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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
- dat het in verband met de invoering van een algemeen pensioen wenselijk is in een
aantal landsverordeningen wijzigingen aan te brengen om de inhoud daarvan te laten aansluiten op de bepalingen inzake dat algemeen pensioen;
- dat het voorts wenselijk is om een overgangsregeling te treffen voor bestaande
pensioenverzekeringsovereenkomsten en andere pensioenvoorzieningen ten einde
de daarbij betrokkenen in staat te stellen deze zodanig te wijzigen, dat zij in aanmerking blijven komen voor fiscale voordelen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

§1. Aanpassingen in landsverordeningen
Artikel I
De Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17)
wordt gewijzigd als volgt:
A. in artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°. het eerste lid wordt gewijzigd als volgt:
a. voor de omschrijving van "pensioen" wordt een nieuwe definitie ingevoegd, luidende:
de minister, belast met arbeidsaangelegenheden;
Minister :
b. in de omschrijving van het begrip "ondernemingspensioenfonds" worden voor het woord "onderneming" ingevoegd de woorden: in Aruba gevestigde;
c. de omschrijving van het begrip "werkgever" komt te luiden:
een werkgever als bedoeld in de Landsverordening algemeen pensioen;
d. de omschrijving van het begrip "werknemer" komt te luiden:
een werknemer als bedoeld in de Landsverordening algemeen pensioen;
e. na de omschrijving van het begrip "Bank" wordt een nieuwe definitie
toegevoegd, luidende:
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het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba;
de internationaal gehanteerde indeling van economische activiteiten die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gebruikt bij zijn onderzoekingen;
2°. het derde lid komt te luiden:
3. Een ondememingspensioenfonds kan aan meerdere ondernemingen verbonden zijn, mits de Bank is gebleken dat deze ondernemingen aan een van de navolgende voorwaarden voldoen:
a. zij vormen onderdeel van een economische eenheid, of
b. zij zijn in dezelfde bedrijfssector werkzaam.
Gerecht :
f. bedrijfssector:

B. artikel 2 komt te luiden:
Artikel 2
1. De werkgever die ter uitvoering van toezeggingen omtrent pensioen die zijn onderneming aan een ondernemingspensioenfonds heeft verbonden, draagt ervoor zorg dat het ondernemingspensioenfonds de overeengekomen bijdragen, met inachtneming van artikel 10 van de Landsverordening algemeen pensioen ontvangt.
2. Onverminderd artikel 5 van de Landsverordening algemeen pensioen, deelt een werkgever die zich bij de toezegging de bevoegdheid tot
vermindering of beeindiging van zijn bijdrage aan de pensioenregeling
heeft voorbehouden, dit voorbehoud schriftelijk mede aan het bestuur van
het fonds. Hij kan dit voorbehoud slechts maken voor het geval van een
ingrijpende wijziging van omstandigheden.
C. na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2a
1. Als ondememingspensioenfonds is slechts werkzaam een in Aruba gevestigde rechtspersoon; het heeft zowel bij zijn oprichting als daarna
minimaal 100 deelnemers. Een ondememingspensioenfonds wordt uitsluitend gevoed met de bijdragen, bedoeld in artikel 2, en hetgeen verkregen
wordt uit de door dat fonds belegde gelden; het trekt geen gelden aan van
derden.
2. In de statuten van een ondememingspensioenfonds worden ten
minste bepalingen opgenomen, betreffende:
a. de bestemming en het doel van het fonds, waaronder een omschrijving
van de werkingssfeer;
b. het beheer van het fonds;
c. de belegging van de gelden;
d. de wijze waarop de bestuursleden worden benoemd;
e. de collegialiteit van het te voeren bestuur;
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f. de gevallen waarvoor de werkgever zich de bevoegdheid tot vermindering of beeindiging van zijn bijdrage heeft voorbehouden;
g. de wijziging van de statuten, ingeval de financiele toestand van het
fonds daartoe aanleiding geeft;
h. de liquidatie van het fonds, met name wat betreft de verplichtingen
van de vereffenaars en de bestemming van de bezittingen van het
fonds.
3. In de reglementen van een ondememingspensioenfonds wordt de
datum van hun inwerkingtreding vermeld en, in geval van wijziging van
die reglementen, de datum van inwerkingtreding van die wijziging.
4. De statuten en reglementen van een ondernemingspensioenfonds
houden, onverminderd het tweede lid, geen bepalingen in, die afwijken
van de voorschriften van de artikelen 1, derde lid, 5, 9, 10, 11, 15 en 17.
D. de artikelen 3 tot en met 8 komen te luiden:
Artikel 3
1. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds meldt zich binnen drie maanden na zijn oprichting zowel bij de Minister als de Bank met
gebruikmaking van een door de Bank vast te stellen aanmeldingsformulier
en legt daarbij over een afschrift van de akte van oprichting, van de statuten en een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van de reglementen
van het ondememingspensioenfonds, alsmede een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de overeenkomst of overeenkomsten, waarin is
vastgelegd dat de aan het fonds verbonden werkgever of werkgevers bijdragen zullen doen ten aanzien van het ingevolge het eerste lid van artikel
2a, vereiste minimum aantal werknemers.
2. Het bestuur van een ondememingspensioenfonds zendt aan de Minister en de Bank tevens een afschrift van iedere akte, houdende wijziging
van de statuten, en een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijzigingen van de reglementen binnen drie maanden na de totstandkoming
van die wijzigingen.
Artikel 4
1. Zonder voorafgaande toestemming van de Bank benoemt een ondernemingspensioenfonds geen personen in de volgende functies:
a. bestuurders en andere personen die het beleid van de aanvrager bepalen of medebepalen,
b. leden van de raad van toezicht dan wel van het orgaan van de aanvrager dat een aan die van raad van toezicht gelijksoortige taak heeft.
2. Het verzoek om toestemming, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van gegevens omtrent de identiteit en antecedenten, alsmede alle
andere door de Bank wenselijk geoordeelde gegevens op basis waarvan de
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Bank de betrouwbaarheid en geschiktheid kan vaststellen van de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b.
3. Een ondememingspensioenfonds benoemt geen personen in een
functie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, indien de Bank van
oordeel is dat:
a. de betrouwbaarheid van de desbetreffende persoon niet buiten twij fel
staat, of
b. de geschiktheid van de desbetreffende persoon, individueel of in collectief verband bezien onvoldoende is voor de taakvervulling van het
ondernemingspensioenfonds of de uitoefening van de desbetreffende
functie bij het ondernemingspensioenfonds.
Artikel 5
1. In het bestuur van een ondememingspensioenfonds bezetten de
vertegenwoordigers van de deelnemers en de gewezen deelnemers ten
minste evenveel zetels als de vertegenwoordigers van de werkgever of
werkgevers.
2. De besluiten van het bestuur van een ondememingspensioenfonds
worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel geacht to zijn verworpen. leder lid van het bestuur brengt slechts een stem uit.
Artikel 6
1. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds voert een adequaat beleid voor de integere uitoefening van zijn taken en richt zijn bedrijfsvoering zodanig in, dat de integere uitoefening van zijn bedrijf is
gewaarborgd.
2. Het beleid en de bedrijfsvoering, bedoeld in het eerste lid, zijn in
ieder geval gericht op:
a. het tegengaan van belangenverstrengeling;
b. het tegengaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door
het ondernemingspensioenfonds of zijn werknemers, die het vertrouwen in het ondernemingspensioenfonds of in de financiele markten
kunnen schaden;
het
tegengaan van relaties met deelnemers of andere derden die het
c.
vertrouwen in het ondememingspensioenfonds of in de financiele
markten kunnen schaden;
d. het tegengaan van andere handelingen door het ondernemingspensioenfonds of zijn werknemers, die zodanig ingaan tegen hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat
daardoor het vertrouwen in het ondernemingspensioenfonds of in de
financiele markten kan worden geschaad.
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Artikel 7
1. De Bank kan aan ondernemingspensioenfondsen richtlijnen geven
met betrekking tot:
a. de integere taakuitoefening, bedoeld in artikel 6, eerste lid;
b. de wijze waarop wordt vastgesteld, of de betrouwbaarheid van een
persoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, buiten twijfel staat, en of
deze persoon geschikt is voor de beoogde functie en welke feiten en
omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen.
De richtlijnen kunnen mede betrekking hebben op de uitvoering van de
voorschriften in andere landsverordeningen.
2. De Bank kan aan een ondernemingspensioenfonds, indien zich
daar een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel a of b, een aanwijzing geven om ten aanzien van met name daarin
genoemde punten een door haar aan te geven gedragslijn te volgen teneinde te bereiken dat deze omstandigheid binnen een door de Bank te bepalen termijn beeindigd wordt.
Artikel 8
1. Het bestuur van een ondernemingspensioenfonds zendt aan de
Bank een schriftelijke mededeling, indien hij constateert dat er een betalingsachterstand bestaat ten aanzien van een werkgever die niet voldaan
heeft aan zijn verplichting om maandelijks zijn eigen bijdrage en de bijdrage die hij op het loon van de bij hem werkzame deelnemer heeft ingehouden, aan het fonds of te dragen. Deze mededeling geschiedt binnen 30
dagen na afloop van de maand waarin de betaling achterwege is gebleven.
2. De in het eerste lid vermelde verplichting rust op ieder van de bestuurders.
E. in de artikelen 11, derde lid, en 26 worden de woorden "de minister van Onderwijs en Arbeid" telkens vervangen door: de Minister;
F. in artikel 14 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. voor de tekst van het artikel wordt het cijfer "1" geplaatst, gevolgd door een
punt;
2°. aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. De Bank kan richtlijnen geven ten aanzien van de uitvoering
van het eerste lid.
G. in artikel 16 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°. het eerste lid vervalt;
2°. het cijfer "2" en de daarachter geplaatste punt vervallen;

Pagina 7

Afkondigingsblad van Aruba 2011 no. 86

H. artikel 17 komt te luiden:
Artikel 17
1. Het bestuur van een ondememingspensioenfonds draagt zorg
dat ieder der deelnemers in het bezit gesteld wordt van een tekst van de
geldende statuten en reglementen van het fonds.
2. De artikelen 13, eerste lid, 14 tot en met 18 van de Landsverordening algemeen pensioen zijn van overeenkomstige toepassing op het
bestuur van een ondememingspensioenfonds.
I. in artikel 21 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. in het eerste lid worden de woorden "artikel 4, derde lid," vervangen door: artikel 2a, tweede, derde en vierde lid, en wordt na het woord "naleeft" ingevoegd de navolgende bijzin:
of indien een ondernemingspensioenfonds niet meer voldoet aan de
voorwaarde voor zijn bestaan, bedoeld in artikel 2a, eerste lid,
2°. in het tweede lid komt onderdeel b te luiden:
b. het bestuur van het fonds schriftelijk aanzeggen dat het het vermogen van het fonds moet herverzekeren.
J. in artikel 22, eerste en derde lid, worden telkens de woorden "het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba" vervangen door:
het Gerecht;
K. artikel 24 komt te luiden:
Artikel 24
Kosten, verbonden aan de uitvoering van deze landsverordening, kunnen, de Bank gehoord, geheel of gedeeltelijk, volgens bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te stellen regels op de ondernemingspensioenfondsen worden verhaald.
L. in artikel 26 wordt het zinsdeel "de artikelen 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20,
vijfde lid, en 25" vervangen door: artikel 5, eerste lid en artikel 15;
M. na artikel 26 worden zeven nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 26a
1. De Bank kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van de
niet-naleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 1, derde lid, 2, 3, 4, 6, 7, tweede lid, 8, 17 en 18. De Bank trekt de last in, indien
de overtreding niet meer ongedaan gemaakt kan worden.
2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde feiten kan de Bank aan de
bestuurders gezamenlijk of aan het ondernemingspensioenfonds een be-
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stuurlijke boete opleggen tot een bedrag van vijfentwintigduizend florins
respectievelijk tweehonderdvijftigduizend florins per afzonderlijke overtreding.
3. De Bank stelt richtsnoeren vast voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, en legt deze vast in een beleidsdocument. Het beleidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van
de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in
het eerste en tweede lid.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels
gesteld met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding. De
overtredingen worden gerangschikt in categorieen naar zwaarte van de
overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en
maximumbedragen.
5. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de
Bank.
Artikel 26b
Degene jegens wie door de Bank een handeling is verricht, waaraan
hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een
overtreding van het gestelde bij of krachtens deze landsverordening een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring of te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens
hem om informatie wordt gevraagd.
Artikel 26c
1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.
2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te
rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking
zes weken zijn verstreken.
Artikel 26d
1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt
a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en
het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel
het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het
Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.
2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit
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door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete
werd opgelegd.
Artikel 26e
1. De Bank is bevoegd, met het oog op de bescherming van het financiele stelsel en het tegengaan van het witwassen en het financieren van terrorisme, het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het
adres en de woonplaats van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis te brengen.
2. De Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.
3. De beschikking tot het ter openbare kennis brengen treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht, zonder dat
de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen
adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan
worden verkregen.
Artikel 26f
De Bank houdt aantekening van de handelingen die in het kader van
een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete,
hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.
Artikel 26g
1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de
door Bank bepaalde termijn, worden de overtreders schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de
boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.
2. Bij gebreke van betaling kan door de Bank van de overtreder het
bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door middel van een dwangbevel van een van de bestuurders,
ter keuze van de Bank, of van het ondernemingspensioenfonds, worden ingevorderd.
3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van
betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering van Aruba aan de bestuurder, bedoeld in het tweede lid,
dan wel aan het ondememingspensioenfonds en levert een executoriale titel
op, die met toepassing van de voorschriften van dat wetboek kan worden
tenuitvoergelegd.
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4. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:
a. aan het hoofd het woord dwangbevel;
b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente;
c. het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voorvloeit;
d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel;
e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitgebracht.
5. Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot
staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt
tegen de Bank bij het Gerecht en op de voor het indienen van vorderingen
bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.
N. artikel 27 komt to luiden:
Artikel 27
1. Overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8 of 18 gestelde voorschriften wordt, voor zover opzettelijk begaan, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste Afl.
250.000,-.
2. Overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8 of 18 gestelde voorschriften wordt, voor zover niet opzettelijk begaan, gestraft met
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van Afl. 100.000,-.
3. Met dezelfde straffen wordt gestraft overtreding van krachtens deze landsverordening bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
vastgestelde voorschriften, voor zover daarin uitdrukkelijk als strafbaar feit
in de zin van deze landverordening aangeduid.
4. De feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn misdrijven; de feiten, bedoeld in het tweede lid, zijn overtredingen.
0. artikel 30, tweede lid en derde lid, vervalt, alsmede het cijfer "1" en de daaropvolgende punt voor de tekst van het eerste lid.
Artikel II
De Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) wordt gewijzigd als volgt:
A. artikel 9, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1°. de punt na onderdeel b wordt vervangen door een puntkomma;
2°. aan het lid wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
c. de pensioenpremie voor een levensverzekering die voldoet aan de
ondergrenzen van de pensioennormen, vermeld in de Landsverordening algemeen pensioen, en de bovengrenzen van de pensioen-
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normen, vermeld in het zesde lid, waarbij als pensioengevend loon
geldt de gemiddelde zuivere opbrengst in de voorafgaande drie jaren.
B. artikel 9, zesde lid, komt te luiden:
6. Onverminderd het achtste lid, worden tractementen en andere beloningen, alsmede verlofsbezoldigingen, nonactiviteitstractementen, wachtgelden, onderstanden, pensioenen en gagementen verminderd met de daaraan verbonden wettelijke dan wel uit arbeidsovereenkomsten voortvloeiende verplichte bij dragen voor pensioen en pensioenfondsen en de aanvullende premies, bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening algemeen pensioen, zomede voor spaar- en voorzieningsfondsen, met dien verstande dat in
het laatste geval niet meer in aftrek mag worden gebracht dan vijf ten honderd van de opbrengst der betrekking waaraan de bijdrage is verbonden, tot
een maximum van Afl. 3.360,-; in het eerste geval mogen slechts de werknemersbijdragen in aftrek worden gebracht. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de
voorwaarden waaronder verplichte bij dragen voor pensioenen, pensioenfondsen, spaar- en voorzieningsfondsen voor aftrek in aanmerking komen.
Bij de bepaling daarvan en bij de beoordeling van verzekeringsovereenkomsten, verbonden met een lij frente, de statuten en reglementen van ondernemingspensioenfondsen en een directiepensioenlichaam als bedoeld in
artikel 15a, worden de volgende pensioennormen in acht genomen:
a. de pensioenrichtleeftijd is 60 jaar, waaraan voorafgaand in een periode
van 40 jaar een pensioenresultaat, inclusief inbouw van AOV-gehuwd,
kan worden bereikt van ten hoogste 70% van het gemiddeld pensioengevend loon, bedoeld in de Landsverordening algemeen pensioen, in de
voorafgaande drie jaren;
b. bij een pensioentoezegging van ten hoogste 1,75% in een eindloonregeling geldt als maximum pensioengevend loon tweemaal het pensioengevend j aarinkomen van een minister van het Land, verminderd met
een franchise van Afl. 17.616,-;
c. bij een pensioentoezegging van ten hoogste 2% in een middelloonregeling geldt een franchise van Afl. 17.616,-, waarbij, indien er sprake is
van een indexering, die indexering gerelateerd is aan de algemene ontwikkeling van het pensioengevend loon en bij het ontbreken ervan
voor een vaste prijsinflatie van ten hoogste 3% kan worden gekozen;
d. de beschikbare premie bedraagt ten hoogste 25% van het jaarlijkse pensioengevend loon, voor zover het te behalen pensioenresultaat hiervoor
de ruimte laat;
e. de jaarlijkse hoogst beschikbare premie of bijdrage aan een pensioenfonds als bedoeld in onderdelen c en d, kan worden opgetrokken na een
vastgesteld tekort in de voorafgaande vijf jaar op het te behalen pensioenresultaat tot ten hoogste 120% van de grenzen, bedoeld in onderde-
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len c en d;
f. bij toerekening van de premie, bedoeld in onderdeel b, aan de reeds
verstreken dienstjaren, wordt 1/5 gedeelte in het betreffende jaar in aftrek gebracht, gevolgd door een aftrek van 1/5 in de volgende vier jaren;
g. bij toerekening van de premie, bedoeld in onderdeel b, aan de reeds
verstreken dienstjaren kan deze, behalve de indexatie, niet in aftrek
worden gebracht in de vij f j aren voorafgaand aan het bereiken van de
pensioenrichtleeftij d;
h. het pensioengevend loon dat het maximum pensioengevend loon, genoemd in onderdeel b, overstijgt, kan worden aangewend voor een pensioen als bedoeld in de onderdelen c of d;
i. het pensioenresultaat op de pensioenrichtleeftijd, van ten hoogste 70%
van het pensioengevend loon, exclusief de franchise van Afl. 12.336,-,
stijgt na elk jaar van uitstel, met ten hoogste vijf jaren, met 7%-punten
per jaar tot het maximum van 100%;
j. het berekende pensioengevend loon op 60 jaar wordt in de periode van
uitstel met het percentage waarmee de AOV-uitkering voor gehuwden
in dezelfde periode stijgt, aangepast.
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen de bedragen,
vermeld in de onderdelen a, b, en c, worden aangepast aan in andere regelgeving to dien aanzien aangebrachte wijzigingen.
C. na artikel 15 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 15a
1. Voor de toepassing van de bij of krachtens deze landverordening
vastgestelde voorschriften wordt onder een directiepensioenlichaam verstaan een naamloze vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een stichting, die niet aangemerkt kan worden als een
pensioenfonds in de zin van artikel 2, onderdeel a, van de Landsverordening winstbelasting, en die in haar doelomschrijving heeft opgenomen dat
de gehele of gedeeltelijke opbouw van pensioen ten behoeve van een aanmerkelijk belanghouder of een gewezen aanmerkelijke belanghouder in een
actieve onderneming in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel c, ten 1°,
van deze landsverordening verzekert.
2. In afwijking van het eerste lid kan ook als directiepensioenlichaam
beschouwd worden een in dat lid vermelde entiteit die gedeeltelijk ten doel
heeft de daarbedoelde opbouw van pensioen, mits uit het jaarverslag van
die entiteit duidelijk blijkt, welke deel van het vermogen van die entiteit
bestemd is voor de opbouw van dat pensioen.
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere
regels worden vastgesteld ten aanzien van een directiepensioenlichaam als
bedoeld in het eerste en tweede lid.
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4. De voordracht van een landsbesluit als bedoeld in het derde lid,
wordt niet gedaan, dan nadat het ontwerp, vergezeld zowel van de toelichting als van het advies dat de Raad van Advies over het ontwerp heeft uitgebracht, aan de Staten is overgelegd en de Staten gedurende twee weken
de gelegenheid is geboden hun wensen en bezwaren ter kennis te brengen
van de Minister.
D. in artikel 16 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1°. in het eerste lid, komt onderdeel e te luiden:
e. premies van levensverzekering verbonden aan lijfrente, premies
van lij frenteverzekering, of premies van pensioenverzekering die
voldoen aan de pensioennormen opgenomen in artikel 9, zesde lid,
met inbegrip van de hoogste grenzen en onder aftrek van de verplichte bijdragen voor pensioen en pensioenfondsen in hetzelfde
zesde lid, met uitzondering van de premies, bedoeld in onderdeel
d, tot ten hoogste een bedrag van Afl. 10.000,-;
2°. het tweede lid komt te luiden:
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen
regels worden gesteld ten aanzien van de voorwaarden waaronder de
premies, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, voor aftrek in aanmerking komen.
Artikel III
In artikel 18, eerste lid, sub 2°, van de Faillissementsverordening (AB 2003 no.
GT 5) wordt voor het woord "uitkering" ingevoegd: lijfrente, gevolgd door een
komma.
Artikel IV
In artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf
(AB 2000 no. 82) worden de woorden "vier procent" vervangen door: acht procent.

§ 2. Overgangsbepalingen
Artikel V
1. Een werknemer als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening algemeen
pensioen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van die landsverordening, verzekeringnemer is van een verzekeringsovereenkomst die niet voldoet aan de voorschriften
van de artikelen 5 en 6, en 11 van die landsverordening, wordt tot 1 januari 2014 in
de gelegenheid gesteld daaraan te voldoen.
2. Een werkgever als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening algemeen
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pensioen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van die landsverordening, verzekeringnemer is van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten en met een instelling
ten behoeve van zijn werknemers een pensioenovereenkomst heeft gesloten, die niet
voldoet aan de voorschriften van die landsverordening, wordt tot 1 j anuari 2014 in de
gelegenheid gesteld daaraan te voldoen.
3. Alle pensioenreglementen van pensioenfondsen, voldoen op uiterlijk 1 januari 2014 aan de voorschriften van de Landsverordening algemeen pensioen, die
gelden ten aanzien van de deelnemers in een pensioenfonds.
4. Op het handelen in strijd met het derde lid zijn de artikelen 27 tot en met 33
van de Landsverordening algemeen pensioen van toepassing.
5. In afwijking van het tweede en het derde lid blij ft, indien een werkgever met
een instelling ten behoeve van zijn werknemers een pensioenovereenkomst heeft gesloten of met de vertegenwoordigers van deelnemers in een pensioenfonds een overeenkomst ten aanzien van de rechten en verplichtingen van de deelnemers in dat pensioenfonds heeft afgesloten, het tweede onderscheidenlijk het derde lid buiten toepassing, totdat de geldigheidsduur van die desbetreffende overeenkomst is verstreken of
een eerstvolgende wijziging in de overeenkomst ten aanzien van de pensioenen wordt
doorgevoerd. Na dit tijdstip draagt de instelling of het pensioenfonds ervoor zorg dat
de pensioenovereenkomsten of pensioenreglementen en statuten voldoen aan de
voorschriften van de Landsverordening algemeen pensioen, die gelden ten aanzien
van de werknemers of deelnemers in een pensioenfonds.
6. De tot en met 31 december 2013 opgebouwde pensioenrechten of het opgebouwde pensioenkapitaal blijven gehandhaafd overeenkomstig de in mei 1993 bekend gemaakte fiscale richtlijnen "De fiscale behandeling van pensioenen" zoals die
golden in het belastingjaar 2011, tenzij wordt gekozen voor opname hiervan in de
nieuwe pensioenregeling overeenkomstig de Landsverordening algemeen pensioen.
Artikel VI
1. Een belastingplichtige die op het tijdstip van inwerkingtreding van de op
grond van deze landsverordening in de Landsverordening inkomstenbelasting aangebrachte wijzigingen verzekeringsnemer is van een verzekeringsovereenkomst die niet
voldoet aan de voorschriften van artikel 9, zesde lid, van die landsverordening, wordt
tot 1 januari 2014 in de gelegenheid gesteld de verzekeringsovereenkomst aan de
voornoemde voorschriften te doen aanpassen; hij behoudt ten aanzien van die overeenkomst in de belastingjaren 2012 en 2013 aanspraak op toepassing van artikel 9,
zesde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting, zoals dat artikel luidde in het
belastingjaar 2011.
2. Een werkgever die op het tijdstip van inwerkingtreding van de op grond van
deze landsverordening in de Landsverordening inkomstenbelasting aangebrachte wijzigingen verzekeringnemer is van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten en
met een instelling ten behoeve van zijn werknemers een pensioenovereenkomst heeft
gesloten, die niet voldoet aan de voorschriften van artikel 9, zesde lid, van die landsverordening, en die deze verzekeringsovereenkomst wenst te behouden, draagt zorg
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dat die overeenkomst op 1 januari 2014 aan de vorenbedoelde voorschriften voldoet;
de werknemer behoudt ten aanzien van die overeenkomst in de belastingjaren 2012
en 2013 aanspraak op toepassing van artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening
inkomstenbelasting, zoals dat artikel luidde in het belastingjaar 2011.
3. Alle pensioenregelingen van ondernemingspensioenfondsen voldoen op uiterlijk 1 januari 2014 aan de voorschriften van de Landsverordening inkomstenbelasting, die gelden ten aanzien van hun deelnemers; een deelnemer behoudt ten aanzien
van die pensioenregeling in de belastingjaren 2012 en 2013 aanspraak op toepassing
van artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting, zoals dat artikel luidde in het belastingjaar 2011.
4. De werkgever, bedoeld in het tweede lid, en het bestuur van de in het derde
lid bedoelde ondememingspensioenfondsen leggen de in het tweede lid bedoelde
pensioenovereenkomsten en de in het derde lid bedoelde reglementen voor aan de Inspecteur der belastingen die deze op de naleving van het eerste lid controleert en binnen zes maanden een voor bezwaar vatbare beschikking afgeeft. Deze termijn kan
met maximaal zes maanden worden verlengd door schriftelijke mededeling aan de
werkgever of ondernemingspensioenfonds. Indien bedoelde beschikking niet binnen
genoemde termijn, of na verlenging daarvan, wordt afgegeven, wordt de pensioenregeling geacht aan de Landsverordening algemeen pensioen en de Landsverordening
inkomstenbelasting te voldoen.
5. Indien toepassing is gegeven aan artikel V, vijfde lid, blijven het tweede en
derde lid ten aanzien van die werkgever onderscheidenlijk dat ondernemingspensioenfonds buiten toepassing en behoudt de werknemer respectievelijk de deelnemer,
voor de periode van die overeenkomst de aanspraak op toepassing van artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting, zoals dat artikel luidde in het
belastingj aar 2011.
6. De tot en met 31 december 2013 opgebouwde pensioenrechten of het opgebouwde pensioenkapitaal blijven gehandhaafd overeenkomstig de in mei 1993 bekend gemaakte fiscale richtlijnen "De fiscale behandeling van pensioenen" zoals die
golden in het belastingjaar 2011, tenzij wordt gekozen voor opname hiervan in de
nieuwe pensioenregeling overeenkomstig de Landsverordening algemeen pensioen.
Artikel VII
1. Een werkgever wiens onderneming op het tijdstip van inwerkingtreding van
de Landsverordening algemeen pensioen reeds is verbonden aan een ondernemingspensioenfonds, terwijl hij op dat tijdstip tevens een premieovereenkomst heeft afgesloten met een instelling als omschreven in artikel 1 van de Landsverordening algemeen pensioen, heeft het recht om na de inwerkingtreding van de Landsverordening
algemeen pensioen beide vormen van pensioenvoorziening voor zijn werknemers te
behouden. De artikelen V en VI zijn alsdan van toepassing.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bepaald, onder
welke voorwaarden voor de werkgever wiens ondememing op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening reeds is verbonden aan een ondernemingpen-
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sioenfonds dat in een ander Land van het Koninkrijk is gevestigd, de toepassing van
artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen achterwege blijft. De in dat landsbesluit te stellen regels zijn zodanig, dat de werknemers ten minste dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de deelnemers in een
in Aruba gevestigd ondememingspensioenfonds.
Artikel VIII
1. Een directiepensioenlichaam dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de
Landsverordening algemeen pensioen, niet voldoet aan artikel 20 van die landsverordening, voldoet op uiterlijk 1 januari 2014 aan de in dat artikel bedoelde voorschriften.
2. Op uiterlijk 1 januari 2014 voldoen de statuten en reglementen, dan wel een
verzekeringsovereenkomst ten behoeve van een directiepensioenlichaam aan de voorschriften van de Landsverordening inkomstenbelasting. Artikel VI, eerste tot en met
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Een belastingplichtige ten behoeve van wie voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening een directiepensioenlichaam is opgericht, behoudt
in de belastingjaren 2012 en 2013 aanspraak op toepassing van de artikelen 9, zesde
lid, en 16, eerste lid, onderdeel e, van de Landsverordening inkomstenbelasting, zoals
dat artikel luidde in het belastingj aar 2011.
4. De tot en met 31 december 2013 opgebouwde pensioenrechten of het opgebouwde pensioenkapitaal blijven gehandhaafd overeenkomstig de in mei 1993 bekend gemaakte fiscale richtlijnen "De fiscale behandeling van pensioenen" zoals die
golden in het belastingjaar 2011, tenzij wordt gekozen voor opname hiervan in de
nieuwe pensioenregeling overeenkomstig de Landsverordening algemeen pensioen.
Artikel IX
Voor zover de inhoud van de in mei 1993 bekend gemaakte fiscale richtlijnen
"De fiscale behandeling van pensioenen", niet in strijd is met de voorschriften van de
Landsverordening algemeen pensioen en de Landsverordening inkomstenbelasting en
nog niet vervangen zijn, heeft de belastingplichtige na inwerkingtreding van de
Landsverordening algemeen pensioen en deze landsverordening aanspraak op toepassing daarvan.
Artikel X
De verzekeraar die op het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening algemeen pensioen het levensverzekeringsbedrijf uitoefent, voldoet binnen vier
jaar na dat tijdstip aan artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrij f, zoals dat luidt na de inwerkingtreding van deze landsverordening, met
dien verstande dat na het verstrijken van elk jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van
inwerkingtreding van de eerstgenoemde landsverordening, de solvabiliteitsmarge tel-
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kens met ten minste een procent wordt verhoogd.
Artikel XI
1. In afwijking van artikel 25 van de Landsverordening algemeen pensioen
hebben de voor 1957 geboren werknemers gedurende hun 60ste levensjaar het recht
de in onderdeel a van dat artikel genoemde rechtshandeling te verrichten, indien hun
pensioenkapitaal minder dan Afl. 12.500,- bedraagt.
2. De inkomsten, verkregen bij toepassing van het eerste lid, worden niet betrokken in de heffing van de inkomstenbelasting.
Artikel XII
Een werknemer die geboren is voor 1964, en die op het moment van inwerkingtreding van de Landsverordening algemeen pensioen en deze landsverordening,
een eindloonregeling van ten minste 2% opbouwt, behoudt na 2013 het recht op een
opbouw van 2%, totdat de betrokkene de 60-jarige leeftijd heeft bereikt.
Artikel XIII
De ministeriele regeling van 5 november 2010, (AB 2010 no. 86) ter uitvoering
van artikel 24 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no.
GT 17) blij ft van kracht als landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van datzelfde artikel.
§3. Slotbepalingen
Artikel XIV
1. Deze landsverordening treedt in werking op 1 januari 2012.
2. Zij kan worden aangehaald als Aanpassingsverordening Landsverordening
algemeen pensioen.

Gegeven te Oranjestad, 30 december 2011
F.J. Refunjol

De minister van Algemene Zaken,
M.G. Eman
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De minister van Financien, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza
De minister van Toerisme, Transport en Arbeid,
O.E. Oduber
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

