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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSVERO|E|GV|3 augustus zoooyhoudende regelsi|Aehetstimulerentot
vrijwillig uittreden uit overheidsdienst (LandsveKrdening |jwillige uitdiensttreding).
Uitgegeven, 8 augustus 2000
Dc minister van Justitie en Publieke Werken, a.i.
J. H. Eman
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IN Nm DER KONINGIN!
DE GOLCVE|ELER van Aruba,
In ovenveging genomen hebbende:
dat de regering streeû naar een struct|ele verlaging van de pe|oneelsuitgaven en met het
oog daarop het overheidspe|oneel wenst te stimuleren Ojwillig onder bijzondere
voonv=den de dienst van het Land te verlaten;
Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, v|tgesteld
onderstsnnde I|éverord|'lng;
Artikel 1
j 1 . Algemene bepalingen
1 . In deze l||verordenlg en de daarop berustende bepalingen wordt vergtm'm
onder:
ambtennnr de nmlatenaar in de zin van de L||verordening materieel ambten|enrecht (AB 1989 no. GT 37), wiens |zoldiging rechtskeeks ten laste
komt vande begroting van eenmlbteue of een Ian|bedrjf ats bedoeld
in hoofdstuk M van de Co|tabiliteitsv|ord|ng 1989 (AB 1989 no.
72);
overhei|erk- : degene uit wiens |bei|overe|o|t met het Land voodvloeit dat
nemer Zjn loon rechûtreeu ten laste kornt en de begroting van een ministerie
of e||ébeœjf| bedoeld inhoof|tuk V van de Co|tabiliteitsverordening 1989;
dietm een direct onder een minister ressoMerynde org|isato|sche eenheid;
Commissie de B|ordel|gsco|ssie Ojwillige ultdiensttredzg, geno|dl||el
7, eqrste lidi
uitkering de mtk|eling wegens Ojwillige uittreding uit over|i|ie|t;
g|echtigde degene wiens verzoek tot Ojwillige uittreding uit overhri|die|t is
lg-illigd;
mnnnd|onxn : het bpto-be|ag dat een Rmbtea''| of ov|heidswerknemer als
|zoldlgmg ofloon ontving ov|demnnnd voorafgnnnde nnn die wnnrin
de dag viel, waarop de dieast|e|l; met het Lmld eindigde;
looptjd deR|odegHurendewehe=gœechtigderechtensnn deze Lan|verordenmg kan ontlenen.
z.yiet ats nmH||qfoverhei|cu|wor||chouwddeg|e|e| functie
is het leidmg geven nsn een &enst.
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3. Tot het mnnndlkomen |horen wél de va|tie-uitkeùng, een kindedoelage en
een pre|etoeslag krachtens de L||verordenhg algemene ouderdo|verzeke|g (AB
1990 no. GT 33) en de L||vcordening algemene weduwen- en wez|vczeke|g (AB
1 996 no. GT 30), dochniet een persoonldke ofaan de uitoefenhg van een |ctiever|ndo
uitkming, onder welke bennming ook.
Artikel 2
1 . Gedurende een bij lanib|luit vast te leggen periode van twee mnnnden ktllmml
ambtcnaren en ov|hei||v|knemers een verzoek doen om in nnnmerking te komen voor
eervol ontslag, respectie|.elijk tussentd|e |ëindiging van de |bei|overeenko|t, pnder
gelijktijdige toekenning van in deze l|iverordenlg nader omschreven bijzondere
nsnspl|en.
2. Bj een lan|beslit als bedoeld in het eerste lidy kunnen categodeën |ètenaren
en ov|hei|wer|emers worden uitgesloten van topassing van deze ||ïerord|lg.
3. Een I||besluit als bedoeld in het eerste hd, is geen nnngelegenheld als bedoeld
in artikel 101 eerste lid, van de Lm|verordene materieel |bten|evecht (AB 1989 no.
t.
GT 37), terlmj dnnrm het tweede hd toepaqsing vindt.
Artikel 3
1 De looptjd van de nnnKpraken bedoeld in artikel 2, eerste lida is vastgelegd in de
;!
|ijlage bj deze lan|verord||g ||aarbil het nnntal rnnnnde| dïenstverb|d vzordt bqpa|d
:
a| de handvan llet nnntal volledlge kalend|snnd| dat de a11+te1)| of overhei||knemer op de dag waarop de dienst|eeWlg eindigt, onondmeok| in dienst is geweest
van het L|d.
2. De gcechtigde ontvangt gedurende de looptîjd mnnndelilv e| uitkering. De
uitkerùq bellrmagt, tenzij de nnnlprnnk dam'op eerder venalt:
- gedurende de eerste 12 mnnnden: 90% van het l|stgenotc mnnndl'nkomen;
ge.dlu'bmde de |opvolg|de 12 mnsnden: 80% van het |ûtgenoten mnnnd|omen
en
gedmwdede l|tstepedode van 12 mnnnden: 70% vanhet|stgooto|sn|o|n.
3. De uitkering geldt voor de toepassing van artikel 1 14 van de Lr|vcord|lg
matericel |bten|enrecht en artikel 16 l4g van het Burgerljk Wetboek van Aruba niet als
bezoldiging of loon.
Artikel 4
1. De uitkering wordt uitlydm'|d in de Laatqte week van de mnnnd; zij wordt in
Anâllaans courant gestort op een door de gerechtigde man te geven rek|ingnlt||bij een
hier te lande gevestigde h|delsb|k.
2. Indien het I mnd len direct opeisbare vordvring heeâ op de gœechtig|, Fordt
die vordering met de ui|.enng verrekend, totdat zij geheel is volttaal).
Artikel 5
1. De gerechtigde heett gedurende de looptijd recht op g|eeskunége |handeling
en verpleging owree|o|tig de voo|chriâ| van de Landsveror|lg tegemoetko|g
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ziektèkosten landsdienaren (AB 1990 no. GT 3%, indien Mj ambtenaar was, of ingevolge
de in zijn rbeidsov|ee|omst neœgelegde bepalingen daromtrents indien hij '
overheidsxveruemer was.
2. Vorde|ngen uit hoofde van de in het eerste lid neergelegde J'nnsprAen dient
betrokkene in bij de directeur van de Directie Personeel en Org|isatie onder overlegging
van:
a. een of meer verkl|ngen dat de kosten bekeaipghebben op een gedurende de looptijd
genoten yeneesWndige beh|deling of verplegmg;
b, het bewils van betaliny van de desbeîeFende kosten.
3. indien wensehjk in verband met de hoogte van de venvachte kosten van
geneeskundige beh|deling of vepleging, kan de directeur van de Directie Personeel en
Org|isatie ten behoeve van degene tot wie de gerechtigde zich wendt in het kader van die
beh|deling of vepleging, namens het Land een garantie afgeven voor die kosten.
Artikel 6
1. Jndien de gerechtigde overlijdt gedurende de looptijd, wordt aan zijn echtgenoot
of echtgenote uitgekeerd:
a. een tegemoetkoming in de bep|eniskosten van Afl. 3750,-;
b. een bedrag ineens. selijk aan de som van de uitkedngen die de gerechtigde zou hebben
ontvangen, indienhTj de drie kmlenderm|dennade Agv|zijnoverlijdennog in leven
zou zijn gqweest.
2. Indlen de overledengerechtigdegeenœhtgenootofœhtgenote nalaat geschieden
de uiieùngen, bedoeld in het eerste lid, ten behoeve vart de mindetmige kinderen tot wie
de betrokkene in een f|ilierœhtelijke betrclddng Mond.
j 2. De Cornmissie
Artikel 7
1 . Er is een Beoorde|ngscommissie vHjwillige uitdi|sttr|ing.
2. De Cornmijsie beoordeelt ieder verzoek tet Ojwillige uitdienst|eding op de
|alitatieve en kwantltatieve gevolgen voor de bezettjng van de overheidsdienst.
Artikel 8
1. De Cornmissie telt vier leden, waarvan één lidmaatschap wisselend wordt bezet.
Vaste leden zijn: '
a. de directeur van de Directie Financiën, tevens voocitter;
b. de directetlr van de Directie Personeel en Organisatie;
c. de ambtenaar, bel|t met de ieiding van het Projectb|eau Reorg|isatie.
Degenedie leidinggee| |dedieqstw|werk||nm is de |bten|ofde overheidswerknemer die een verzoek tot vrijwilhge uitdiens|eding heeû gednnn, maakt gedurende de
beh|deling van dat verzoek deel uit van de Comnûssie.
z.Hetoo|eel vande Co|ssiekomttot Mandbij meedœheidv|st||.hdien
de stemmen staken, beslist de voorzitten
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j 3. De Ojwillige uitdie|tteding
van ambtenaren
Aztikel 9
1 . De ambtenaar die een verzoek tot vùjwillige uitdiensttreding als bedoeld in deze
landsverordening, wenst in te dienen, doet zulks op een voor dit doel bij iedere diçnst
beschikbar |nvraagfo|ulier. Hij draagt zorg dat het formulier volledig ingevuld en
ondedekend, voor het verseijken van de inhet l|dsbesluit, bedoeld in artikel 2, eerste lid,
genoemde periode in het bezit is van de voorzitter van de Conmûssie.
2, Bi|enki|weken naonw|ptv|eenvecoek Zsbedoeldin heteerste lid neemt
de Commissie een beslissing op het verzoek.
3. Ten aanzien van het verlenen van eeîvol ontslag als mnbtenaar op grond van een
verzoek als bedoeld inhetee|te lid ofhet weigeren van eendergelijkve|oek is uitsluitend
de Commissiehetbevoegde gezag, bedoeld in artikel 4 van de |dsvexrdeningmate|eel
ambtenarevecht.
Artikel 10
1. Indien de Commissie een verzoek als bedoeld in artikel 9, eerste lid, inwilligt,
zend! zij aan de g|eçhtigde binnen zeven k|enderdagen na de datum van die beslissing
een door de voorzitter van de Commissie onde|ekende beschi|ing, houdende het eervol
ontslag. De beschi|ing bevat een verwijzing naar artikel 9, derde lid, en vermeldt votms:
a. de datum van de beslissing van de Commissie;
b. de naam en geboo|eda|m van de gerechtigde;
c. de datum van a|stelling van de gerechégde als ambtenaar;
d. de rang, het mnnndi|omen en de |nsioenpondslag van de gerechtigde;
e. de datum van ingang van het ontslag;
f. de looplijd van de uitkering.
2. Deco|ssieweig|œnve=ekalsbedoeld in artikelg, eerste lid, alleen, indien
het ontslag naar haar oordeel de continuïteit van een behoorlijke dienswerlening door dy
organisatodsche ee|eidw|de vecoek|werHnqm is oneven|dig zou schaden. en dlt
nadelige |alitatieve of ||titatieve gevolgen voor de bezetting van de overheidsdienst
zou hebben, Zij zendt aan de verzoektr binnen zeven |lendcdagen na de datum van de
beslissingtotweige|ng vrhetverzoekeen doorde voocitterv| de Commissie getekend
schrjven, dat een vemijzing naar artikel 9, derde lid, bevat alsmede de grond of p'ondell
voor de weigering.
Artikel 1 1
1 . Voor zover de gcechtigde op de dag vöôr die van zijn ontslag ambtenaar was
in de zinvudepe|io|ve|Menl'ngl|dsdl|r|t| 1991 no. GT 25), dochniet voldoet
aan de voorw|den, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, daman, behoudi hij
gedurende de looptijd de rqchten die ltij aan die l|dsve||ening kon ontlenen, met dien
ve|t|dedat op zijn uitkenng mmindedngwordtgeb|chthetbed|g Athetw|uemersdeel vormde van de p|sioenp|mie, op basis van het iaatstg|ot| mnnndi|omen en dat
détmnnndi|om|deb|isbkl|vœrdev|alelllgv|de hoo|ev|depensio|uitkeng.
2. Voor een gerech|gde als bedoeld m het eerste lid wordt de pensioen|ndslag,
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bedpeld in artikel 10 eerste Iid onderdeel d van de Pensioenverordening l|dsdienaren.
van rechtswege aangepast met het percentage waarmee gedurende de looptijd de
bezoldigngssch| waarin de gerechtigde aangesteld was op de dag vôördievan zijn ontslag,
gewijzigd wordt.
Artikel 12
1. Jndien een gerechtiyde op de datum van ingang van zijn ontslag voldoet aan de
voomaarden, genoemd in attlkel 8, eerste lidy onderdeel a, van de Pensioenverordcning
l||dienaren geldt het ontslag, bedoeld in artikel 9, derde lid, tevens als ontslag alsbedoeld
in de aanhef van artikel 8, eerste lid, van degenoemde l|dsverordeïngenheeû de uitkering
de vonn van een amwulling op diens pensioen.
2. De amwulling, bedoeld in het çerste lid, bedraagt, in af|jkingv| arikel Es,tweede
lid:
- gedurende de eerste twaalf maanden na het ontslag: het verschil tussen het pensioen en
90% van het l|tstgenoten mundi|omen;
gedurende de daarop volgende |aalf maanden: het verschil tussen het pensioen en 80%
yan het laatstgenoten maandinkomen;
gedurende de daarop volgende tw|lfmaanden: het verschil tussen het pensioen en 70%
van het l|tstgenoto mnnndi|omen.
3. Het eerste en tweede lid zijn van ove|e|omstiye toepassing op de gçrech|gde
die binnen een periode varï 36 maanden na de datum van mganq van zijn ontslag is gaan
voldoen aan de voo-aarden genoemd in artikel 8 ee|te lld onderdeel a van de
PensioenverordeMng l|dsdienren.
4. Een beschi|ing als bedoeld in artikel 10, eerste Iid, ten aanzien van een
gerechtigde alsbedoeld inhet eerste enderde lid, venneldt tevens het feit en het tijdstip van
zijn pensioen- gerechtigdheid. Een afscltrilt van een beschiWing als bedoeld in de eerste
vol|in, zendt de voorzittervan de Commissie a|hetAlgemeen Pensioenfonds van Aruba.
Artikel 13
De in deze l|dsvem|eningopg|omonnnmeen v|eeng|echtigdedietevoren
ambtenaar was, vervallen met ingang van:
a. de kalenderm|d na de dag waarop hij de leeftijd van 60 jaar heeû bereikt;
b. de kalende|a|d na de dag waarop hij is overleden.
j 4, De Ojwillige uitdienstîeding
van overheidswer|eme|
Artikel 14
1 . De oïerheidswer|emer die zijn dienstbetre|ing met het Land op bmqis van
v|jwillige uitdlensureding tussentjds wenst te beëindigen onder verkdjging van de
a|spraken, bedoeld in |lkel 2, eerste lid, dient daartoe een verzoek in door middel van
een voor dit doel bij iedere dienst beschikbav a|wugfo|ulier, dat tevens inhoudt het
nnnhod tot het œssentijds beëindigen van de rbeiïoveree|omst. Artikel 9, eerste lid, is
van toepassing op het indienen van het verzoek.
2. Tot het a|vaard|ofweige|n namenshet Land van een aanbodtot ïssotijdse
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beëindi/ng van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid is uitsluitend de
Commissie bevoegd. Deze neemt binnen twee weken na ontvangst van een verzoek als
bedoeld in het eerste lid, een beslissing.
Artikel 15
1 . Indien de Commissie een verzoek als bedoeld in artikel 14, eerste lid, inwilligt,
zendt zij aan de gerechtigdebi|enzev| dagen nadedatum van die beslissingeen daaTtoe
strekkend, door de voolzitter van de Commissie ondedekendscvjv|. Dit schrijven geldt
als bewijs voor de beëindiging van de |beidsoveree|omst en vermeldt in ieder geval de
volgende gegevens:
a. de datum van de beslissing van de Commissie;
b. de naam en geboodeda|m van de gerechtigde;
c. de datum van indiensttreding van de gerechtigde bij het Land;
d. het ma|di|omen van de gerechtigde betrouenc;
e. de datum van beëindi|ng van de rbeidsov|ee|omst;
f de looptijd van de uitkering.
2. De Commissie weigert een verzoek als bedoeld in alïikel 14, eerste lid, alleen,
indien dç tss|tijdse beëindiéng van de abeidsoveree|ymst naar haar oordeel de
continuïteit van etn behoorlijke dienstverleing door de organlsato|sche eenheid waar de
v|oekerwerkzmnm is oneve|eégzousch|en endit|elige|iita|eveo||Eta|eve
gevolgen voorde bezetting van de overheidsdienst zou hebben. Zij zendt aan de vmzoeker
birtnv''n zeven kalenderdagen na de datum van de beslissing tot weigering van het vetzoek
een door de voo|itterv| de Commissie getekendsc|jv| houdçnde de grond ofponden
voor de weigering.
Artikel 16
De in deze Irdsvcordeningopgenomen aanspraken van een gœechtigdedietevo|n
overheidsweruemer was vervallen:
a. op het tijdstip dat de oorsp||elijke |beidsov|e|omst met betrokkene geëindigd
zou zijn;
b. indien een vcrlopen arbeidsoverevnkomst met betrokkene uitd||elijk werd verlengd
aan hct eind van de alsdan nieuw ovcrccngekomen periode;
c. indien een verlopen rbeidsove|e|omst rnet betrokkene stilzwijgend werd verlcgd
één jaar na de datum, bedoeld in artikel 15, eerstc lid, onderdeel e;
d. met ingang van de kalendc|a|d na de dag waarop de gerechtigde is overleden.
û 5. Berocp
A|ikel 1 7
1 . Tegen een beschi|ing als bedoeld in artikel 10, eerste of tweede lid, staat, in
a|ijking van de Landsverordcning |bten|e|echtspr| beroep open volgcns de
L|dsverordening administ|tieve rechtspraA (AB 1993 no. 45).
2. Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 15, eerste of |eede lid, staat, in
ahvijkingvan artikel 95 van het Wetboekvan BurgerlijkeRechtsvo|eùngv| Aruba, voor
de verzoeker beroep open volgens de L=dsverord|ing administratieve |chtspraak.
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j 6. Slotboïlg|
Artikel 18
1 . Gedurende Xlooptijdwordt e|gcechtigdeiet ats |ten|anngesteld, noch
in dienst gcor=v|het |dof|eœ|cht|publiekechtlgœtelde rechûpe|oon,
noch wordt md hem nnngegaan een overee|on| tot het verrichten van enkele diensten
als bedoeld in artikel 1613 van het Burgerlilx Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100).
2. Alvoreas e|voo|igegcechtigdeb||e|p|ode v|djfj|Mde loo|ijd
wordt aangesteld als mnbt|nnrs betaalt hijhet totaal van de bedragen die hii ingevolge deze
l||v|rdclghee| ontvœlgena ineeris eninzijngeheelt|g aanhet Land. De eerste volzin
is van overeenko|tige toepassing op de voomkalige gerechtkde met wie het Land of een
publiebechteljke rechtp|oon het aangnan van een |bddsovere|o|t of een
overe|omst tot het verrichten van enkele diensten overweegt.
3. Tot vijfjaar na de looptijd is een voonnalige g|echtigde die in dienst treedt van
of een overee|o|t tot het venichten van enkele ditqlsttïl aangaat met een instelling die
geheel of gedeeltelijk door het Land wordt gesuliéecd, vanaf het moment van die
iné|ttredlg a| het Land vœschuldïdhet totaal van de bedragen die W ingevolge deze
l||verordenlg heeh onmatlgen.
Artikel 19
Bj|ehg|œeist||AlgemcezAck|enn||regekwo|g|teld
mdhet oogop eendchtige too|slgv|de voorsch|en vandeze l||vcord|lg door
de Conméssie of de ndml'nieatie.
Artikel 20
1. Deze ||vœordœlg treedt in werking met ùlgang van de dag na die van haar
plaatsing in het A|onéghpblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangebnnld al ||vœordclg vlijwi|ige uité|t|e|g.
Gegeven te Or|jestad, 3 augustus 2000
0. Koolman,
De nénister van Algemene Zaken,
J.H.A, Eîxsnn
De rllillùter van Jmstitie en Publieke Werken, a.i.
JHA Eman
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BIRAGE
maandra maanden
oyondœbroko oyondcbroko
(hen|cband Glenmerb|d
6-112
12 - 15 3
16 - 19 4
20 - 23 5
24 - 27 6
28 - 31 7
32 - 35 8
36 - 39 9
40 - 43 10
44 - 47 l 1
48 - 51 12
52 - 55 13
56 - 59 14
60 - 65 16
66 - 71 18
72 - 77 20
78 - 83 22
84 - 89 24
90 - 95 26
96 - 101 28
1(|2 - 107 30
1 08 - l l 3 32
1 14 - l 1 9 34
120 en meer 36
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