30), de Landsverordening 
reparatietoeslag (AB 2010 no. 99) en de Landsverordening voorzieningen gewezen 
politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91) (hervormingen ter 
waarborging van het algemeen oudersdomsverzekeringsstelsel) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-Lands-
verordening tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverze-
kering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering 
(AB 1996 no. GT 30), de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99) en de Landsveror-
dening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91) 
(hervormingen ter waarborging van het algemeen oudersdomsverzekeringsstelsel), moge de Raad 
Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1.  Algemeen 
 
1.1 Het onderhavige ontwerp is op 10 december 2013 aan de Raad ter advisering 
voorgelegd, met het verzoek het met hoge voorrang te behandelen, gelet op de beoogde 
inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2014. Weliswaar strekt dit ontwerp ter vervanging van de 
ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzeke-
ring (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 
1996 no. GT 30) en de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99) welke op 2 
december 2013 aan de Raad was voorgelegd. Naast de omstandigheid dat het onderhavige 
ontwerp een ruimere strekking heeft dan het oorspronkelijke ontwerp, neemt dit echter niet weg 
dat hiermede de Raad wederom een zeer korte termijn is gegund voor onderzoek en behandeling 
van het ontwerp. Gezien de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2014 zullen ook de 
Staten van Aruba geconfronteerd worden met een zeer beperkte behandelingstermijn. De Raad 
dringt wederom aan op een meer realistische wetgevingsplanning einde ’s jaars. 
 
1.2 Met het onderhavige ontwerp worden maatregelen voorgesteld ter waarborging van het 
algemeen ouderdomsverzekeringsstelsel. In verband hiermee wordt voorgesteld:  
a. met ingang van 2015 de pensioengerechtigde leeftijd in de Landsverordening algemene 

ouderdomsverzekering (LAOV) geleidelijk te verhogen tot 65 jaar; 
b. de premie-inkomensgrens in de LAOV en de Landsverordening algemene weduwen- en 

wezenverzekering (LAWW) met ingang van 1 januari 2014 te verhogen naar Afl. 85.000,-; 
c. met ingang van 1 januari 2014 het premiepercentage in de LAOV te verhogen tot 13,5% en 

met ingang van 1 januari 2015 naar 14,5%;  
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d. de werkgeverstoeslag zoals geregeld in artikel 58 van de LAOV per 1 januari 2014 te verhogen 
tot 9,5% en per 1 januari 2015 tot 10%, alsmede: 

e. de pensioengerechtigde leeftijd van de politieke ambtsdragers in de Landsverordening 
voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91) met 
ingang van 1 januari 2015 ineens te verhogen van 60 naar 65 jaar; 

f. met ingang van 1 januari 2015 de pensioengerechtigde leeftijd in de Landsverordening 
algemeen pensioen (AB 2011 no. 85) geleidelijk te verhogen tot 65 jaar. 

 
 De regering acht het voorts wenselijk de werknemers in de private sector met een 
beperkt loon voor de inkomensderving als gevolg van het verhogen van het premiepercentage in 
de LAOV te compenseren, weshalve wordt voorgesteld de reparatietoeslag zoals voorzien in de 
Landsverordening reparatietoeslag met ingang van 1 januari 2014 te verhogen, conform de tabel 
opgenomen in Artikel III, onderdeel C, van het onderhavige ontwerp. 
 
1.3 De regering beoogt met de onderhavige voorstellen, blijkens de eerste overweging van 
de considerans, uitvoering te geven aan de uitkomsten van de ‘Sociale Dialoog over zekerheden 
voor de toekomst’ welke in november 2013 is gehouden.1 Ook in de memorie van toelichting 
wordt zijdens de regering sterk de nadruk gelegd op de uitkomsten van verschillende Sociale 
Dialogen ter onderbouwing van de voorstellen. De Raad acht een dergelijke onderbouwing ten 
principale onjuist. Het ontwerp strekt er voornamelijk toe de thans uitgeputte reserves van  het 
AOV/AWW-fonds voor de lange termijn aan te vullen, teneinde te waarborgen dat het fonds 
ook in de toekomst aan zijn pensioenverplichtingen kan voldoen. De Raad is derhalve van 
oordeel dat de considerans de probleemdefinitie dient te reflecteren, zijnde de verdere 
vergrijzende bevolking met als gevolg een voortdurende stijging van het aantal pensioentrekkers 
die tot  uitputting van het AOV/AWW-fonds in 2014 zal leiden. Vervolgens dienen de 
overwegingen ter oplossing van de problematiek in de considerans te worden opgenomen. 
De verwijzing naar de ‘Sociale Dialoog over zekerheden voor de toekomst’ in de considerans 
acht de Raad mede bezwaarlijk vanuit het oogpunt van draagvlak voor de in het ontwerp 
vervatte voorstellen. De Sociale Dialoog is in het leven geroepen teneinde participatie van een 
groot aantal stakeholders op een bepaald beleidsterrein te realiseren en om een breed 
maatschappelijk draagvlak voor de voorgestelde maatregelen te bewerkstelligen. Uit het 
genoemde protocol blijkt echter dat slechts twee werknemers- en twee werkgeversorganisatie tot 
ondertekening van dat protocol zijn overgegaan. Belangrijke participanten aan de betreffende 
Sociale Dialoog hebben gemeend niet tot ondertekening van het protocol te kunnen overgaan. 
De Raad is derhalve van mening de ‘Sociale Dialoog over zekerheden voor de toekomst’ niet 
kan dienen als onderbouwing van het bestaan van een breed maatschappelijk draagvlak voor de 
voorgestelde aanpassingen van de LAOV en de LAWW. De Raad adviseert derhalve de eerste 
overweging uit de considerans te elimineren en te vervangen door de probleemdefinitie zoals 
hiervoor geschetst. 
 
1.4  In het licht van het voorgaande vraagt de Raad zich af waarom de Sociaal Economische 
Raad (SER) niet om advies is verzocht. Met name op het moment dat duidelijk wordt dat de 
Sociale Dialoog niet het gewenste draagvlak oplevert (dan wel dat het risico daartoe bestaat), zou 
in een wettelijk ingesteld orgaan een wellicht minder vrijblijvende houding van de leden kunnen 
worden bewerkstelligd, waardoor de prikkel om tot een gezamenlijke oplossing te komen groter 
is. Weliswaar is het consulteren van de SER door de regering ten aanzien van de onderhavige 
voorstellen facultatief, wat echter niet wegneemt dat juist dit orgaan een beschouwing zou 
kunnen geven aangaande de macro-economische gevolgen en de effecten voor de midden-
inkomens van het ontwerp. Een dergelijke beschouwing ontbreekt thans in de toelichting. De 
Raad acht het noodzakelijk dat daarin alsnog wordt voorzien. 
 

                                                 
1 Vastlegging heeft plaatsgevonden bij protocol van 28 november 2013. 
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1.5 De Raad heeft helaas moeten constateren dat de onderhavige voorstellen wederom een 
ad hoc aanpak van de reeds langer bestaande en bekende problematiek ten aanzien van het 
algemeen ouderdomsverzekeringsstelsel behelzen.  
Zo is het de Raad gebleken dat de voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn. Uit een door de 
Sociale Verzekeringsbank (SVb) - op basis van de in het onderhavige ontwerp opgenomen 
voorstellen ten aanzien van de AOV - opgesteld prognose-overzicht voor het AOV-fonds voor 
de periode 2012-20302, heeft de Raad gezien dat het exploitatiesaldo van het AOV-fonds vanaf 
2016 (weer) een surplus zal kennen. Het exploitatiesaldo groeit volgens de prognose in de 
daarop volgende jaren trapsgewijs tot ruim Afl. 38 miljoen in 2024. Vanaf 2025 ziet de Raad 
echter dat het exploitatiesaldo jaarlijks – trapsgewijs – weer afneemt. De oorzaak hiervan is dat 
de uitkeringskosten vanaf dat moment (i.c. 2025) sterker groeien dan de premie-inkomsten. Het 
gevolg van deze verwachte trend is dat het fonds vanaf 2025 – bij ongewijzigd beleid – opnieuw 
richting een structureel exploitatietekort (en het interen op de reserve) gaat. De Raad vraagt zich 
gelet hierop af in hoeverre de regering hier al rekening mee houdt, dan wel maatregelen zal 
treffen en adviseert om in ieder geval in de toelichting hierop in te gaan. 
In dit kader stelt de Raad voorts dat de voortzetting van de ad hoc aanpak van verschillende 
sociaal-economische kwesties - waaronder de onderhavige AOV-problematiek - wijst op 
ondoorzichtig - dan wel afwezigheid van coherent beleid - van de regering. De voorstellen zoals 
opgenomen in het onderhavige ontwerp ontberen de (totaal) visie van de regering voor het 
Land; er wordt immers niet duidelijk gemaakt waar de regering voor de lange termijn naar toe wil 
en hoe i.c. deze voorgestelde aanpassingen van het sociaal zekerheidsstelsel daarin passen dan 
wel onderdeel van vormen. Zoals de Raad heeft begrepen zijn de speerpunten van het beleid van 
de regering onder meer het bevorderen van een kenniseconomie en de positionering van Aruba 
als hub voor Europa en het Amerikaans continent. In het kader van deze speerpunten zou 
Aruba dus juist fiscaal aantrekkelijk moeten worden, waarbij de eerder aangekondigde 
belastinghervormingen, dit o.m. mogelijk zouden moeten maken. De Raad ziet ter illustratie met 
het voorgestelde optrekken van de premie-inkomensgrens naar Afl. 85.000,- dan niet in hoe dit 
past in het fiscaal aantrekkelijk maken van Aruba ten behoeve van de bevordering van de 
kenniseconomie in Aruba en de positionering van Aruba als hub. De toelichting zou hierop in 
dienen te gaan.  
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 
2.1 In onderdeel 1.3 is reeds aangegeven dat de Raad van oordeel is dat de considerans de 
probleemdefinitie dient te reflecteren, zijnde de uitputting van het AOV/AWW-fonds en de te 
verwachten betalingsproblemen ter zake van het ouderdomspensioen. Vervolgens dienen de 
overwegingen ter oplossing van de problematiek in de considerans te worden opgenomen. De 
verwijzing naar de ‘Sociale Dialoog over zekerheden voor de toekomst’ in de considerans acht 
de Raad mede bezwaarlijk vanuit het oogpunt van draagvlak voor de in het ontwerp vervatte 
voorstellen.  
 
2.2 Met voorgesteld artikel I, onderdeel C, wordt een nieuw artikel 6a opgenomen in de 
LAOV, waarin wordt bepaald wat de pensioengerechtigde leeftijd voor de komende tien jaar is. 
De Raad acht het van belang dat de eerste zin van dit nieuwe artikel in overeenstemming wordt 
gebracht met voorgesteld Artikel I, onderdeel A, mede omdat in andere landsverordeningen 
(zoals de Landsverordening algemeen pensioen en de Landsverordening inkomstenbelasting) 
naar artikel 6a LAOV wordt verwezen. 
 

                                                 
2 Zie Bijlage 1 bij dit advies: ‘Overzicht aantal pensioentrekkers, AOV-uitkeringslasten, premie-inkomsten en de 
benodigde premie, 2012-2030’. 
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2.3 In voorgesteld artikel I, onderdeel H, wordt een nieuw artikel 27 van de LAOV 
voorgesteld. Het nieuwe artikel 27 schrijft in het tweede lid voor dat het premiepercentage voor 
de AOV bijgesteld wordt met dien verstande dat: 
- het totaal van de verwachte premie-inkomsten in de volgende vijf kalenderjaren zodanig zal 

zijn, dat de SVb aan de voor hem op basis van de LAOV voortvloeiende verplichtingen kan 
voldoen; 

- het AOV-fonds een reserve van ten minste 15% van de totale kosten van het voorafgaande 
jaar heeft; en 

- in het voorafgaande kalenderjaar een normaal exploitatieoverschot is gerealiseerd. 
 
Ten aanzien van dit tweede lid vraagt de Raad zich af wat verstaan moet worden onder een 
normaal exploitatieoverschot. Voorts vraagt de Raad zich af wat ten grondslag ligt aan het 
gekozen vereiste 15% van de totale kosten voor de reserve. De Raad adviseert om in de 
toelichting de genoemde 15%-marge te onderbouwen en aan te geven wanneer er sprake is van 
een normaal exploitatietekort dan wel deze open norm te vervangen door een concrete norm. 
 
2.4 In voorgesteld artikel I, onderdeel K, wordt een bijlage met de nieuwe voorgestelde 
kortingspercentages voor het AOV-pensioen opgenomen. De nieuwe voorgestelde kortings-
percentages zijn volgens de toelichting gebaseerd op de geleidelijke verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd.3 Iemand die tussen het vijftiende en zestigste jaar, dus gedurende 45 
jaar, verzekerd is geweest krijgt thans op basis van de LAOV het volledig AOV-pensioen. Voor 
elk jaar dat iemand niet verzekerd is geweest wordt thans een korting van 2,22% (oftewel 
100%/45jaar) - dan wel een korting van 1,11% voor elk der gehuwden - toegepast op het 
volledig AOV-pensioenbedrag. Met de geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 
wordt de opbouwperiode eveneens geleidelijk langer, nl. van 45 jaar naar 50 jaar, en wordt het 
kortingspercentage ook lager, nl. van 2,22% naar 2,00% (100%/50 jaar). Uitgaande van deze 
berekeningswijze is de Raad van mening dat enkele van de in de tabel opgenomen 
kortingspercentages niet kloppen. De Raad adviseert de tabel te herzien dan wel elk van deze 
opgenomen kortingspercentages te onderbouwen aan de hand van een berekening. 
 
2.5 De Raad heeft geconstateerd dat, ter compensatie van de voorgestelde AOV 
premieverhoging,4 de reparatietoeslag voor werknemers in de private sector met een maandloon 
van Afl. 2.500,- of minder bij Artikel III, onderdeel C, van het onderhavige ontwerp per 1 
januari 2014 wordt verhoogd met Afl. 15,- per maand. Enige financiële onderbouwing voor de 
noodzaak van de voorgestelde maandelijkse verhoging van de reparatietoeslag ontbreekt.  
Overigens heeft de Raad in dit kader geconstateerd dat van de door de regering verwachte 
jaarlijkse uitkering van Afl. 17,5 miljoen aan reparatietoeslag voor werknemers in de private 
sector5 in 2012 slechts Afl. 6,5 miljoen is uitgekeerd6; oftewel 37 procent van de verwachte 
uitkering aan reparatietoeslag. De Raad krijgt hier de indruk dat lang niet iedereen zoals verwacht 
aanspraak maakt op de reparatietoeslag dan wel dat de groep werknemers met een maandloon 
van onder de Afl. 2.500,01 aanzienlijker kleiner is dan verwacht. 
De Raad wijst in dit verband nogmaals op7 het feit dat fooien – zoals die in de horecasector (de 
grootste sector in Aruba) gebruikelijk zijn - niet meetellen bij het loonbegrip. Dit kan er toe 
leiden dat werknemers met een laag loon conform de Landsverordening loonbelasting - maar 
weliswaar met een veel hoger inkomen - in de praktijk toch in aanmerking kunnen komen voor 
de reparatietoeslag; ondanks dat de compensatie niet aanvankelijk bedoeld is voor deze groep 
werknemers. De Raad vraagt hiervoor wederom aandacht alsmede voor het in het algemeen 

                                                 
3 MvT, p. 9. 
4 MvT, p. 4. 
5 MvT, p. 9 bij het ontwerp van de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99). 
6 Ontvangstenanalyse december 2012 (SIAD), p. 7. 
7 Vide ook het advies van 19 december 2012 (RvA 182-12) bij de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99). 
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fooien niet als loon te beschouwen waardoor personen met een gelijk besteedbaar inkomen niet 
gelijk bijdragen aan de sociale voorzieningen maar wel gelijke rechten daartoe hebben. 
De Raad acht het - gelet op het voorgaande - derhalve van essentieel belang om in de toelichting 
door middel van een financiële onderbouwing in te gaan op de noodzaak van de verhoging van 
de toeslag voor deze groep werknemers. 
 
2.6 De Raad vraagt zich af waarom uitsluitend de werknemers in de private sector en niet de 
ambtenaren worden gecompenseerd. Weliswaar zijn ambtenaren in 2010 van de reparatietoeslag 
uitgesloten en heeft de regering via een bilateraal akkoord met de vakbonden in de publieke 
sector een aantal maatregelen met betrekking tot salariëring en pensioenvoorzieningen 
afgesproken, maar deze waren gericht op de noodzakelijke koopkrachtcompensatie in die 
periode. Als nu de particuliere sector wederom dient te worden gecompenseerd, ziet de Raad 
niet in waarom dit niet zou gelden voor ambtenaren met een maandloon van Afl. 2.500,- of 
minder. De toelichting ware hieromtrent uitsluitsel te geven. 
 
2.7 De Raad heeft geconstateerd dat bij voorgesteld artikel VII bepaald wordt dat de 
directeur van de SVb bevoegd is tot het aangaan van een geldlening ter dekking van een mogelijk 
tekort bij het AOV-fonds in 2015. De toelichting op dit voorgestelde artikel geeft aan dat dit 
samenhangt met het feit dat de overheid op grond van artikel 21 van de Landsverordening 
Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1) garant staat voor eventuele tekorten bij de SVb 
en dat het hierdoor wenselijk is dat eventuele risico’s voor het Land - door de voorgestelde 
mogelijkheid dat de SVb zelf een lening kan afsluiten ter dekking van het tekort - beperkt 
kunnen worden.8 De Raad wijst er op dat dit risico bij dit voorstel toch niet helemaal wordt 
voorkomen, aangezien het Land op grond van artikel 21 van de voornoemde landsverordening 
nog steeds garant zal moeten staan voor eventuele toekomstige tekorten van de SVb (waarin 
mogelijk ook de aflossingen en interestbetalingen van deze eventuele door de SVb aangegane 
lening(en) zijn doorberekend). Voorts vraagt de Raad zich af of het niet voordeliger is dat het 
Land direct leent ten behoeve van een eventueel tekort, dan dat de SVb deze eventuele lening 
zelf aangaat. De (hogere) interestkosten komen immers voor rekening van de SVb, welke 
vervolgens ook zorgen voor hogere beheerskosten van deze organisatie. De Raad adviseert in de 
toelichting in ieder geval hierover uit te weiden. 
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 De Raad constateert dat in de financiële paragraaf van de toelichting niet wordt ingegaan 
op de verwachte financiële lasten van de voorgestelde verhoging van de reparatietoeslag voor het 
Land. De Raad adviseert om in de toelichting een indicatie te geven van de hieruit 
voortvloeiende extra lasten voor het Land.    
 
3.2 Alhoewel in de toelichting separaat wordt ingegaan op de financiële effecten van elk van 
de voorgestelde aanpassingen voor het AOV-fonds (i.c. het financieel effect van de verhoging 
van de premie-inkomensgrens9; het financieel effect van de verhogingen van het premie-
percentage10; en het financieel effect van de geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd11), wordt er in de toelichting verzuimd in te gaan op het financiële effect van de 
voorgestelde aanpassingen gezamenlijk voor het AOV-fonds op lange termijn. De Raad acht het 
belangrijk dat inzicht wordt gegeven in het totale effect van de voorgestelde aanpassingen voor 
het AOV-fonds en adviseert derhalve om een financieel overzicht in de toelichting op te nemen 
waarin het verschil tussen enerzijds de opbrengsten en kosten van het AOV-fonds bij 

                                                 
8 MvT, p. 12. 
9 MvT, p. 5. 
10 MvT, p. 6. 
11 MvT, p. 7. 
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ongewijzigd beleid en anderzijds de opbrengsten en kosten van het AOV-fonds uitgaande van de 
voorgestelde aanpassingen wordt weergegeven. 
 
3.3 In voorgesteld artikel II, onderdeel B, worden de in artikel 11 van LAWW genoemde 
leeftijdscategorieën voor het weduwenpensioen – op grond van de geleidelijke verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd – aangepast. De leeftijdsgrens van de huidige leeftijdscategorie 49 
tot en met 57 jaar (met het bijbehorend pensioenbedrag van Afl. 808,- per maand) wordt over 10 
jaar stapsgewijs verhoogd naar 63 jaar, terwijl de begin- en eindleeftijd van de huidige 
leeftijdscategorie 58 tot en met 59 jaar (met het bijbehorend pensioenbedrag van Afl. 1.057,- per 
maand) eveneens over 10 jaar stapsgewijs wordt verschoven naar 63 respectievelijk 64 jaar. Het 
gevolg van deze aanpassing is dat weduwen voor een langere periode uitkeringen zullen 
ontvangen uit het AWW-fonds dan thans het geval is. De Raad merkt ten aanzien hiervan op dat 
de toelichting niet ingaat op deze financiële gevolgen voor het AWW-fonds en adviseert op de 
toelichting op dit punt aan te vullen. 
 
3.4 In het licht van de voorgestelde aanpassingen van de LAOV – in het bijzonder de 
geleidelijke verhoging van de AOV-leeftijd – vraagt de Raad zich af wat dit zal betekenen voor 
de werking van de in 2012 ingevoerde flexibilisering van de AOV-leeftijd (AB 2011 no. 87). De 
Raad constateert dat in de toelichting niet wordt ingegaan op de effecten van de ingevoerde 
flexibilisering van de AOV-leeftijd. De Raad adviseert om in de toelichting hierover uit te 
weiden. 
 
3.5 In de memorie van toelichting wordt gesteld dat de AWW premie-inkomensgrens 
verhoogd dient te worden, aangezien het AWW-fonds ook consequenties van het uitputten van 
de middelen zal ondervinden. De Raad vraagt zich af welke consequenties voorzien worden en 
adviseert de toelichting hierop aan te vullen. 
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 
4.1 In voorgesteld artikel II, onderdeel B, dient de vervangende tekst voor de zinsnede ‘van 
49t/m 57’ (i.c. ‘van 49 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd minus 2 jaar’) gewijzigd te 
worden in: van 49 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd minus 3 jaar. Het huidige 
voorstel zorgt er immers voor dat men – onbedoeld – twee overlappende categorieën krijgt, 
bijvoorbeeld per 1 januari 2018: categorie 3 - 49 t/m 60 jaar en categorie 4 – 60 t/m 61 jaar. Met 
de door de Raad voorgestelde aanpassing wordt deze onbedoelde overlapping vermeden. 
 
4.2 In voorgesteld Artikel V is verzuimd na de woorden ‘ingevolge artikel 6a’ de vindplaats 
van dit artikel op te nemen. Toegevoegd dient te worden: ‘van de Landsverordening algemene 
ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33)’, zoals dat ook is geschied in voorgesteld Artikel 
VI. 
 
4.3 Overige voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 
ontwerp en de toelichting aangegeven. 
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5. Conclusie en eindadvies 
 
 De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en doelstelling van het 
onderhavige ontwerp en geeft u in overweging het aan de Staten 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 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
Overzicht aantal pensioentrekkers, AOV-uitkeringslasten, premie-inkomsten en benodigde premie, 2012-2030. 

 


