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Aan Zijne Excellende de Gouverneur van Aruba,
t a.v. de Ministet vanlusdtie
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Uw btieven: 4 november 2015
Uw kenmerk: LV-15/0026
Datum: 10 febtazari 2016
Kehmerk RvA 192-15
Ondetwerp: On|em-landsverordenl'ng houdende afMélrke|g van eetz aantal sociale zekerheids-
schulden en tot 'kvjziging van een viertal landsvetordenl'ngen, mede met het oog op de
vetbete|g van lrtissl|en en tot itbreiding van de toepassingste|t'jn van de Lands-
verotdent'ng van 15 augusttzs 2007 (AB 2007 no. 73) tot 'wjzigitlg van het Burgerljk
Wetboek van Atazba, de Landsverorde|g ziekteve|eke|g IAB 1993 no. GT 24) en
de Landsveotdening ongevoenvetzeke|g (AB 1996 no. GT 26)
Naar aanleiding van bijpaande aan de Raad ter advies toegezonden on|em-lands-
vezordenl'ng houdende a|ikkeling van een aantal sociale zekerheidsschlden en tot wijziging
van een vieêtal landsverordenl'ngen, mede met het oog op de veêbeteùng van lrisshgen en tot
itbêeiding van de toepasslgste|l'jn van de Landsvetotdenl'ng van 15 august'us 2007 (AB 2007
no. 73) tot vjzigitv van het B|gerlijk Wetboek van Aruba, de Landsverordenl'ng
ziektevezzekerlg (AB 1993 no. GT 24) en de Landsverordenl'ng ongeva|enverzeke|g (AB
1996 no. GT 26), moge de Raad Uwe Excellende het volgende beùchten.
1.
Algemeen
1.1 Met het ondethavke ontwerp wordt doot middel van (1) het |jtschelden van de
ondetlùlge schulden van de fondsen onder het beheer van de Sociale Verzeke|gsbank (S'V1$,
(2) het vethogen van de pêe|eloonpens voo: de ziekteverzeke|g en (3) het vedenen van de
bevoeg|eid aan de dillecteur van de Svb tot het overhevelen van gelden uit het Cessandafonds
naar het Ziektefonds, beoogd om het Ziektefonds te saneren en dit fonds Oancieel gezond te
houden. Volgens de toelichdng heeft de zegeting meetdere oplosslgsvoorste|en overwogen en
is uiteldeljk geopteerd voor de combinade van het overhevelen van de gelden uit het
Cessandafonds naat het Ziektefonds en de verhoging van de pte|eloonpens naar Afl. 70.200,-
op jaarbasis.
De Raad mist in dit veêband een bredete visie op en een diepgaande analyse van de
problema|ek bij het Ziektefonds dat aan de onderhavke vootste|en ten grondslag 111 . Er wotdt
thans immets gezocht naar Sorte termijn) oplosslgen binnen het bestaande loqdet (overhevelen
elden tussen bestaande Sn-fondsen, pre|eloonrens vethopn' gen dan wel pre|e-veêho|' g
B .
en |jtschel|g schulden), terwijl dutuzame alte|adeve oplosslgen buiten het htzidlge
stllalrien niet aan bod komen. Daarmee wordt naat de mening van de Raad voorbij gegaan aan
het eigenljke doel van de ziektekostenverzeketlg (i.c. wat wotdt met de ziektekosten-
verzekerlg beoogd?) en is niet nageraan in hoeverre er buiten clit bestaande gekozen kader ook
andete (|ancieel) eflkiënte manieten zijn om dit te regelen. Met andere woorden: |n hetgeen
wat met de ziektekostenvezzeke|g wordt beoogd ook op een andere effecdevete manier
worden geregeld, door bijvootbeeld het Ziektefonds adminisaadef kostenefâciënter te
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otga|seten en de wetteljke ptocedures van de ziektekostenvezzeke|g vanuit kostenoo|unt te
herijken, dan wel de ziektekostenverzeke|g volledig ovet te laten aan de private matkt? De
Raad acht het van gêoot belang dat lùet aandacht aan wordt besteed ten eitzde niet op tetmijn
(wederom) geconfronteerd te wotden met de noodzaak tot het ùwoeten van nieuwe maaîegelen
ten behoeve van de saneritzg van het Ziektefonds.
1.2 In het onderhavke ont'svert| wordt naast de verhogln' g van de pte|eloonrens naar Afk
70.200,- voot de ziektekostenverzeke|g ook de verhogm' g van de pte|eloonrens van de
ongevazenverzeke|g naar Afl. 70.200,- geregeld. Het is de Raad Metbij opgevallen dat er een
vezschil zit tazssen de Lsndsverotdenlng ziektekostenverzeke|g en de Landsverordenl'ng
ongevazenverzeke|g voot wat betreft de verzekerde wer|emers. Volgens de
Landsvetotdenl'ng ziektekostenvetzeke|g zijn werknemets met een inkomen boven de
pte|eloonrens niet vetzekerd; volgens de Landsvetotde|g ongeva|enverzeke|g zijn
daarentegen wel alle wetknemers verzekerd. De Raad vrasgt Zch af waarom dit onderscheid is
maakt; dit te meet nu in de als bijlage van de toelich|g opgenomen presentade van de S'kFbl is
ge
aangegeven dat de van de ziektekostenverzeke|g itgesloten werknemers vaak ttiet pat|culiet
verzekerd zijn tegen loondetvlg in geval van ziekte. De Raad beveelt aan om in ieder geval in te
gaan op dit ondetscheid, dan wel een visie op de aanpak van deze problemadek op te nemen.
1.3 Sinds de wjzlgltl' ' gen in de Landsveêorden|'ng ziekteverzeke|gz is de bepaling van de
atbeidsgeschl'kleid versipperd, in die ze dat voor de eetste 3 dagen van zie|eldl'ng een
patdcuûere vetzeke|gs|s inzake de atbeidsongesc|ieid van de wetknemer dient te worden
getaadpleegd en voor de dagen daat'na de S'Vb-atts. Deze splitsing komt de ptoducdùteit niet
ten goede en heeft tot gevolg dat er onnodke dubbele kosten worden gemaakt (i.c. pre|ekosten
aan de S'Vb en kosten aan de pardcu|ete verzeke||atts). Bij de doowoeting van een hogete
loongtens wordt de groep werknemers waar dit op van toepassùlg is ook groter en worden ook
de llîet'tnee gepaatde kosten hoget.
In het algemeen dient voot'ts de vzaag te worden gesteld of de bepalùzg van het al dan rziet
arbeidsgescht'kt zijn van de vezzeketlg van dat tisico losgekoppeld dient te wozden. Wetkgevers
kunnen in een dergeljk geval dan aansluiten bij een atbodienst en het risico naar keuze
verzeketen, waarbij de rechten van de werknemers gelijk bljven. Hiermee wordt derhalve
vootkomen dat er onnodke dubbele kosten en dubbele handeûngen gemaakt resp. verricht
worden.
1.4 De Raad heeft eezdet ten aanzien van de berotingen van het Ziektefonds en het
Ongeva|enfonds opgemerkt dat de begrote beheerskosten van de ziektevetzeke|g en de
ongevoenvetzeketlg (relatiell zeez hoog ziJ'ns De jaarcjfers van deze voornoemde fondsen
bevestè en dit beeld. Ook het ondersuande ovetzicht geeft dat deze kosten in êelatie tot de
gedane uitkerlgen zeer hoog zijn: bij het ongevazenfonds waten in 2014 de beheetskosten zelfs
hoger dan de totale uitke|gen. In het ontsverp wordt niet aangegeven hoe doot meer efûciëntie
te bettachten deze kosten vezlaagd k'tzrlxzen worden, waardoot een pre|everho|' g achtetwege
zou klmnen bljven. Zo is bilvoorbeeld de wijze van aanslapege|g niet meet van deze djd; nâar
de mening van de Raad zou een omzetdng naar een af|achtsysteem kostenbespa|gen kunnen
opleveten. De Raad scht het van belang dat llier een beschouwlg op wordt gegeven.
1 Ptesentaée SA/I| bij de Sociaal Dialoog 2013 Een schuldvrje Ziektevezzeke|g' (november 2013).
2 De Raad vet-urjst hier specifiek naat de bij de Landsverordenl'ng van 15 august'us 2007 tot xlrijzigzg van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba, de L|dsverordent'ng ziekteverzeke|g (AB 1993 no. GT 24) en de
Landsverotdenl'ng ongeva|envezzeke|g (AB 1996 no. GT 26) (AB 2007 no. 73) aangebrachte |jzigingen van de
Landsverordentng ziekteverzeke|g inzake de arbeidsongeschl'kleidsproced|e.
3 De Raad venl/ijst hier naar zijn advies inzake de on|em-Landsbegro|g 2015 tlp-v-/t 27-15) dd, 23 februari 2015
(p. 9) en zijn advies inzake de on|em-Landsbevo|g 2016 ('R.VA 173-15) dd. 1 december 2015 (p. 10).
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2.
2.1 In voorgesteld artikel 1, onderdeel a, wordt ten aanzien van de |jtscheldl'ng van de
schuld van het Ziektefonds aan het Adml'nl's|adefonds S'Vb aangegeven dat het gaat om de
schuld tet waarde van Afl. 119.132.495,- zoals opgenomen in de Jaa|ekentng Adml'nl'sîade-
fonds SVB 2014. Geconstateerd is dat in de desbeàeffende jaatrekening de waatde van deze
De on|eo-landsverordeni|
schuld echter is bepaald op Afl. 120.300.038,-.
In voorgesteld artikel 1, onderdeel n, wotdt voorts ten aanzien van de |jtscheldlng van de
schttld van het Weduwen- en wezenfonds aan het Oudetdomsfonds aangegeven dat het gaat om
de schuld ter waarde van Afl. 1.879.482,- zoals opgenomen in de Jaaêreke|g Oudetdomsfonds
2014. Geconstateerd is dat in de desbeîeffende jaarrekenl'ng de waarde van deze schvtld echtet is
bepaald op Afl. 11.189.482,-.
De Raad adviseett de genoemde schddbe|agen in deze ondetdelen alsnog in overeenstemml'ng
te brengen met de corzesponderende bedtagen in de desbeîeffende jaarrekenl'ngen, te meet in
deze onderdelen expliciet vetvezen wotdt naaê de bedragen zoals genoemd in de desbeîeffende
jaattekeningen.
2.2 In de toelichdng wotdt herhaalde|jk aangegeven dat er een sanering van de onderlinge
schulden van de fondsen ondet het beheer van de SWI dient plaats te ùnden. Geconstateetd is
echter dat in voorgesteld attikel 1 van het ont'wer)| niet alle onderlinge schulden van de fondsen
ondet het beheet van de S'Vb wotden |ijtgescholden. Zo wordt de |jtschel|g van o.m. de
vordering van het Ongevazenfonds op het Cessandafonds ten bedtage van Afl. 1.343,-, de
vordezùlg van het Cessandafonds op het Adml'nl'sîadefonds S'Vb ten bedrage van AfL
4.024.009,- en de vordering van het A|saadefonds op de Diensten aan Deêden ten bedrage
van Afl. 1.247.554,- niet in het ontav'eâll getegeld.4 De Raad vtaagt zich af waatom rliet alle
onderlinge schulden bij het onderhavke ontsxrerp worden |jtgescholden. Geadùseerd wotdt
om in iedez geval aan te geven wat de redenen zijn om de |jtschel|g van enkele onderlinge
vordeùngen lliet mee te nemen in het ontwel'p.
2.3 In vootgestdd artikel 1 jo. artikel 8, wozdt bepaald dat de l'tietùz genoemde ondezlinge
schulden en correspondetende schldbe|agen met tem|erkende Wacht per 1 januat'i 2015
wotden |ijtgescholden. De genoemde bedragen in voorgesteld artikel 1 zijn de schddbe|agen
op 31 decembet 2014 zoals opgenomen in de co|esponderende jaarêekenl'ngen van de S'kb-
fondsen. De Raad is van oordeel dat deze manier van regelen jutitlisch niet volledk houdbaaê is.
Van 1 januari 2015 tot het moment van lwet||edlg is en immers rente opgebouwd. De
schldeiset heeft een vordering op dit extra bedrag aan tente ovet deze periode tot op dat
moment. Doot te stellen dat deze vordering met tem|erkende ktacht niet heeft bestaan is
dethalve bezwaarljk qees: belastend) voor de schldeiset - de êechtszeketheid wotdt immets
hiermee aangetast. De Raad adviseert derhalve om dit attikel zodank te tedk eten dat maximaal
4 Vetwezen wordt naar de jaarreke|gen 2014 van het Cessandafonds, het Admt'nt'sttadefonds SY'tI en het
Ongeva|enfonds.
3
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|ijtgescholden wordt het bedtag van de schuld op boekdattzm 31
de op t'nwerktngt|tltïlqq; datum geacœmuleerde inte|st.
decembet 2014 en de hiet'o.| tot
2.4 Bij vootgesteld artikel 3, ondetdeel D, sub 10 a, worden de dagloonbeœagen zoals
enoemd in de vierde volzin van het tweede Ed van artiltel 8 van de Landsverordenl'ng
ziekteverzeke|g, confotm de vooêgestelde pre|eloonrens verhogm' g gewijzigd. De
voornoemde volzin tegelt dat arbeiders met een loon op J'aarbasis van hoger dan Afl. 70.200,-
over het meerdere geen premie hoeven te betalen. Deze volzin is echter overbodk; in artikel 1
van de Landsverordenl'ng ziektekostenverzeke|g wozdt immers al bepaald dat ondet een
arbeidez lûet versuan wordt degene die een loon op jaarbasis van boven de Afl. 70.200,- geniet.
De pre|epEcht geldt deêhalve alleen voor die werknemets die ondet de pte|eloonrens vallen;
de si|atie dat ovet het meerdere van dit bedrag premie moet worden betxald zal dus gelet op de
omsclujùng van de tet'm farbeider' in artikel 1 nitzuaier vootkomen. De Raad adviseert gelet
Merop om deze volzin te verwjdeêen uit het tweede lid van artikel 8 van de Landsvetordenl'ng
ziektekostenverzeke|g.
In voorgesteld ardkel 3, onderdeel D, sub 10 b, wordt voorts voorgesteld om de zevende en
achtste volzin van het tveede lid van aaltilkel 8 van de Landsverordenl'ng ziekteverzeke|g te
ve|jderen. In de toelichdng wotdt echter niet ingegaan op de redenen voor deze verwjde|g.
De Raad adviseert om alsnog aan te geven wat de tedenen zijn voor deze ver|jde|g.
2.5 In voorgesteld artikel 6 wordt bepaald dat de dilrectetu van de SVB wotdt gemachtkd
om een maximaal bedêag van Afl. 6 ll'ûljoen uit het Cesssn|fonds over te hevelen naat het
Scho|elfonds Ziekte- en Ongevazenvezzeke|g; dit als medeoplosszg voor het saneren van
het Ziektefonds. De Raad is van oordeel dit voorstel ùldtlzist tegen het principe van de sepataat
lgestelde sociale vetzeke|gsfondsen. Elk fonds is immers als een aparte rechtspersoon met
een eigen doelstelll'ng en taak ingesteld; elk fonds is in dit kadet Zgesteld om - op eigen Hacht -
te voorzien in zijn taak. Het is derhalve niet de bedoeling dat gelden uit bepaalde fondsen
aangewend wotden voot andere fondsen die rziet zel|oorzienend zijn. De Rxad wijst om deze
teden nogmaals op de noodzaak om de (noo|l'dende) fondsen sttucàueel te hetw'otmen zodat
deze zel&oorzienend zijn.
2.6 In voorgesteld artikel 8 wordt bepaald dat de onderhavke hndsvetordenl'ng - met
uitzonde|g van artikelen 1 en 5 - in werking treedt met ingang van 1 januari 2016. Gelet op het
feit dat deze dat'bll'n van lwerkt'ngàedl'ng niet meet mogelijk is, âdviseert de Raad om dit
voorgesteld ardkel op (Iit element aan te passen.
3.
In de toe|chting wordt aangegeven dat in het ontaverll wotdt voozgesteld om de
ùakomsten van het Ziektefonds samen met de inkomsten van het Ongeva|enfonds in het
Schommelfonds Ziekte- en Ongeva|enfonds op te nemens De Raad constateeêt dat deze
toelich|g niet aansluit op de voozgestelde bepaling in het ontqrem (i.c. vooêgesteld attikel 2).
Het voorgesteld artikel 2 bepaalt immets dat het gaat om de opname in het Scho|elfonds
Ziekte- en Ongeva|enverzeke|g van de gelden tzit het Ongeva|enfonds respecdeveûjk het
Ziektefonds na tqpn'k van de tegemoetkomt'ngen en kosten als bedoeld in de Landsveêorde|g
Ongevazenfonds tespecdeve|jk de Landsvetoêdenl'ng Ziektefonds in een bepaald kzenderjaar.
De Raad adviseert dethalve om de toeûchting in overeenstem|'ng te brengen met vootgesteld
attikel 2.
Memotie van toeëchting
5 Mv'èr p. 8.
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4.
Redacdoneel
In de marge vatz zowel het ontwrerp als de toelichdng zijn
redacdonele verbetedng geplaatst.
5.
De Raad kan zich voor het overige met de
verenigen en geeft u in overwegm' g het niet a|
vorensta|de tekening zal zijn gehouden.
Conclusie en eindadvies
enkele voorste|en ter
doelste|g en de inhoud van het ontwerp
de Staten aan te bieden, dan nadat met het
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mr. dt. H.A. van der Wal
De plv. Vootztter,
...-' .' . ' :.' (
drs. C. Timmer
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