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LANDSVERORDENING van 30 december 2011 houdende wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (invoering
flexpensioen)

Uitgegeven, 31 december 2011

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
- dat, mede in het licht van de beoogde invoering van een algemeen pensioen, de
deelnemers aan de Sociale Dialoog een protocol op 15 november 2011 hebben ondertekend met betrekking tot de wenselijke ontwikkelingen voor de algemene ouderdomsverzekering;
- dat tot die wenselijke ontwikkelingen behoort het openen van de mogelijkheid van
een flexibele pensioenleeftijd in de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33);
- dat de invoering van de flexibele pensioenleeftijd impliceert dat een pensioengerechtigde die gebruik maakt van de uitstelmogelijkheid, uitzicht krijgt op een hogere uitkering, hetgeen voor de pensioengerechtigde met een gekorte uitkering betekent dat hij de kans krijgt om deze korting — althans gedeeltelijk — ongedaan te
maken en dus zijn financiele situatie na zijn pensionering te verbeteren;
- dat deels ten gevolge van de toepassing van de flexibele pensioenleeftijd wordt
verwacht dat het op korte termijn kan bijdragen tot vermindering van de lasten van
het Ouderdomsfonds;
- dat het invoeren van een flexibele pensioenleeftijd en de daaruit voorvloeiende
mogelijkheid van een zogenaamd flexpensioen wijziging van de Landsverordening
algemene ouderdomsverzekering en de Landsverordening algemene weduwen- en
wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) noodzakelijk maakt;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel I
De Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33)
wordt gewijzigd als volgt:
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na artikel 8 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 8a
1. Het recht op ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 7, eerste
lid, onderscheidenlijk tweede lid, kan vanaf het moment van het ontstaan van dat recht, ten hoogste vijf keer, telkens voor een periode van
een jaar aaneensluitend worden uitgesteld. Het uitstel per jaar is onherroepelijk. Gedurende de periode van het uitstel is het recht op het
ouderdomspensioen opgeschort.
2. Voor elk voljaar dat de ongehuwde gepensioneerde toepassing
geeft aan het eerste lid, wordt het bedrag van het ouderdomspensioen,
waarop voor de betrokkene op dat moment recht bestaat, verhoogd
met 7%.
3. Voor elk voljaar dat de gehuwde pensioengerechtigde toepassing geeft aan het eerste lid, wordt het bedrag van het ouderdomspensioen, waarop voor de gehuwde pensioengerechtigde recht bestaat op
dat moment, verhoogd met 7%. De andere echtgenoot kan bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ook het recht op ouderdomspensioen uitstellen, met dien verstande dat de voile jaren die
door de eerste echtgenoot gebruikt zijn, in mindering worden gebracht
op de vijf jaren dat de andere echtgenoot recht heeft op uitstel.
4. De gehuwde persoon die bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geen toepassing heeft gegeven aan het eerste lid,
krijgt, indien de andere echtgenoot bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd toepassing geeft aan het eerste lid, een ouderdomspensioen uitgekeerd dat gerelateerd is aan de eigen aantal verzekerde jaren. De gehuwde persoon die bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor minder dan vijf keer toepassing heeft gegeven aan het eerste lid, krijgt, indien de andere echtgenoot bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd toepassing geeft aan het
eerste lid voor de resterende jaren, het ouderdomspensioenbedrag, bedoeld in de eerste volzin, uitgekeerd, vermeerderd met het aan de eigen aantal verzekerde jaren gerelateerde deel van het bedrag waartoe
toepassing van het derde lid aanleiding heeft gegeven.
5. Na het overlijden van een gehuwde pensioengerechtigde die
toepassing heeft gegeven aan het eerste lid, wordt dat deel van de verhoging dat de overledene tot het tijdstip van overlij den als gevolg van
het uitstel had opgebouwd waarop de pensioengerechtigde echtgenoot
of echtgenote van de overledene op grond van zijn of haar verzekeringsjaren recht kan doen gelden, bij het ongehuwde ouderdomspensioen waarop hij of zij als gevolg van het overlij den recht op heeft, opgeteld.

B.

artikel 9 komt to luiden:
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Artikel 9
1. De aanvraag om toekenning van het ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 7, eerste lid onderscheidenlijk tweede lid, wordt door
de verzekerde ten minste drie maanden voor het tijdstip waarop het
recht op de eerste uitkering van dat pensioen ontstaat, schriftelijk ingediend bij de Bank.
2. Een verzoek om verhoging van een toegekend ouderdomspensioen wordt schriftelijk en onder opgave van reden en zonodig voorzien van de daarop betrekking hebbende bescheiden ingediend bij de
Bank.
3. In afwijking van het tweede lid is de Bank bevoegd een verhoging van het ouderdomspensioen ambtshalve toe te kennen.
4. De pensioengerechtigde die toepassing wil geven aan artikel
8a, eerste lid, dient de mededeling daarvan schriftelijk in bij de Bank
uiterlijk een maand voor het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd respectievelijk het verstrijken van de lopende uitsteltermijn.
Indien de pensioengerechtigde de termijn, genoemd in de eerste volzin
niet in acht neemt, blij ft artikel 8a, tweede onderscheidenlijk derde lid,
buiten toepassing.
C. in artikel 16, tweede lid, wordt het zinsdeel beginnend met "kan hetgeen" en eindigend met "in mindering worden gebracht" vervangen door: kan hetgeen aan
ouderdomspensioen of aan weduwen-, weduwnaar- of wezenpensioen te veel of
ten onrechte is uitbetaald, geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, dan wel
op het later uit te betalen ouderdomspensioen in mindering worden gebracht;
D. in artikel 20, vierde lid, wordt tussen de woorden "de" en "maand" ingevoegd het
woord: derde;
E. in artikel 42, aanhef worden de woorden "de artikelen 40 en 41" vervangen door:
artikel 40;
F. in artikel 43, onderdeel b, worden de woorden "de artikelen 40, 41 en 42" vervangen door: de artikelen 40 en 42.

Artikel II
In artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) vervalt het zinsdeel "doch nog niet de pensioengerechtigde leeftijd" en de daarvoor geplaatste komma.

Pagina 5

Afkondigingsblad van Aruba 2011 no. 87

Artikel III
In afwijking van artikel 9, vierde lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering heeft de verzekerde, die in december 2011 of 1 januari 2012 de zestigjarige leeftijd bereikt, en die reeds tijdig een verzoek als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, van die landsverordening heeft ingediend, recht op het uitstel, bedoeld in artikel
8a, eerste lid, van voornoemde landsverordening.

Artikel IV
Deze landsverordening treedt in werking op 1 januari 2012.

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

De minister van Volksgezondheid en Sport,
R.W.M. Visser
De minister van Algemene Zaken,
M.G. Eman
De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

