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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 7de oktober 2013, houdende 
wijziging van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen 
bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering)1. 

 
______________ 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

_______ 
 

De Waarnemende Gouverneur van Curaçao, 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is een redactionele omissie in artikel 7 van het Landsbesluit vaststelling 
premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en 
premie ziekteverzekering, te herstellen; 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 
Artikel I 
 
Artikel 7 van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en 
toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering, komt als volgt te luiden: 
 

Artikel 7 
 
De toeslag, bedoeld in artikel 6.8, vijfde lid, van de landsverordening, komt ten minste overeen 
met het ¾ deel van de verschuldigde inkomensafhankelijke premie. 
 
 
Artikel II 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Publicatieblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2013. 
 
 
       Gegeven te Willemstad, 7 oktober 2013 
            A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
                     
1 P.B. 2013, no. 4 
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 De Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, 
       B.D. WHITEMAN 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
        J.M.N. JARDIM 
 
 
 
       Uitgegeven de 11de oktober 2013 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                        I.O.O. ASJES 
 
  



 94 
 

 - 3 - 

NOTA VAN TOELICHTING bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
7de oktober 2013, houdende wijziging van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inko-
mensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverze-
kering). 
 
 
Algemeen 
 
Het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag 
basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering bevat ongelukkigerwijs in artikel 7 
een fout. Die fout is er in gekomen bij de verwerking van het ontwerp van dat landsbesluit in de 
fase van vaststelling. 
 
Artikel 7 luidt nu als volgt: “De toeslag, bedoeld in artikel 6.8, vijfde lid, van de 
landsverordening, komt ten”. Dat moet zijn: “De toeslag, bedoeld in artikel 6.8, vijfde lid, van 
de landsverordening, komt ten minste overeen met het 3/4 deel van de verschuldigde 
inkomensafhankelijke premie”. 
 
Artikel 7 dient ter vaststelling van de hoogte van de door de werkgevers aan hun werknemers te 
betalen toeslag ter compensatie van de door die werkgevers in het kader van de basisverzekering 
ziektekosten op het loon van de werknemers ingehouden inkomensafhankelijke premie. 
 
Het belang van artikel 7 voor een goede uitvoering van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten is evident. In verband met dat belang wordt aan de onderhavige wijziging 
terugwerkende kracht verleend tot en met 1 februari 2013. Deze terugwerkende kracht is niet als 
belastend te kwalificeren omdat het vanaf het begin bekend was dat er sprake was van een 
omissie. In de praktijk is er bovendien vanaf het begin aan artikel 7 uitvoering gegeven op de 
wijze zoals nu wordt geregeld. 
 
Artikel 7 van het onderhavige besluit is gelijkluidend aan de tekst van artikel 7 in het ontwerp 
van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag 
basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering ter zake waarvan de Raad van Advies 
op 7 januari 2013 advies heeft uitgebracht (RA/39A-12-LB). 
 
 
Advies van de Raad van Advies 
 
Door de Raad van Advies is d.d. 7 juni 2013 advies uitgebracht (kenmerk RvA no. RA/12-13-
LB). Het ontwerp zelf heeft die raad geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.  
 
De Raad van Advies vestigt voor wat betreft de nota van toelichting de aandacht op artikel 11 
van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 en merkt op dat in de nota van toelichting geen 
financiële paragraaf is opgenomen. Die raad merkt tevens op dat een advies van de Sector 
Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën ontbreekt. De Raad van 
Advies adviseert om het genoemde artikel 11 alsnog in acht te nemen. 
 
In reactie op die opmerkingen en dat advies wordt er op gewezen dat met betrekking tot het 
onderhavige besluit artikel 11 van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 geen toepassing 
vindt. Er is evident geen sprake van dat er nu nieuw beleid of een toezegging met betrekking tot 
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 het te voeren beleid wordt uitgewerkt. Het enige wat er nu gebeurd, is dat de redactie van artikel 
7 van het Landsbesluit vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag 
basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering in overeenstemming wordt gebracht 
met de oorspronkelijke beoogde tekst van die bepaling. De tekst van dat artikel 7 is eerder dit 
jaar abusievelijk verkeerd vastgesteld en gepubliceerd. Voorafgaande aan die fase van 
vaststelling was de ontwerptekst van artikel 7 wel nog correct. Zo ook in de fase waarin het 
landsbesluit in ontwerp aan de Raad van Advies is aangeboden voor advies. De Raad heeft 
destijds op 7 januari 2013 advies uitgebracht (RA/39A-12-LB). 
 
Met betrekking tot de nota van toelichting vestigt de Raad van Advies voorts de aandacht op de 
aan het onderhavige besluit verbonden terugwerkende kracht. Terecht merkt de raad op dat aan 
regelingen alleen terugwerkende kracht kan worden verleend als daarvoor een bijzondere reden 
bestaat. Voor zover er terugwerkende kracht wordt verleend aan belastende bepalingen, kan dat 
bovendien alleen in uitzonderlijke gevallen. 
 
Terecht merkt de Raad van Advies op dat met betrekking tot het onderhavige besluit het 
verlenen van terugwerkende kracht gerechtvaardigd is omdat het vanaf het begin bekend was dat 
er sprake was van een omissie. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat in de praktijk aan 
artikel 7 al uitvoering is gegeven op de wijze zoals nu wordt geregeld. 
 
 

Willemstad, 7 oktober 2013 
De Minister van Gezondheid, 
Milieu en Natuur, 
        B.D. WHITEMAN 
 
 
 
De Minister van Financiën, 
        J.M.N. JARDIM 
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