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LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de februari 2012 
houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigden1 

____________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het in verband met de te verwachten prijsstijgingen als gevolg van de verhoging van de 
omzetbelasting met 1 procent, zoals bepaald in artikel IV, onderdeel C, van de Landsverordening 
belastingvoorzieningen 20112, wenselijk is de toelage aan de personen, bedoeld in artikel 1 van het 
Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden, te verhogen; 
 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
Artikel I 
 
Het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A.  Artikel 3, eerste lid, komt te luiden: 

1. De toelage bedraagt maximaal Naf. 130,- per maand en wordt in geld uitbetaald. 
 
 

B. In artikel 4, tweede lid, wordt het bedrag Naf. 100,-  vervangen door: Naf. 130,-. 
 
 
 
 
 
 
                     
1 AB 2005, no. 115, zoals gewijzigd bij AB 2006, no. 117 en AB 2008, no. 39 en die ingevolge artikel 5, 
eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao de staat van 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van Curaçao heeft verkregen.   
2 P.B. 2011, no. 72; Artikel IV, onderdeel C, is krachtens P.B. 2011, no. 74 op 1 januari 2012 in werking 
getreden. 
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Artikel II 
 
Dit landsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op het tijdstip waarop artikel IV, 
onderdeel C, van de Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 in werking treedt.  
 
 
            Gegeven te Willemstad, 7 februari 2012 
                     F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
             
De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, 
                H.F. KOEIMAN 
  
 
 
            Uitgegeven de 17de februari 2012 
                  De Minister van Algemene Zaken, 
                    G.F. SCHOTTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 
 

 - 3 - 

 
 
Nota van toelichting bij het Landsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van 
het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden  
 
 
 
Een van de speerpunten van de Regering is een verlaging van de belastingdruk op inkomen van 
particulieren en winst van bedrijven per 1 januari 2011. De streefdatum 1 januari 2011 bleek in 
de praktijk niet haalbaar te zijn, waardoor de datum van 1 januari 2011 is verschoven naar 1 
januari 2012. Dit uitgangspunt is van belang in het kader van de verbetering van de 
concurrentiepositie van Curaçao zowel in de regio als ten opzichte van de overige Landen van 
het Koninkrijk. Een lagere directe belastingdruk maakt het aantrekkelijker voor investeerders om 
zich op Curaçao te vestigen.  
Met de vaststelling van de Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 zijn de tarieven in de 
inkomsten- en loonbelasting verlaagd, onder verlenging van de tariefschijven. Deze wijzigingen 
leveren voor belastingplichtigen een verlaging van de inkomstenbelastingdruk op. Voor 
ondernemers is de belastingdruk verminderd doordat het winstbelasting tarief verlaagd is van 
34,5% naar een meer concurrerend tarief van 27,5%.  
In verband met deze verlagingen in de loon-, inkomsten- en winstbelasting is het tarief van de 
omzetbelasting verhoogd van 5% tot 6%. 
 
Teneinde te voorkomen dat de verhoging van de omzetbelasting nadelig uitwerkt voor degenen 
met de laagste inkomens die weinig of geen voordeel hebben van de verlaging van de 
inkomsten- en loonbelasting, wordt voorgesteld, de toelage die aan diegenen die krachtens de 
artikelen 2 en 4, eerste lid, van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigden, een toelage ontvangen, te verhogen met een bedrag van NAF. 
25,-.  
 
           
Financiële gevolgen      
 
De verhoging van de toelage aan personen, zoals omschreven in de artikelen 2 en 4, eerste lid, 
van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden die een 
maandelijks inkomen van minder dan NAF. 834,- genieten, zal per jaar neerkomen op een 
bedrag van circa NAF. 3.253.200,-.  
Voor wat betreft het bovengenoemde bedrag van NAF. 834,- in relatie tot het grensbedrag van 
NAF. 636,- bedoeld in artikel 1 van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigden het volgende. Hoewel in artikel 1 van dat Eilandsbesluit wordt 
bepaald dat een toelage kan worden toegekend aan personen die een maandelijks inkomen van 
minder dan NAF 636,- is opgenomen, moet er rekening mee worden gehouden dat de grens 
waarvoor het recht op een toelage wordt toegekend thans ingevolge artikel 11 van dat 
eilandsbesluit hoger ligt. In artikel 11 van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigde wordt namelijk bepaald dat bij aanpassing van het 
pensioenbedrag ingevolge artikel 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 
het bedrag van NAF. 636, - wordt vervangen door het aangepaste bedrag. Per 1 januari 2012 
bedraagt het ouderdomspensioen als gevolg van indexeringen gedurende de afgelopen jaren en 
een autonome verhoging NAF. 834,-. 
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 Het aantal personen dat ingaande 1 juni 2011 van deze voorziening gebruik maakt, betreft 
10844.  
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat voor wat betreft de kosten verbonden aan de uitvoering van de 
verhoging van de algemene bijstand, deze zoals blijkt uit de brief d.d. 15 september 2011 
(kenmerk 2011/53137) van de Sector-Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer, zijn 
meegenomen in de Begroting voor het dienstjaar 2012 en de meerjarenbegroting 2012 en de 
meerjarenbegroting 2012-2015. 
 
 
Advies Raad van Advies  
 
Op 10 januari 2012 heeft de Raad van Advies advies uitgebracht inzake dit landsbesluit (RvA 
no. RA/42A-11-LB). De Raad geeft de Regering in overweging conform de in dit landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met haar advies 
rekening is gehouden.  
De Regering heeft dan ook nagenoeg alle opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard 
van de Raad van Advies overgenomen. Slechts het advies van de Raad om het geldteken ”Naf” 
te vervangen door ”NAF”, is niet overgenomen, omdat gekozen is voor consistentie ten aanzien 
van de bepalingen van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigden, waar overal het geldteken ”Naf” wordt gehanteerd. 
Voorts heeft de Raad van Advies geconstateerd dat in de memorie van toelichting behorende bij 
de Landsverordening belastingvoorzieningen 2011 (Zitting 2010-2011-004) is opgenomen dat 
voor diegenen die een inkomen genieten bestaande uit uitsluitend AOV, AWW of een sociale 
uitkering, deze uitkeringen met 3% zullen worden verhoogd, terwijl uit een interpretatie van 
artikel 4, eerste lid, van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigden blijkt dat ook ouderdomspensioengerechtigden met een ander 
inkomen dan een AOV, in aanmerking kunnen komen voor deze toelage.  
Ten aanzien van het vorenstaande merkt ondergetekende het volgende op. 
In artikel 4, eerste lid, van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigden zijn inderdaad twee vereisten opgenomen om in aanmerking te 
komen voor de toelage. Het moet namelijk gaan om (1) een persoon aan wie een 
ouderdomspensioen is toegekend en (2) die een inkomen geniet van minder dan NAF. 636,-, 
waardoor geconcludeerd kan worden dat ook ouderdomspensioengerechtigden met een ander 
inkomen dan ouderdomspensioen in aanmerking komen voor de toelage. In dit verband had in de 
memorie van toelichting behorende bij de Landsverordening Belastingvoorzieningen 2011 beter 
bepaald worden dat uitsluitend ouderdomspensioengerechtigden die een inkomen genieten gelijk 
aan of minder dan het ouderdomspensioen, in aanmerking komen voor de verhoogde toelage, 
bedoeld in het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden. Het klopt 
dan ook zoals de Raad terecht heeft opgemerkt, dat personen die meer dan alleen een 
ouderdomspensioen genieten, doch minder dan het bedrag, bedoeld in artikel 4, tweede lid, jo 
artikel  11 van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden, ook in 
aanmerking komen voor deze verhoogde toelage. In de praktijk is bij de uitvoering van deze 
wettelijke regeling ook rekening gehouden met het vorenstaande. 
Voorts wordt eveneens naar aanleiding van het advies van de Raad van Advies opgemerkt dat het 
oorspronkelijk de bedoeling van het toenmalige Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao was 
om op basis van artikel 4, tweede lid, van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan 
ouderdomspensioengerechtigden een differentiatie aan te brengen in de hoogte van de uit te keren 
toelage. De hoogte van de toelage zou afhankelijk worden gesteld van de hoogte van het inkomen 
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van de rechthebbende op die toelage. Echter het toenmalige Bestuurscollege heeft afgezien van een 
differentiatie in de toe te kennen toelage, waardoor de desbetreffende bepaling in de praktijk een 
dode letter lijkt te vormen.  Desondanks wordt, zoals door de Raad voorgesteld, in dit landsbesluit 
artikel 4, tweede lid, aangepast. De Regering zal te zijner tijd na een evaluatie van deze wettelijke 
regelingen bezien of zij dit artikellid al dan niet wenst in te trekken.   
 
 
                    De Minister van Sociale Ontwikkeling, 
                    Arbeid en Welzijn, 
             H.F. KOEIMAN 
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