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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 ziekengeld- en ongevallengelduitkeringen voor ar-

beidsongeschikte werknemers in de private sector en anderzijds de fi-

nanciële positie van het Ziektefonds en het Ongevallenfonds als bedoeld 

in artikel 3 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 

1995 no. GT 1) en van het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverze-

kering, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Landsverordening Sociale 

Verzekeringsbank, wenselijk is bijzondere voorzieningen te treffen ten 

aanzien van deze fondsen; 

- dat het voorts met het oog op enerzijds het belang van een gewaarborg-

de voortzetting van de pensioenuitkeringen aan de pensioengerechtig-

den overeenkomstig de Landsverordening algemene ouderdomsverze-

kering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene wedu-

wen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) en anderzijds de finan-

ciële positie van het Ouderdomsfonds- en het Weduwen- en wezenfonds 

als bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening Sociale Verzekerings-

bank en van het Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en wezen-

verzekering, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Landsverordening 

Sociale Verzekeringsbank, wenselijk is bijzondere voorzieningen te tref-

fen ten aanzien van deze fondsen; 

- dat het in het verlengde van het bovenstaande wenselijk is enkele schul-

den van het Ziektefonds, het Ongevallenfonds, het Schommelfonds Ziek-

te- en Ongevallenverzekering, het Ouderdomsfonds, het Weduwen- en 
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wezenfonds, het Schommelfonds Ouderdoms-, weduwen en wezenver-

zekering, het Cessantiafonds en het Administratiefonds SVb voortvloei-

ende uit de in het verleden uit de verschillende fondsen verstrekte be-

dragen ter dekking van de tekorten van zowel het Ouderdomsfonds als 

het Ziektefonds af te wikkelen; 

- dat het met het oog op de financiële positie van het Ziektefonds en het 

Ongevallenfonds ook wenselijk is om de premie-inkomensgrens in de 

Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24) en de Lands-

verordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26) aan te passen;  

- dat het bovendien wenselijk is om regels te stellen ten aanzien van de 

reservevorming en instandhouding van het Schommelfonds Ziekte- en 

Ongevallenfonds voor de Landsverordening ziekteverzekering en de 

Landsverordening ongevallenverzekering gezamenlijk; 

- dat het met het oog op de financiële positie van het Ziektefonds en van 

het Ongevallenfonds tevens wenselijk is om de Sociale Verzekerings-

bank te machtigen om in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 

december 2020 een bedrag tot maximaal Afl. 8 miljoen van het Cessan-

tiafonds over te dragen aan het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallen-

verzekering; 

- dat het tenslotte wenselijk is om in de Landsverordening Sociale Verze-

keringsbank, de Landsverordening ziekteverzekering, de Landsverorde-

ning ongevallenverzekering en de Landsverordening van 27 november 

2014 houdende bijzondere voorzieningen ten aanzien van de pensioen-

regelingen voor ambtenaren, gewezen ambtenaren en daarmee gelijk-

gestelden, alsmede houdende afwikkeling van een aantal sociale zeker-

heidsschulden (AB 2014 no. 58) aanpassingen aan te brengen, mede 

met het oog op het herstellen van misslagen; 

- dat het wenselijk was een regeling te treffen ter zake van het zwanger-

schaps- en bevallingsverlof voor vrouwelijke werknemers, tevens tot op-

heffing van het onderscheid tussen de gehuwde en ongehuwde werk-

nemers, de kostwinner en niet kostwinner, de mannelijke  en vrouwelijke 

werknemers en de werknemers opgenomen in een ziekeninrichting en 

werknemers niet-opgenomen in een ziekeninrichting, welk is verwezen-

lijkt door middel van de per 1 oktober 2007 in werking getreden Lands-
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verordening van 15 augustus 2007 (AB 2007 no. 73) tot wijziging van het 

Burgerlijk Wetboek van Aruba, de Landsverordening ziekteverzekering 

(AB 1993 no. GT 24) en de Landsverordening ongevallenverzekering 

(AB 1996 no. GT 26); 

 dat evenwel de Sociale Verzekeringsbank vooruitlopend op de totstand-

koming van bovengenoemde landsverordening en overeenkomstig deze 

nieuwe regeling, heeft zorggedragen voor de uitbetaling van tegemoet-

koming tijdens arbeidsongeschiktheid door ziekte, zwangerschaps- en 

bevallingsverlof, te weten ziekengeld, en tijdens arbeidsongeschiktheid 

als gevolg van een bedrijfsongeval, te weten ongevallengeld, met ingang 

van 1 juli 2005; 

 dat gelet op het bovenstaande noodzakelijk is om aan de tegemoetko-

mingen gedaan gedurende deze periode, namelijk van 1 juli 2005 tot en 

met 30 september 2007, een wettelijke basis te verlenen; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge-

steld onderstaande landsverordening: 

 

§ 1. Kwijtschelding sociale zekerheidsschulden 

 

Artikel 1 

 

Kwijtgescholden worden voor zover niet voldaan tot het maximum van: 

a. de schuld van het Ziektefonds aan het Administratiefonds SVb, ter waar-

de van Afl. 119.132.495,-, uit hoofde van de rekening-courantverhouding 

tussen beide fondsen, zijnde het resultaat van het bedrag van 

Afl. 120.300.038, zoals opgenomen in de Jaarrekening Administratie-

fonds SVb van het jaar 2014 vermindert met het bedrag van 

Afl. 1.167.543,-; 

b. de schuld van het Ziektefonds aan het Cessantiafonds, ter waarde van 

Afl. 4.697.988,-, uit hoofde van de rekening-courantverhouding tussen 

beide fondsen, zoals opgenomen in de Jaarrekening Cessantiafonds van 

het jaar 2014; 
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c. de schuld van het Ongevallenfonds aan het Ziektefonds, ter waarde van 

Afl. 1.148.182,-, uit hoofde van de rekening-courantverhouding tussen 

beide fondsen, opgenomen in de Jaarrekening Ziektefonds van het jaar 

2014; 

d. de schuld van het Ongevallenfonds aan het Administratiefonds SVb, ter 

waarde van Afl. 1.549.512,-, uit hoofde van de rekening-courantverhou-

ding tussen beide fondsen, zoals opgenomen in de Jaarrekening Admi-

nistratiefonds SVb van het jaar 2014; 

e. de schuld van het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverzekering 

aan het Ongevallenfonds, ter waarde van Afl. 1.600.000,-, uit hoofde van 

de rekening-courantverhouding tussen beide fondsen, zoals opgenomen 

in de Jaarrekening Ongevallenfonds van het jaar 2014; 

f. de schuld van het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverzekering 

aan het Ziektefonds, ter waarde van Afl. 10.415.918,-, uit hoofde van de 

rekening-courantverhouding tussen beide fondsen, zoals opgenomen in 

de Jaarrekening Ziektefonds van het jaar 2014; 

g. de schuld van het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverzekering 

aan het Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en wezenverzeke-

ring, ter waarde van Afl. 17.537.856,-, uit hoofde van de rekening-cou-

rantverhouding tussen beide fondsen, zoals opgenomen in de Jaarreke-

ning Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en wezenverzekering 

van het jaar 2014; 

h. de schuld van het Administratiefonds SVb aan het Ouderdomsfonds, ter 

waarde van Afl. 90.635.121,-, uit hoofde van de rekening-courantverhou-

ding tussen beide fondsen, zoals opgenomen in de Jaarrekening Ouder-

domsfonds van het jaar 2014; 

i. de schuld van het Administratiefonds SVb aan het Weduwen- en wezen-

fonds, ter waarde van Afl. 1.164.505,-, uit hoofde van de rekening-cou-

rantverhouding tussen beide fondsen, zoals opgenomen in de Jaarreke-

ning Weduwen- en wezenfonds van het jaar 2014; 

j. de schuld van het Administratiefonds SVb aan het Schommelfonds Ziek-

te- en Ongevallenverzekering, ter waarde van Afl. 29.637.856,-, uit hoof-

de van de rekening-courantverhouding tussen beide fondsen, zoals op-
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genomen in de Jaarrekening Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenver-

zekering van het jaar 2014; 

k. de schuld van het Ouderdomsfonds aan het Schommelfonds Ouder-

doms- en Weduwen- en wezenverzekering, ter waarde van 

Afl. 139.522.960,-, uit hoofde van de in het verleden uit het laatstbedoel-

de fonds verstrekte bedragen ter dekking van de tekorten van het Ou-

derdomsfonds, zoals opgenomen in de Jaarrekening Schommelfonds 

Ouderdoms- en Weduwen- en wezenverzekering van het jaar 2014; 

l. de schuld van het Ouderdomsfonds aan het Ziektefonds, ter waarde van 

Afl. 9.060,-, uit hoofde van de rekening-courantverhouding tussen beide 

fondsen, zoals opgenomen in de jaarrekening Ziektefonds van het jaar 

2014; 

m. de schuld van het Weduwen- en wezenfonds aan het Schommelfonds 

Ouderdoms- en Weduwen- en wezenverzekering, ter waarde van 

Afl. 2.356.328,-, uit hoofde van de in het verleden uit het laatstbedoelde 

fonds verstrekte bedragen ter dekking van de tekorten van het Wedu-

wen- en wezenfonds, zoals opgenomen in de Jaarrekening Schommel-

fonds Ouderdoms- en Weduwen- en wezenverzekering van het jaar 

2014; 

n. de schuld van het Weduwen- en wezenfonds aan het Ouderdomsfonds, 

ter waarde van Afl. 1.879.482,-, uit hoofde van de rekening-courantver-

houding tussen beide fondsen, zijnde het resultaat van het bedrag van 

Afl. 11.189.482, zoals opgenomen in de Jaarrekening Ouderdomsfonds 

van het jaar 2014 vermindert met het bedrag van Afl. 9.310.000,-; 

o. de schuld van het Weduwen- en wezenfonds aan het Ziektefonds, ter 

waarde van Afl. 1.860,-, uit hoofde van de rekening-courantverhouding 

tussen beide fondsen, zoals opgenomen in de Jaarrekening Ziektefonds 

van het jaar 2014; 

p. de schuld van het Schommelfonds Ouderdoms- en Weduwen- en we-

zenverzekering aan het Ziektefonds, ter waarde van Afl. 17.532.312,-, uit 

hoofde van de rekening-courantverhouding tussen beide fondsen, zoals 

opgenomen in de Jaarrekening Ziektefonds van het jaar 2014; 

q. de schuld van Land Aruba aan het Schommelfonds Ouderdoms- en We-

duwen- en wezenverzekering, ter waarde van Afl. 57.658.820,- vermeer-
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derd met het bedrag van Afl. 2.882.941, zijnde de interesten over het 

jaar 2014 op voormeld bedrag 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. 

 

§ 2. Aanpassing bestaande wetgeving 

  

Artikel 2 

 

Artikel 14, derde lid, van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 

1995 no. GT 1) komt te luiden: 

3.  Voor zover de gelden van het Ongevallenfonds en het Ziekte-

fonds op het einde van enig kalenderjaar meer bedragen dan 

in dat kalenderjaar benodigd was voor de tegemoetkomingen 

en de kosten als in de desbetreffende landsverordeningen be-

doeld, worden zij gestort in een door de Bank afzonderlijk te 

beheren fonds, genaamd Schommelfonds Ziekte- en Ongeval-

lenverzekering. De gelden van dit fonds worden gebruikt voor 

aanvulling van de middelen van het Ziektefonds en het Onge-

vallenfonds, voor zover de gelden van deze fondsen niet toe-

reikend mochten blijken te zijn ter bestrijding van de aan die 

tegemoetkomingen en kosten verbonden uitgaven, en ter vor-

ming van een reserve voor het Ziektefonds en het Ongevallen-

fonds. 

 

Artikel 3 

 

De Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24) wordt als volgt 

gewijzigd: 
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A artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 

1º. de omschrijving van het begrip “Minister” wordt vervangen door: mi-

nister, belast met de werknemersverzekeringen. 

2º. in de omschrijving van het begrip “arbeider” wordt het bedrag 

“Afl. 175,-” vervangen door “Afl. 225,-” en het bedrag “Afl. 210,-” ver-

vangen door “Afl. 270,-”. 

 

B in artikel 6, tweede lid, vervalt het gedachtestreepje met de daarbij beho-

rende tekst “arbeidsongeschikt is;” en het gedachtestreepje met de daarbij 

behorende tekst “niet of niet langer arbeidsongeschikt is;” 

 

C artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

1°. in het eerste lid wordt de punt na onderdeel h vervangen door een 

puntkomma en wordt een onderdeel  toegevoegd, luidende: 

i. indien hij of zijn werkgever opzettelijk onjuiste of onvol-

ledige gegevens aan de bank heeft verstrekt waardoor 

aan hem een tegemoetkoming is toegekend, waarop 

krachtens deze landsverordening hij anders geen recht 

zou hebben. 

2°. onder vernummering van het tweede lid tot derde lid en wordt een 

nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: 

2. Indien een tegemoetkoming ten onrechte of tot een te 

hoog bedrag is toegekend, is de bank bevoegd de in-

trekking of de herziening van de tegemoetkoming te 

doen ingaan op de dag met ingang waarvan de tege-

moetkoming ten onrechte onderscheidenlijk tot een te 

hoog bedrag is toegekend. 

 

D artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

1º. in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. de vierde volzin komt te luiden:  

Het dagloon waarover de premie wordt berekend, is 

van de arbeider voor wie een 6-daagse werkweek geldt, 
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niet hoger dan Afl. 225,-, en voor de arbeider voor wie 

een 5-daagse werkweek geldt, niet hoger dan Afl. 270,-. 

b. de zevende en achtste volzin vervallen. 

2º. het vijfde lid komt te luiden: 

5. De premie wordt gestort in een door de bank beheerd 

ziektefonds. De reserve wordt gevormd en in stand ge-

houden in het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenver-

zekering. Bij landsbesluit, houdende algemene maatrege-

len, worden voorschriften vastgesteld met betrekking tot 

de belegging van de gelden van het Schommelfonds Ziek-

te- en Ongevallenverzekering. 

 

E in artikel 10, eerste lid, wordt “behoudens artikel 10a en artikel 14b, twee-

de en derde lid” vervangen door: behoudens artikel 10a, artikel 14b, 

tweede en derde lid en artikel 14l. 

 

F na artikel 14c wordt een paragraaf toegevoegd, dat luidt:  

§11. Bestuurlijke boete 

 

Artikel 14d 

 

1. Ter zake van: 

a.  het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen ge-

steld in artikel 15b, tweede lid,  

b. de uit de gegevens van de bank gedane constatering dat 

een arbeider dan wel een gewezen arbeider nimmer in-

geschreven is geweest,   

wordt aan de overtreder een bestuurlijke boete opgelegd 

van ten hoogste Afl. 500.000,-. 

2. De opgelegde bestuurlijke boeten komen toe aan de Bank.  
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Artikel 14e  

 

1.  Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke per-

sonen en rechtspersonen. Artikel 1:127, tweede en derde 

lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van over-

eenkomstige toepassing. 

2.  De directeur van de Bank stelt richtsnoeren vast voor de 

toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 14d, eer-

ste lid, en legt deze vast in een beleidsdocument. Het be-

leidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van de 

te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheid, 

bedoeld in artikel 14d, eerste lid, alsmede van de grondsla-

gen voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke 

boete per overtreding of categorieën van overtredingen. Het 

beleidsdocument, bedoeld in de eerste volzin, wordt, 

evenals alle nadien daarin aan te brengen wijzigingen, 

vooraf bekend gemaakt op een door de directeur van de 

Bank te bepalen wijze.  

 

Artikel 14f 

 

1.  Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf 

jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke 

boete aan de overtreder ter zake van een soortgelijke over-

treding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld 

in artikel 14d, eerste lid, voor elke afzonderlijke overtreding 

verdubbeld. 

2.  In afwijking van artikel 14d, eerste lid, kan de directeur van 

de Bank de hoogte van de bestuurlijke boete vaststellen op 

ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de 

overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens 

voordeel groter is dan Afl. 500.000,-. 
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Artikel 14g 

 

1. Indien de directeur van de Bank voornemens is een bestuur-

lijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan 

kennis onder vermelding van de gronden waarop het voor-

nemen berust. De directeur van de Bank zendt een kopie 

van de kennisgeving aan het Openbaar Ministerie. 

2. De directeur van de Bank stelt de betrokkene in de gele-

genheid om binnen een redelijke termijn naar keuze schrifte-

lijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voor-

dat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd. 

3. Indien de directeur van de Bank nadat de betrokkene zijn 

zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat voor de 

overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, 

wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 

 

Artikel 14h 

 

Degene jegens wie een handeling is verricht, waaraan hij in re-

delijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens 

een overtreding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is 

niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij 

wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem om informatie 

wordt gevraagd. 

 

Artikel 14i 

 

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 dagteke-

ning van de beschikking zes weken zijn verstreken. 
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Artikel 14j 

 

1. Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd: 

a. ingeval de overtreder is overleden; 

b. ingeval aan de overtreder wegens dezelfde overtreding 

reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd; 

c. ingeval aan hem een uitnodiging als bedoeld in artikel 

14g, tweede lid, werd toegezonden of uitgereikt en de 

daarin genoemde periode nog niet verstreken is; 

d. indien aan de overtreder een kennisgeving als bedoeld 

in artikel 14g, derde lid, is gedaan; 

e. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is 

ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aan-

vang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering 

is vervallen ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van 

Strafrecht van Aruba; 

f. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het 

voorschrift is geconstateerd. 

2.  De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, wordt ge-

stuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de 

bestuurlijke boete werd opgelegd. 

3.  Het recht tot strafvervolging vervalt indien aan de betrokke-

ne terzake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is 

opgelegd. 

4.  Tussen de directeur van de Bank en het Openbaar Ministe-

rie vindt periodiek overleg plaats over de geconstateerde 

overtredingen. 

 

Artikel 14k 

 

De directeur van de Bank houdt aantekening van de handelin-

gen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het 

opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden 
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onder vermelding van de personen die die handelingen hebben 

verricht. 

 

Artikel 14l 

 

1.  Indien een bestuurlijke boete niet is betaald binnen de door 

de directeur van de Bank bepaalde termijn, wordt de over-

treder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken 

alsnog het bedrag van de boete, verhoogd met de kosten 

van de aanmaning, te betalen. 

2.  Bij gebreke van betaling wordt het bedrag en de kosten, be-

doeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, 

door de directeur van de Bank bij dwangbevel ingevorderd.  

3.  De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door mid-

del van betekening van een exploot als bedoeld in het Wet-

boek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en levert 

een executoriale titel op, die met toepassing van de voor-

schriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoergelegd. 

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. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de ver-

schuldigde geldsom voorvloeit; 

d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan wor-

den 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 in 

eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen 

bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorge-

schreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het 

dwangbevel. 
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Artikel 14m 

 

Indien een bestuurlijke boete ten onrechte is opgelegd, wordt 

de betaalde geldsom, vermeerderd met de wettelijke rente, bin-

nen zes weken nadat onherroepelijk is vastgesteld dat de boete 

ten onrechte is verbeurd, aan de rechthebbende betaalbaar ge-

steld. 

 

G de aanduiding “§11. Straf- en slotbepalingen” wordt vervangen door: §12. 

Straf- en slotbepalingen. 

 

H in artikel 15, eerste lid, wordt tussen de woorden “toekomend recht,” en 

“wordt gestraft” ingevoegd: dan wel artikel 15b, tweede lid, overtreedt,. 

  

I artikel 15b komt te luiden: 

Artikel 15b 

 

1. Aan deze landsverordening kunnen geen rechten worden 

ontleend, tenzij de arbeider zich bij de Bank als verzekerde 

heeft ingeschreven. 

2. De werkgever verstrekt aan de arbeider een naar waarheid 

volledig ingevuld inschrijvingsformulier en stelt de arbeider 

in staat om zich voor of op de eerste werkdag gedurende 

werktijd bij de Bank in te schrijven. 

 

Artikel 4 

 

De Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26) wordt als 

volgt gewijzigd: 

 

A in artikel 5, tiende lid, wordt het bedrag “Afl. 175,-” vervangen door 

“Afl. 225,-” en het bedrag “Afl. 210,-” vervangen door “Afl. 270,-”. 
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B artikel 8 wordt als gevolgd gewijzigd: 

1º. in het tweede lid, vierde volzin, wordt het bedrag “Afl. 175,-” vervan-

gen door “Afl. 225,-” en het bedrag “Afl. 210,-” vervangen door 

“Afl. 270,-”. 

2º. het, zesde lid komt te luiden: 

6. De premie wordt gestort in een door de Bank beheerd 

ongevallenfonds. De reserve wordt gevormd en in stand 

gehouden in het Schommelfonds Ziekte- en Ongeval-

lenverzekering. Bij landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, worden voorschriften vastgesteld met be-

trekking tot de belegging van de gelden van het 

Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverzekering. 

 

C in artikel 10, eerste lid, wordt “behoudens artikel 10a en artikel 14b, twee-

de en derde lid” vervangen door: behoudens artikel 10a, artikel 14b, 

tweede en derde lid en artikel 14l. 

 

D  na artikel 14c wordt een paragraaf toegevoegd, dat luidt:  

§11. Bestuurlijke boete 

 

Artikel 14d 

  

1. Ter zake van: 

a.  het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen ge-

steld in artikel 15b, tweede lid,  

b. de uit de gegevens van de Bank gedane constatering dat 

een arbeider dan wel een gewezen arbeider nimmer in-

geschreven is geweest,   

wordt aan de overtreder een bestuurlijke boete opgelegd 

van ten hoogste Afl. 500.000,-. 

2.  De opgelegde bestuurlijke boeten komen toe aan de Bank.  
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Artikel 14e  

 

1.  Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke per-

sonen en rechtspersonen. Artikel 1:127, tweede en derde 

lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van over-

eenkomstige toepassing. 

2.  De directeur van de Bank stelt richtsnoeren vast voor de 

toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 14d, eer-

ste lid, en legt deze vast in een beleidsdocument. Het be-

leidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van de 

te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheid, 

bedoeld in artikel 14d, eerste lid, alsmede van de grondsla-

gen voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke 

boete per overtreding of categorieën van overtredingen. Het 

beleidsdocument, bedoeld in de eerste volzin, wordt, even-

als alle nadien daarin aan te brengen wijzigingen, vooraf 

bekend gemaakt op een door de directeur van de Bank te 

bepalen wijze.  

 

Artikel 14f 

  

1.  Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf 

jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke 

boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, 

wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in arti-

kel 14d, eerste lid, voor elke afzonderlijke overtreding ver-

dubbeld. 

2.  In afwijking van artikel 14d, eerste lid, kan de directeur van 

de Bank de hoogte van de bestuurlijke boete vaststellen op 

ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de 

overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens 

voordeel groter is dan Afl. 500.000,-. 
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Artikel 14g 

 

1. Indien de directeur van de Bank voornemens is een bestuur-

lijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan 

kennis onder vermelding van de gronden waarop het voor-

nemen berust. De directeur van de Bank zendt een kopie 

van de kennisgeving aan het Openbaar Ministerie. 

2. De directeur van de Bank stelt de betrokkene in de gele-

genheid om binnen een redelijke termijn naar keuze schrifte-

lijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voor-

dat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd. 

3. Indien de directeur van de Bank nadat de betrokkene zijn 

zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat voor de 

overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, 

wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 

 

Artikel 14h 

 

Degene jegens wie een handeling is verricht, waaraan hij in re-

delijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens 

een overtreding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is 

niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij 

wordt hiervan in kennis gesteld, alvorens hem om informatie 

wordt gevraagd. 

 

Artikel 14i 

 

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 dagteke-

ning van de beschikking zes weken zijn verstreken. 
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Artikel 14j 

 

1.  Geen bestuurlijke boete wordt opgelegd: 

 a. ingeval de overtreder is overleden; 

 b. ingeval aan de overtreder wegens dezelfde overtreding 

reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd; 

 c. ingeval aan hem een uitnodiging als bedoeld in artikel 

14g, tweede lid, werd toegezonden of uitgereikt en de 

daarin genoemde periode nog niet verstreken is; 

 d. indien aan de overtreder een kennisgeving als bedoeld 

in artikel 14g, derde lid, is gedaan; 

 e. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is 

ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aan-

vang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering 

is vervallen ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van 

Strafrecht van Aruba; 

 f. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het 

voorschrift is geconstateerd. 

2.  De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, wordt ge-

stuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de 

bestuurlijke boete werd opgelegd. 

3.  Het recht tot strafvervolging vervalt indien aan de betrokke-

ne terzake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is 

opgelegd. 

4.  Tussen de directeur van de Bank en het Openbaar Ministe-

rie vindt periodiek overleg plaats over de geconstateerde 

overtredingen. 

 

Artikel 14k 

 

De directeur van de Bank houdt aantekening van de handelin-

gen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het 

opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden 
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onder vermelding van de personen die die handelingen hebben 

verricht. 

 

Artikel 14l 

 

1.  Indien een bestuurlijke boete niet is betaald binnen de door 

de directeur van de Bank bepaalde termijn, wordt de over-

treder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken 

alsnog het bedrag van de boete, verhoogd met de kosten 

van de aanmaning, te betalen. 

2.  Bij gebreke van betaling wordt het bedrag en de kosten, be-

doeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, 

door de directeur van de Bank bij dwangbevel ingevorderd.  

3.  De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door mid-

del van betekening van een exploot als bedoeld in het Wet-

boek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en levert 

een executoriale titel op, die met toepassing van de voor-

schriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoergelegd. 

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. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de ver-

schuldigde geldsom voorvloeit; 

d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan wor-

den 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 in 

eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen 

bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorge-

schreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het 

dwangbevel. 
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Artikel 14m 

 

Indien een bestuurlijke boete ten onrechte is opgelegd, wordt 

de betaalde geldsom, vermeerderd met de wettelijke rente, bin-

nen zes weken nadat onherroepelijk is vastgesteld dat de boete 

ten onrechte is verbeurd, aan de rechthebbende betaalbaar ge-

steld. 

 

E de  aanduiding “§11. Straf- en slotbepalingen” wordt  vervangen door: 

§12. Straf- en slotbepalingen. 

 

F in artikel 15, eerste lid, wordt tussen de woorden “toekomend recht,” en 

“wordt gestraft” ingevoegd: dan wel artikel 15b, tweede lid, overtreedt,. 

  

G artikel 15b komt te luiden: 

Artikel 15b 

 

1. Aan deze landsverordening kunnen geen rechten worden 

ontleend, tenzij de arbeider zich bij de Bank als verzekerde 

heeft ingeschreven. 

2. De werkgever verstrekt aan de arbeider een naar waarheid 

volledig ingevuld inschrijvingsformulier en stelt de arbeider 

in staat om zich voor of op de eerste werkdag gedurende 

werktijd bij de bank in te schrijven. 

 

Artikel 5 

 

De Landsverordening van 27 november 2014 houdende bijzondere voorzie-

ningen ten aanzien van de pensioenregelingen voor ambtenaren, gewezen 

ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, alsmede houdende afwikkeling van 

een aantal sociale zekerheidsschulden (AB 2014 no. 58) wordt als volgt ge-

wijzigd: 

A artikel 13 en de paragraafaanduiding “§4. Kwijtschelding sociale zeker-

heidsschulden” vervallen. 
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B  de paragraafaanduiding “§5” wordt vernummerd tot: §4. 

 

§ 3. Overdrachten ten laste van het Cessantiafonds 

 

Artikel 6 

 

De directeur van het Sociale Verzekeringsbank is bevoegd, in afwijking van 

de voorschriften ter zake van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18) 

en van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1) 

met betrekking tot de besteding van de premie-inkomsten van het Cessantia-

fonds, in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 een 

bedrag tot maximaal Afl. 6.000.000,- van het Cessantiafonds over te dragen 

aan het Schommelfonds Ziekte- en Ongevallenverzekering. 

 

Artikel 6a 

 

Artikel 5 van de Cessantiaverordening wordt als volgt gewijzigd: 

A het vierde lid wordt vernummerd tot vijfde lid. 

B na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. Het werkgeversdeel in de premiebijdrage voortvloeiende uit de 

Landsverordening algemene ziektekostenverzekering, de Lands-

verordening algemene ouderdomsverzekering en de Landsveror-

dening algemene weduwen- en wezenverzekering komen ten laste 

van het Cessantiafonds. 

 

§ 4. Uitbreiding toepassingstermijn 

 

Artikel 7 

 

In afwijking van artikel IV van de Landsverordening van 15 augustus 2007 

(AB 2007 no. 73) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 

1989 no. GT 100), de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 

24) en de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26) 
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hebben  de  artikelen II en III tevens  gegolden  van 1 juli 2005  tot  en  met 

30 september 2007. 

 

§ 5. Inwerkingtreding 

 

Artikel 8 

 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2016, met dien 

verstande dat de artikelen 1 en 5 terug werken tot en met 1 januari 2015 en 

artikel 6a dat terug werkt tot en met 1 januari 2016. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 20 juni 2016 

 F.J. Refunjol 

 

 

De minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport, 

C.A. Schwengle 

 

 

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie, 

A.R. Bermudez 

 

 

De minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid 

P.F.T. Croes 

 

 

De minister van Justitie a.i., 

M.G. Eman 


