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PUBLICATIEBLAD 
 
MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17de januari 2012 
tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 19761 
 
 

DE MINISTER VAN FINANCIËN EN 
DE MINISTER VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN, 

 
 Overwegende: 
 
dat het noodzakelijk is ter voldoening aan artikel 8, tweede lid, van de Gezamenlijke beschikking 
AOV/AWW en loonbelasting 1976 de tabel in het eerste lid van genoemd artikel in 
overeenstemming te brengen met de tabel in artikel 2 van het Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 21ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26, lid 7, van de 
Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering2 en artikel 29, lid 7, van de Landsverordening 
Algemene Weduwen- en wezenverzekering3; 
 
 Gelet op; 
 
de artikelen 28 en 29, vijfde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, de 
artikelen 31 en 32, vijfde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 
alsmede artikel 39 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen4 
 
 

H E B B E N   B E S L O T E N : 
 
 
Artikel I 
 
Artikel 8, eerste lid, van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 komt te 
luiden: 
1. Van werknemers die een pensioenuitkering genieten wordt van de premie bij een 
 pensioenuitkering per jaar van: 
 
 NAF.   6.609,55 of meer, doch minder dan NAF. 12.323,23 45% geheven; 
 NAF. 12.323,23 of meer, doch minder dan NAF. 16.804,30 50% geheven; 
 NAF. 16.804,30 of meer, doch minder dan NAF. 21.285,58 55% geheven; 
 NAF. 21.285,58 of meer, doch minder dan NAF. 25.766,76 60% geheven; 
 NAF. 25.766,76 of meer, doch minder dan NAF. 30.247,92 65% geheven; 
 NAF. 30.247,92 of meer, doch minder dan NAF. 34.729.09 70% geheven; 

                     
1 P.B. 1978, no. 296 
2 P.B. 1960, no. 83 
3 P.B. 1965, no. 194 
4 P.B. 2011, no. 89 
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 NAF. 34.729,09 of meer, doch minder dan NAF. 38.510,10 75% geheven; 
 NAF. 38.510,10 of meer, doch minder dan NAF. 42.291,08 80% geheven; 
 NAF. 42.291,08 of meer, doch minder dan NAF. 46.072,09 85% geheven; 
 NAF. 46.072,09 of meer, doch minder dan NAF. 49.853,09 90% geheven; 
 NAF. 49.853,09 of meer, doch minder dan NAF. 53.653,13 95% geheven. 
 
 
Artikel II 
 
Deze ministeriële regeling wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 
 
Artikel III 
 
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin zij geplaatst is, en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
 
        Willemstad, 17 januari 2012 
        De Minister van Financiën, 
           G.R.M. JAMALOODIN 
 
 
        De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
        Arbeid en Welzijn, 
                        H.F. KOEIMAN 
 
 
        Uitgegeven de 20ste januari 2012 
        De Minister van Algemene Zaken, 
                     G.F. SCHOTTE 
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TOELICHTING behorende bij de Ministeriële regeling, met algemene werking, van de 17de 
januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976. 
 
 
1. Algemeen 
 
In de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 zijn regels opgenomen ter 
uitvoering van de artikelen 28 en 29, vijfde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering, de artikelen 31 en 32, vijfde lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering alsmede artikel 39 van de Algemene landsverordening 
Landsbelastingen (voorheen artikel 22 van de Landsverordening op de Loonbelasting 19765). 
Artikel 8 van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 voorziet in de 
mogelijkheid om voor een bepaalde categorie werknemer in de zin van de Landsverordening op de 
Loonbelasting 1976 de ingevolge de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering verschuldigde premie te doen 
berekenen volgens tabellen. 
Voor werknemers die een pensioenuitkering genieten is in artikel 8, eerste lid, van de 
Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 een tabel opgenomen. De tabel , 
opgenomen in artikel 8, eerste lid, van genoemde beschikking, dient ingevolge het tweede lid te 
worden aangepast gelijktijdig met en overeenkomstig de tabel,opgenomen in artikel 2 van het 
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 21ste december 1965 ter uitvoering van 
artikel 26 lid 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en artikel 29 lid 7 van 
de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering. Onderhavige regeling strekt ter 
voldoening aan artikel 8, tweede lid, van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en 
loonbelasting 1976. 
 
De bedragen in de tabel, opgenomen in artikel 2 van het in P.B. 1965, no. 197 afgekondigde 
landsbesluit zijn voor her jaar 2010 aangepast. De voor het jaar 2009 vastgestelde bedragen zijn 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 26, zesde lid, van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering en artikel 29, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en 
wezenverzekering met ingang van 1 januari 2010 aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van 
de gezinsconsumptie aangepast. 
 
Hoger bedoelde aanpassing geschiedt aan de hand van de stijging welke het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie voor de maand augustus daaraan voorafgaande aangeeft ten opzichte van het 
prijsindexcijfer voor de maand augustus van het voorafgaande jaar. 
 
Voor het vaststellen van bovengenoemde bedragen voor het jaar 2010 is de periode van augustus 
2008 tot en met augustus 2009 de grondslag voor het te bepalen prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie. 
 
De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de periode van augustus 2008 tot 
en met augustus 2009 bedraagt volgens verkregen informatie van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek voor de reeks totale bevolking van de Nederlandse Antillen: 3,6%. 
 
 
 

                     
5 P.B. 1976, no. 254 
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2. Financiële gevolgen 
 
De bij of krachtens de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de 
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering geheven premies worden gestort in 
het Ouderdomsfonds respectievelijk het Weduwen- en wezenfonds. Beide fondsen worden door de 
Sociale Verzekeringsbank beheerd. De aanpassing van de bedragen in artikel 2 van het in P.B. 
1965, no. 197 afgekondigde landsbesluit met ingang van 1 januari 2010 aan de ontwikkeling van 
het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie heeft tot gevolg dat de premieopbrengsten ten bate 
van het Ouderdomsfonds en het Weduwen- en wezenfonds zullen toenemen. 
 
Aangezien niet van te voren kan worden weergegeven om hoeveel verzekerden het gaat die geen 
dienstverband in het jaar 2010 zullen hebben, is het dan ook moeilijk om een berekening te maken 
gebaseerd op een schatting, welke door verschillende factoren kan variëren. 
 
 
3. De inwerkingtreding 
 
Het verlenen van terugwerkende kracht aan deze ministeriële regeling is niet bezwaarlijk ondanks 
het feit dat de verhoging van de premie-inkomensgrenzen belastend is. 
Bij de vraag of het verlenen van terugwerkende kracht aan een regel aanvaardbaar is zijn twee 
elementen te onderscheiden, te weten het inhoudelijke element en het tijdselement. 
 
Inzake de inhoudelijke element moet voldoende rechtvaardiging voor de toekenning van 
terugwerkende kracht aanwezig zijn. 
De rechtvaardiging voor het toepassen van terugwerkende kracht in onderhavig landsbesluit bestaat 
in het feit dat door de verhoging van de premie-inkomensgrenzen er meer premieopbrengsten 
worden gegenereerd om de verhoogde medische kosten te kunnen dekken. 
In verband met het tijdselement is het van belang dat de verhoging van de premie-
inkomensgrenzen voldoende kenbaar is gemaakt door middel van een persbericht waarin de 
hoofdlijnen werden geschetst van de voorgestelde regeling en waarin tevens een mogelijke 
terugwerkende kracht van het voorstel is aangekondigd. 
 
Aan dit vereiste is ook voldaan, toen in de maand december 2009 gepubliceerd werd dat de 
premie-inkomensgrenzen verhoogd zouden worden met ingang van 1 januari 2010 zodat zowel de 
werkgevers als de werknemers ervan op de hoogte waren. 
 
Uit de jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad terugwerkende kracht van wetgevende maatregelen 
aanvaardt, mits sprake is van een bijzondere omstandigheid die zulks rechtvaardigt. Daarbij is met 
name van belang dat een nieuwe maatregel voor de belanghebbenden in zodanige mate 
voorzienbaar kan zijn, dat reeds die omstandigheid een afwijking van het beginsel dat wetgevende 
maatregelen alleen voor de toekomst behoren te gelden rechtvaardigt. Onderhavige ministeriële 
regeling was voor de belanghebbenden voorzienbaar door de publicatie in de kranten en het feit dat 
jaarlijks geïndexeerd wordt. 
 
Met ingang van 10 oktober 2010 is het Land de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan en is 
het Land Curaçao in het leven geroepen. De ministers van de Nederlandse Antillen stelden jaarlijks 
een ministeriële beschikking vast, regelende de verhoging van premie-inkomengrenzen conform de 
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stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, maar hebben verzuimd de ministeriële 
beschikking voor het jaar 2010 vast te stellen. 
De ambten van Curaçao zijn uiteraard niet bevoegd om de inwerkingtreding van deze beschikking 
vast te stellen op een datum die vóór 10 oktober 2010 ligt. Deze ministeriële beschikking strekt dan 
ook slechts tot formalisering van wat in de praktijk plaats heeft gevonden vanaf 10 oktober 2010. 
Hetgeen in deze regeling is geregeld, werd gedurende de periode voorafgaand aan 10 oktober 2010 
overeenkomstig de gangbare praktijk reeds toegepast door de Sociale Verzekeringsbank. Gevallen 
die zich thans voordoen en die betrekking hebben op de periode van 1 januari 2010 tot en met 9 
oktober 2010 zullen op grond van het gelijkheidsbeginsel op gelijke wijze moeten worden 
behandeld. 
 
        De Minister van Financiën, 
           G.R.M JAMALOODIN 
 
 
        De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
        Arbeid en welzijn, 
                       H.F. KOEIMAN 


