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 IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

 DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het in verband met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de vergrij-

zing van de bevolking noodzakelijk is om onder meer de in de Landsverordening 

algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) genoemde pensioenleeftijd 

geleidelijk te verhogen van 60 jaar in 2015 tot 65 jaar in 2024, teneinde het alge-

meen ouderdomspensioenstelsel in de nabije toekomst betaalbaar te houden; 

- dat de regering in november 2013 met de vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties wederom een Sociaal Dialoog heeft gehouden inzake so-

ciale zekerheden voor de toekomst, waaronder over de nodige hervormingen ter 

waarborging van het algemeen ouderdomsverzekeringsstelsel, zoals de aanpassing 

van de premie-inkomensgrens, het premiepercentage, de werkgeverstoeslag en de 

geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in de Landsverordening 

algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), alsmede het verhogen van 

de pensioengerechtigde leeftijd van gewezen ministers en gewezen Gevolmachtig-

de Ministers;  

- dat het met het oog daarop tevens wenselijk is om de premie-inkomensgrens, het 

premiepercentage en de werkgeverstoeslag in de Landsverordening algemene ou-

derdomsverzekering en de premie-inkomensgrens in de Landsverordening algeme-

ne weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) aan te passen met ingang 

van 1 januari 2014, en de pensioengerechtigde leeftijd van gewezen ministers en 

gewezen Gevolmachtigde Ministers met ingang van 1 januari 2015 te verhogen 

van 60 naar 65 jaar; 

- dat het in verband met het bovenstaande tevens wenselijk is om de reparatie-

toeslag, voor wat betreft de werknemers in de private sector met een beperkt loon, 

in de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99) per 1 januari 2014 te 

verhogen, ter compensatie van de inkomstenderving als gevolg van het verhogen 

van het premiepercentage in de Landsverordening algemene ouderdomsverzeke-

ring;  

- dat het in verband met de geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leef-

tijd in de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering tevens noodzakelijk 

is de Landsverordening algemeen pensioen (AB 2011 no. 85) en de Landsverorde-

ning inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) in overeenstemming te brengen met 

de strekking van de vorenbedoelde aanpassingen van de Landsverordening alge-

mene ouderdomsverzekering;  
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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 als volgt gewijzigd: 

 

A. in artikel 1 komt de omschrijving van “pensioengerechtigde leeftijd” te luiden: 

leeftijd, waarop ingevolge artikel 6a, het recht op ouderdomspensioen ontstaat.  ; 

 

B. in artikel 6 wordt “de leeftijd van 60 jaar” telkens vervangen door: de pensioen-

gerechtigde leeftijd; 

 

C. na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

artikel 6a 

De leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen ontstaat is: 

a. per 1 januari 2015 : 60,5 jaar; 

b. per 1 januari 2016 : 61 jaar; 

c. per 1 januari 2017 : 61,5 jaar; 

d. per 1 januari 2018 : 62 jaar; 

e. per 1 januari 2019 : 62,5 jaar; 

f. per 1 januari 2020 : 63 jaar; 

g. per 1 januari 2021 : 63,5 jaar; 

h. per 1 januari 2022 : 64 jaar; 

i. per 1 januari 2023 : 64,5 jaar; 

j. per 1 januari 2024 : 65 jaar.      ; 

 

 

D. in artikel 7 wordt “de leeftijd van 60 jaar” telkens vervangen door: de pensioen-

gerechtigde leeftijd; 

 

E. artikel 8, eerste en tweede lid, komt te luiden: 

 1. Op de bedragen bedoeld in artikel 7, eerste, derde en vierde lid, 

wordt een korting toegepast voor elk jaar dat een pensioengerechtigde na 

het bereiken van de vijftienjarige leeftijd en vóór het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, niet verzekerd was in de zin van deze 

landsverordening. De korting, bedoeld in de eerste volzin, bedraagt een 

bepaald percentage, vermeld in de als bijlage I bij deze landsverordening 

gevoegde tabel. 

 2. Op de bedragen bedoeld in artikel 7, tweede lid, wordt een kor-

ting toegepast voor elk jaar dat ieder der echtgenoten na het bereiken van 

de vijftienjarige leeftijd en vóór het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd niet verzekerd waren in de zin van deze landsverordening. Ten 
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aanzien van een echtgenoot die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet 

bereikt heeft, wordt gehandeld als ware zulks reeds het geval. De kor-

ting, bedoeld in de eerste volzin, bedraagt een bepaald percentage, ver-

meld in de als bijlage I bij deze landsverordening gevoegde tabel. De 

eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing op perso-

nen, bedoeld in de eerste volzin van artikel 7, vijfde lid.  

 

F. in artikel 22 wordt “en het de” vervangen door: en de; 

 

G. in artikel 26, vierde lid, wordt “Afl. 65.052,-” telkens vervangen door: Afl. 

85.000,-; 

 

H. artikel 27 komt te luiden: 

Artikel 27 

 1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 26, eerste lid, kan bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gehoord de Directeur, 

jaarlijks worden bijgesteld met ingang van 1 januari. Bij een bijstelling 

wordt dit percentage verhoogd of verlaagd met inachtneming van het 

tweede en derde lid. 

 2. Het premiepercentage wordt bijgesteld, met dien verstande dat: 

a. het totaal van de verwachte premie-inkomsten in de volgende vijf ka-

lenderjaren zodanig zal zijn, dat de Bank aan de uit deze landsveror-

dening voor hem voortvloeiende verplichtingen kan voldoen; 

b. het Ouderdomsfonds een reserve van ten minste 15% van de totale 

kosten van het voorafgaande jaar heeft;  

c. in het voorafgaande kalenderjaar een exploitatieoverschot is gereali-

seerd.  

 3. Indien het premiepercentage als gevolg van het tweede lid meer 

dan 14,5% dient te bedragen, vindt het eerste lid geen toepassing en 

wordt het premie-percentage, bedoeld in artikel 26, eerste lid, bij lands-

verordening vastgesteld. 

 

I. in artikel 40 wordt “de Nederlandse Antillen” vervangen door: Curaçao, Sint 

Maarten, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba; 

 

J. in artikel 58 komt de tweede volzin te luiden:  

 De toeslag bedraagt ten minste een bij landsbesluit, houdende al-

gemene maatregelen, te bepalen percentage van het loon waarover 

krachtens deze landsverordening premie verschuldigd is. 
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K. er wordt een bijlage, als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, toegevoegd, 

luidende: 

 
Bijlage I 

behorende bij artikel 8, eerste en tweede lid. 

Ingangsdatum Percentage bedoeld in  

artikel 8, eerste lid 

Percentage bedoeld in 

artikel 8, tweede lid 

1 januari 2015 2,18 1,09 

1 januari 2016 2,16 1,08 

1 januari 2017 2,14 1,07 

1 januari 2018 2,12 1,06 

1 januari 2019 2,10 1,05 

1 januari 2020 2,08 1,04 

1 januari 2021 2,06 1,03 

1 januari 2022 2,04 1,02 

1 januari 2023 2,02 1,01 

1 januari 2024 2,00 1,00 

 

Artikel II 

 

De Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. 

GT 30) wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. in artikel 1 komt de omschrijving van “pensioengerechtigde leeftijd” te luiden: 

leeftijd, waarop ingevolge artikel 6a van de Landsverordening algemene ouder-

domsverzekering (AB 1990 no. GT 33) het recht op ouderdomspensioen ontstaat. ;    

 

B. in artikel 11, eerste lid, wordt “van 40 t/m 48 jaar” vervangen door “van 40 tot en 

met 48 jaar”, wordt “van 49 t/m 57 jaar” vervangen door “van 49 jaar tot de pen-

sioengerechtigde leeftijd minus 2 jaar” en wordt “van 58 jaar t/m 59 jaar” ver-

vangen door “de pensioengerechtigde leeftijd minus 2 jaar tot de pensioengerech-

tigde leeftijd”; 

  

C. in artikel 29, vierde lid, wordt “Afl. 65.052,-” telkens vervangen door: Afl. 

85.000,-. 

 

Artikel III 

 

De Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99) wordt als volgt gewij-

zigd: 

  

A. artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in de definitie van “werknemer” wordt “de in artikel 6, eerste lid, van de 

Landsverordening algemene ouderdomsverzekering genoemde leeftijd” ver-

vangen door: de pensioengerechtigde leeftijd; 
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2°. er wordt een definitie toegevoegd, luidende: 

pensioengerechtigde leeftijd: leeftijd, waarop ingevolge artikel 6a 

van de Landsverordening algemene 

ouderdomsverzekering (AB 1990 

no. GT 33), het recht op ouderdoms-

pensioen ontstaat. ; 

 

B. in artikel 6, onderdeel b, wordt “de in artikel 6, eerste lid, van de Lands-

verordening algemene ouderdomsverzekering genoemde leeftijd” vervangen 

door: de pensioengerechtigde leeftijd; 

 

C. De tabel in bijlage II komt te luiden: 

  

Bij een loon in een kalendermaand van:  

ten minste doch minder dan bedraagt de reparatietoeslag: 

 1.636,69        1.650,00 115,00 

 1.650,00        1.750,00 110,00 

 1.750,00        1.850,00 105,00 

 1.850,00        1.950,00 100,00 

 1.950,00        2.050,00   95,00 

 2.050,00        2.150,00   90,00 

 2.150,00        2.250,00   85,00 

 2.250,00        2.350,00   80,00 

 2.350,00        2.450,00   75,00 

 2.450,00        2.500,01   70,00 

 

Artikel IV 

 

In afwijking van artikel 1 van de Landsverordening voorzieningen gewezen po-

litieke ambtsdragers en hun nabestaanden (AB 2010 no. 91) luidt de omschrijving 

van “pensioengerechtigde leeftijd” voor een gewezen minister of een gewezen Ge-

volmachtigde Minister: de leeftijd van 65 jaar. 

 

Artikel V 

 

In artikel 1 van de Landsverordening algemeen pensioen (AB 2011 no. 85) komt 

de omschrijving van “pensioenleeftijd” te luiden: 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 VI 

 

In artikel 8a, eerste lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting wordt “de 

leeftijd van 60 jaar” telkens vervangen door: de leeftijd, waarop ingevolgde artikel 6a 

van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), het 

recht op ouderdomspensioen ontstaat; 

 

Artikel VII 

 

De directeur van de Sociale Verzekeringsbank, bedoeld in de Landsverordening 

Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1), is bevoegd een geldlening aan te 

gaan tot een bij landsbesluit vast te stellen maximum ter dekking van een mogelijk 

tekort bij het Ouderdomsfonds voor het jaar 2015. 

 

Artikel VIII 

 

1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Landsveror-

dening algemene ouderdomsverzekering wordt voor de jaren 2010 tot en met 2013 

vastgesteld op 12,5. 

2. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Landsveror-

dening algemene ouderdomsverzekering, bedraagt voor het jaar 2014 13,5 en vanaf 

het jaar 2015 14,5. 

3. De toeslag, bedoeld in artikel 58 van de Landsverordening algemene ouder-

domsverzekering, bedraagt voor het jaar 2014 9,5% en vanaf het jaar 2015 10% van 

het loon waarover krachtens die landsverordening premie verschuldigd is. 

 

Artikel IX 

 

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Landsverordening 

algemene weduwen- en wezenverzekering wordt voor de jaren 2006 tot en met 2013 

vastgesteld op 1 en bedraagt vanaf 2014 1. 

 

Artikel X 

 

De Landsverordening houdende beperking van de uitbetaling van een overheids-

pensioen bij gelijktijdige aanspraak op pensioen krachtens de Landsverordening al-

gemene ouderdomsverzekering (AB 1996 no. GT 22) wordt ingetrokken. 
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Artikel Xa 

 

Binnen zes maanden na het tijdstip van plaatsing van deze landsverordening in 

het Afkondigingsblad van Aruba laat de minister, belast met volksgezondheid, in 

overeenstemming met de minister, belast met algemene zaken, een evaluatie uitvoe-

ren over de mogelijke effecten van deze landsverordening. 

 

Artikel XI 

 

Deze landsverordening treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering 

van artikel I, onderdelen A, B, C, D, E en K, artikel II, onderdelen A en B, artikel III, 

onderdelen A en B, artikel IV, artikel V en artikel VI, die in werking treden op 1 ja-

nuari 2015, en artikel I, onderdeel H, die in werking treedt op 1 januari 2016.  

 

 

       Gegeven te Oranjestad, 20 december 2013 

       F.J. Refunjol 

 

 

De minister van Volksgezondheid en Sport, 

C.A. Schwengle 

 

De minister van Algemene Zaken, 

M.G. Eman 

 

De minister van Financiën, Communicatie,  

Utiliteiten en Energie,  

J.D.E. Yrausquin 

 

De minister van Integratie, Infrastructuur 

en Milieu a.i., 

C.A. Schwengle 

 

De minister van Toerisme, Transport en Arbeid, 

O.E. Oduber 

 

De minister van Economische Zaken,  

Sociale Zaken en Cultuur a.i., 

A.L. Dowers 

 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 


