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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSVERORDENING van 27 november 2014 houdende bijzondere voorzieningen ten aanzien van de pensioenregelingen voor ambtenaren, gewezen ambtenaren en
daarmee gelijkgestelden, alsmede houdende afwikkeling van een aantal sociale zekerheidsschulden

Uitgegeven, 1 december 2014

De minister van Justitie,
A.L. Dowers
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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
- dat het met het oog op enerzijds het belang van een gewaarborgde voortzetting van
de pensioenregelingen voor overheidwerknemers en daarmee gelijkgestelden en
anderzijds de financiële positie van het Land, wenselijk is bijzondere voorzieningen te treffen ten aanzien van deze pensioenregelingen;
- dat het in verband met het bovenstaande noodzakelijk is om enkele landsverordeningen in overeenstemming te brengen met de strekking van vorenbedoelde aanpassingen;
- dat het tevens wenselijk is voor overige werknemers de civiele en fiscale regels
omtrent pensioenaanspraken te actualiseren;
- dat het voorst wenselijk is enige onduidelijkheden en onbedoelde gevolgen in de
geldende landsverordeningen omtrent pensioen weg te nemen;
- dat het in het verlengde van het bovenstaande tenslotte wenselijk is enkele sociale
zekerheidsschulden door middel van kwijtschelding af te wikkelen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
§1. Machtigingsbepaling
Artikel 1
1. De minister van Financiën en Overheidsorganisatie is gemachtigd om met de
stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba één of meer overeenkomsten naar burgerlijk recht aan te gaan waarin de op grond van de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste
lid, van de Landsverordening privatisering APFA (AB 2005 no. 30) tot stand gekomen overeenkomsten inzake de pensioenaanspraken van ambtenaren, gewezen ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, die bij de stichting Algemeen Pensioenfonds
Aruba zijn ondergebracht, worden vervangen en daarna desgewenst gewijzigd.
2. Een overeenkomst en een wijziging van een overeenkomst als bedoeld in het
eerste lid, verbindt ook de werkgevers van de gelijkgestelden, bedoeld in het eerste
lid, alsmede de gelijkgestelden zelf. Alvorens een overeenkomst of een wijziging van
een overeenkomst aan te gaan, pleegt de minister van Financiën en Overheidsorganisatie overleg met de betrokken werkgevers of hun vertegenwoordigende organisatie,
alsmede met de vertegenwoordigende organisaties van de gelijkgestelden; een overeenkomst of een wijziging van een overeenkomst wordt pas aangegaan, nadat de mi-
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nister van Financiën en Overheidsorganisatie heeft vastgesteld dat een meerderheid
van de betrokken organisaties heeft ingestemd met de inhoud van de overeenkomst
dan wel met de wijziging van de overeenkomst.
3. Artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no.
72) is niet van toepassing op de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid.
4. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval bepaald
dat:
a. de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen ontstaat als volgt bepaald is:
i.
per 1 januari 2015: 60,5 jaar;
ii. per 1 januari 2016: 61 jaar;
iii. per 1 januari 2017: 61,5 jaar;
iv. per 1 januari 2018: 62 jaar;
v.
per 1 januari 2019: 62,5 jaar;
vi. per 1 januari 2020: 63 jaar:
vii. per 1 januari 2021: 63,5 jaar;
viii. per 1 januari 2022: 64 jaar;
ix. per 1 januari 2023: 64,5 jaar;
x.
per 1 januari 2024: 65 jaar;
met dien verstande dat vervroegde ingang of uitstel van de ingang mogelijk is,
mits het ouderdomspensioen niet eerder ingaat dan op de leeftijd van 60 jaar en
niet later dan bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar;
b. indien onderdeel a tot gevolg heeft dat het op de ingangsdatum van de overeenkomst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, opgebouwde ouderdomspensioen ingaat op
een hogere leeftijd, er geen herrekening van het bedrag van het ouderdomspensioen zal plaatsvinden wegens de latere ingang van het ouderdomspensioen;
c. de jaarlijkse pensioenopbouw ten hoogste 1,75% van de pensioengrondslag bedraagt;
d. de franchise gelijk is aan de franchise, bedoeld in artikel 9, zesde lid, van de
Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51);
e. het aantal jaren waarover pensioen kan worden opgebouwd ten hoogste 40 bedraagt, tenzij de deelnemer bij het bereiken van dit maximum ervoor kiest door te
gaan met pensioenopbouw en het fiscale pensioenmaximum nog niet is bereikt;
f. onverminderd de onderdelen a tot en met e, voor de vanaf 1 januari 2011 op te
bouwen aanspraken de in de overeenkomst te bepalen ouderdomspensioenaanspraken geldt, dat die voldoen aan artikel 9, zesde lid, van de
Landsverordening inkomstenbelasting en aan de Landsverordening algemeen
pensioen (AB 2011 no. 85);
g. de onderdelen a tot en met f vanaf 1 januari 2014 gelden, met dien verstande dat
er geen vermindering zal plaatsvinden van pensioenen die ingaan in het jaar 2014.
5. In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, worden voorts één of meer bepalingen opgenomen krachtens welke het Land de stichting Algemeen Pensioenfonds
Aruba, haar directieleden, de leden van haar Raad van Toezicht en haar personeel zal
vrijwaren tegen elke aansprakelijkheidstelling door derden wegens door hen geleden
schade die verband houdt met het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, be-
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doeld in het eerste lid, of met de naleving van voor de stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba geldende wettelijke voorschriften, tenzij de schade te wijten is aan opzet
of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de stichting Algemeen Pensioenfonds
Aruba, haar directieleden, de leden van haar Raad van Toezicht of haar personeel. In
geval van een aansprakelijkstelling als bedoeld in de eerste volzin, stelt de stichting
APFA het Land onverwijld hiervan op de hoogte, waarna het Land naar keuze het
recht zal hebben om de verdediging in overleg met APFA over te nemen, de verdediging in overleg met APFA te voeren, dan wel om zich te voegen in de betreffende
procedure.
§2. Aanpassing bestaande wetgeving
Artikel 2
De Landsverordening algemeen pensioen wordt als volgt gewijzigd:
A. in artikel 7, tweede lid, wordt na “de risicopremie” een komma ingevoegd, gevolgd door de zinsnede: tenzij het ondernemingspensioenfonds een doorsneepremie in rekening gebracht heeft;
B. in artikel 9, tweede lid, vervalt de zinsnede “met dien verstande dat de verdeling
van de premie voor alle werknemers gelijk is”, alsmede de daarvoor geplaatste
komma;
C. in artikel 11, zesde lid, wordt de zinsnede “tien jaar na de datum van het bereiken
daarvan” vervangen door: de leeftijd van 70 jaar;
D. artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Het pensioenreglement kan evenwel bepalen dat het recht op een pensioenuitkering eerder dan bij het bereiken van de pensioenleeftijd ingaat, doch niet eerder dan de leeftijd van 60 jaar.
;
2°. in het tweede lid wordt de zinsnede “tien jaar na de datum van het bereiken
daarvan” vervangen door: de leeftijd van 70 jaar;
E. artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in het eerste lid wordt “negen jaar daarna” vervangen door: bij het bereiken
van de 69-jarige leeftijd;
2°. het tweede lid komt te luiden:
1. Indien een deelgenoot bij het bereiken van de 69-jarige leeftijd zijn pensioenkapitaal nog niet of niet volledig heeft gebruikt voor
de aanschaf van een lijfrente, zendt de instelling hem een half jaar
voor het bereiken van de 70-jarige leeftijd, de mededeling dat de deelgenoot het pensioenkapitaal uiterlijk op die datum moet omzetten in
een lijfrente.
;
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F. artikel 22 komt te luiden:
Artikel 22
1. Indien een deelnemer van echt of van tafel en bed scheidt, dan
wel diens duurzame gemeenschappelijke huishouding is beëindigd, voordat de pensioenaanspraak gerealiseerd wordt, verkrijgt diens gewezen
partner een premievrije aanspraak op de helft van de aanspraak op pensioen en, indien van toepassing partnerpensioen, die is opgebouwd tussen
het tijdstip van huwelijkssluiting dan wel het tijdstip van het ontstaan van
de duurzame gemeenschappelijke huishouding en het tijdstip van scheiding respectievelijk het tijdstip van beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding.
2. De in het eerste lid bedoelde premievrije aanspraak op pensioen
gaat in op het moment dat het pensioen voor de deelnemer ingaat en eindigt bij overlijden van de deelnemer. De premievrije aanspraak van de
gewezen partner vloeit terug naar de deelnemer indien de gewezen partner
overlijdt voordat de deelnemer is overleden.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op partnerpensioen dat op risicobasis verzekerd is. De in het eerste lid bedoelde premievrije aanspraak
op partnerpensioen gaat in op het moment dat de al dan niet gepensioneerde deelnemer overlijdt en eindigt bij overlijden van de gewezen partner. De premievrije aanspraak van de gewezen partner vloeit terug naar de
deelnemer indien de gewezen partner overlijdt voordat de deelnemer is
overleden.
4. Het ondernemingspensioenfonds betaalt het in het eerste lid bedoelde deel van het pensioen rechtstreeks uit aan de gewezen partner en
brengt dit in mindering op het pensioen van de gepensioneerde deelnemer
indien de scheiding respectievelijk de beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding uiterlijk op het moment waarop de pensioenaanspraak wordt gerealiseerd schriftelijk aan het ondernemingspensioenfonds onder overlegging van bewijsstukken door de deelnemer of
diens gewezen partner is gemeld.
5. De in het eerste en derde lid bedoelde premievrije aanspraak op
partnerpensioen ontstaat alleen indien de scheiding respectievelijk de beëindiging van de duurzame gemeenschappelijke huishouding uiterlijk op
het moment waarop de aanspraak op ouderdomspensioen wordt gerealiseerd of het eerdere moment van overlijden van de deelnemer schriftelijk
aan het ondernemingspensioenfonds onder overlegging van bewijsstukken
door de deelnemer of diens gewezen partner is gemeld.
6. Artikel 21, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. Indien
de deelnemer en zijn gewezen partner een afwijkende dekking van het
pensioenrisico overeenkomen, dan leggen ze een verklaring van het ondernemingspensioenfonds over, inhoudende dat het fonds bereid is het
overeengekomen pensioenrisico te dekken.

;
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G. in artikel 24, vierde lid, onderdeel a, wordt na de komma ingevoegd: danwel de
waarde van de aanspraak indien het ondernemingspensioenfonds een doorsneepremie in rekening gebracht heeft.
Artikel 3
Artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no.
GT 51) wordt gewijzigd als volgt:
1°. onderdeel a komt te luiden:
a. de pensioenrichtleeftijd is gelijk aan de leeftijd, waarop ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering
(AB 1990 no. GT 33) het recht op ouderdomspensioen ontstaat. Het
pensioenresultaat, inclusief inbouw van AOV-gehuwd ter grootte van
Afl. 12.336,-, dat bij een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar kan worden
bereikt, bedraagt ten hoogste 100% van het gemiddelde pensioengevend loon, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening algemeen
pensioen, in de voorafgaande drie jaren. Bij een pensioenrichtleeftijd
van 64 jaar, bedraagt het in de vorige volzin bedoelde percentage
98%. Voor elk jaar dat de pensioenrichtleeftijd lager is dan 64 jaar,
wordt het in de vorige volzin genoemde percentage verminderd met
7%-punten, tot een percentage van 70% bij een pensioenrichtleeftijd
van 60 jaar;
;
2°. in onderdeel c wordt na “het pensioengevend loon” ingevoegd: bij de betreffende
werkgever;
3°. onderdeel d komt te luiden:
d. bij een beschikbare premieregeling bedraagt de beschikbare premie
ten hoogste 25% van het jaarlijkse pensioengevend loon, voor zover
het te behalen pensioenresultaat hiervoor de ruimte laat;
;
4°. de onderdelen i en j komen te luiden:
i. het pensioen kan worden uitgesteld tot ten hoogste de leeftijd van 70
jaar; bij uitstel kan het pensioen na de pensioenrichtleeftijd worden
verhoogd overeenkomstig het tot de pensioenrichtleeftijd gevolgde
stelsel, met inbegrip van herrekening met inachtneming van algemeen
aanvaarde actuariële grondslagen, doch niet verder dan het maximale
pensioenresultaat, bedoeld in onderdeel a;
j. indien het ouderdomspensioen eerder ingaat dan bij het bereiken van
de pensioenrichtleeftijd, wordt het herrekend ten opzichte van die leeftijd met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, tenzij het pensioenaanspraken betreft die in het verleden met een
eerdere pensioenrichtleeftijd zijn opgebouwd en niet actuarieel zijn
herrekend naar de pensioenrichtleeftijd; het ouderdomspensioen kan
evenwel niet eerder ingaan dan bij het bereiken van de leeftijd van 60
jaar;
;
6°. na onderdeel j wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
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k. de in onderdelen a, b en c bedoelde grenzen kunnen worden overschreden voor zover zulks het gevolg is van:
1. variatie in de hoogte van de uitkeringen waarbij de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 75% van de hoogste uitkering en de
mate van variatie ten laatste op de ingangsdatum van het pensioen
wordt vastgesteld;
2. gehele of gedeeltelijke omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen, mits de omzetting op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen plaatsvindt op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen;
3. aanspraken die vóór 1 januari 2011 ingevolge de tot 1 januari 2011
geldende Pensioenverordening landsdienaren zijn opgebouwd,
voor zover deze aanspraken meer bedragen dan de aanspraken die
op basis van de diensttijd vóór 1 januari 2011 op basis van de
maximale opbouwpercentage en de minimale franchise bedoeld in
onderdeel c, hadden kunnen worden opgebouwd.

;

Artikel 4
Aan artikel 1, derde lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17) wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Dit lid is niet van toepassing op ondernemingspensioenfondsen die aan
meerdere ondernemingen zijn verbonden, voor zover die verbondenheid al
bestond op 31 december 2011.
;
Artikel 5
Artikel 10, tweede lid, van de Landsverordening tegemoetkoming ziektekosten
overheidsgepensioneerden (AB 1991 no. GT 48) vervalt.
Artikel 6
In artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren (AB
1993 no. GT 45) wordt “de leeftijd van 60 jaren bereikt” vervangen door: de leeftijd,
waarop ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) het recht op ouderdomspensioen ontstaat heeft bereikt.
Artikel 7
In artikel 10, tweede lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB
1988 no. 100) wordt “de leeftijd van zestig jaren” vervangen door: de leeftijd, waarop
ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB
1990 no. GT 33), het recht op ouderdomspensioen ontstaat.
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Artikel 8
In artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening van leeftijdsgrens werknemers
Landsloterij, Sociale Verzekeringsbank en Volkskredietbank van Aruba (AB 1996
no. GT 48) wordt “de leeftijd van 60 jaar bereikt” vervangen door: de leeftijd, waarop
ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB
1990 no. GT 33), het recht op ouderdomspensioen ontstaat heeft bereikt.
Artikel 9
In artikel 13, onderdeel a, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding
(AB 2000 no. 30) wordt “de leeftijd van 60 jaar” vervangen door: de leeftijd, waarop
ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB
1990 no. GT 33), het recht op ouderdomspensioen ontstaat.
Artikel 10
Artikel 4 van de Landsverordening spoorwegen (AB 2013 no. 42) wordt als
volgt gewijzigd:
1°. in het eerste lid, onderdeel c, wordt “die van 60 jaar” vervangen door: de leeftijd,
waarop ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), het recht op ouderdomspensioen ontstaat;
2°. in het vierde lid, wordt “de leeftijd van 60 jaar” vervangen door: de leeftijd,
waarop ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), het recht op ouderdomspensioen ontstaat.
Artikel 11
Artikel V, vijfde lid, van de Aanpassingsverordening Landsverordening algemeen pensioen (AB 2011 no. 86) vervalt op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
Artikel 12
Ingetrokken worden:
a. het Duurtetoeslagbesluit overheidsgepensioneerden (AB 1992 no. 17);
b. het Landsbesluit duurtetoeslag gepensioneerden (AB 1996 no. GT 55), met dien
verstande dat de in dat landsbesluit geregelde aanspraken van degenen, die vóór 1
januari 2011 recht hadden op een pensioen ingevolge artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Pensioenverordening landsdienaren, van kracht blijven.
§3. Verbod op aanpassing van Landswege van pensioenen
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§4. Kwijtschelding sociale zekerheidsschulden
Artikel 13
Kwijtgescholden worden:
a. de schuld van het Land aan de Sociale Verzekeringsbank ter waarde van Afl.
57.658.820,- uit hoofde van een vordering van het Schommelfonds Ouderdoms- en
Weduwen- en wezenverzekering, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Landsverordening Sociale verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1), op het Land vanwege
door het Land ontvangen maar niet afgedragen gelden uit de toescheiding van verzekerden bij en de uitkeringsgerechtigden van de Sociale Verzekeringsbank krachtens de onderlinge regeling, bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden, tot splitsing van het vermogen van de Sociale
Verzekeringsbank, tot toescheiding van de verzekerden bij en de uitkeringsgerechtigden van de Sociale Verzekeringsbank, en ter bepaling van de overgang van het
personeel van de Sociale Verzekeringsbank;
b. de schulden van het Ziektefonds, bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening Sociale verzekeringsbank, aan het Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en
wezenverzekering uit hoofde van de in het verleden uit het laatstbedoelde fonds
verstrekte bedragen ter dekking van de tekorten van het Ziektefonds.
§5. Inwerkingtreding
Artikel 14
Deze landsverordening treedt, voor wat de artikelen 1 en 2 betreft, in werking
met ingang van de dag, na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba,
en voor wat de overige artikelen betreft, op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Gegeven te Oranjestad, 27 november 2014
F.J. Refunjol

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,
A.R. Bermudez
De minister van Justitie,
A.L. Dowers

