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Zittingsjaar 2011-2012-726 (ter vervanging van reeds ingediende amendement no 1)
Landsverordening houdende aanpassing van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen, de
Landsverordening inkomstenbelasting, de Faillissementsverordening en de Landsverordening toezicht

verzekeringsbedrijf In verband met invoering van een algemeen pensioen LAanpassjpgsverorderting
urz

Landsverordening algemeen pensioen)

-

STATEN VAN ARUBA

AMENDEMENT

Ingek.
van de leden:

2 9 DEC 2011

45 )11 -12

Voignr.:

G.R. Herde, J.D.E. Yrausquin, D.G. Croes, A.M. Sneek, L.V

ck,

Tromp, M.A. Tromp, L.T.

Westerhof, C.N. Velasquez, D.R. Rasmijn, C.G. Dammers, P.F.T. ((roes
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het ontwerp wordt als volgt gewijzigd:
A.

artikel wordt gewijzigd als volgt:
I

1° in ten 1° van onderdeel A wordt na het nieuwe onderdeel e ingevoegd een

nieuw onderdeel

luidende:
f.

bedrijfssector: de internationaal gehanteerde indeling van economische activiteiten die

door het Centraal Bureau voor de Statistiek wo
2° in onderdeel

H

-bruikt bij zijn onderzoekingen;

wordt voor het cijfer "14" in

an het nieuwe artikel 17 ingevoegd:

13, eerste lid, gevolgd door een komma;

artikel VI wordt gewijzigd als volgt:
1° in het
'

eerste lid wordt na de woorden

n

ingevoegd het woord: artikel;

'11vierde lid komt to luiden als volgt:
4. De werkgever, bedoeld in het

tweede lid, en het bestuur van de

ondernemingspensioenfondsen leggen de

in

in

het derde lid bedoelde

het tweede lid bedoelde

pensioenovereenkomsten en de in het derde lid bedoelde reglementen voor aan de

Inspecteur der belastingen die deze op de naleving van het eerste lid controleert en binne
zes maanden een voor bezwaar vatbare beschikking afgeeft. Deze termijn kan met

maximaal zes maanden worden verlengd door schriftelijke mededeling aan de werkgever of

ondernemingspensioenfonds. Indien bedoelde beschikking niet binnen genoemde termijn, of
na verlenging daarvan, wordt afgegeven, wordt de pensioenregeling geacht aan de

Landsverordening algemeen pensioen en de Landsverordening inkomstenbelasting
voldoen.

Toelichting:

Ad onderdeel A

1° De definitie van

omschrijving zoals gegeven
2 °

bedrijfssector wordt toegevoegd om enige onduidelijkheid hierover te voorkomen. De
in het

nader rapport aan de Gouverneur is hierin overgenomen.

Door het opnemen van de vermelding van artikel 13, eerste lid, in artikel 17, tweede lid, van de

Landsverordening ondernemingspensioenfondsen wordt dezelfde transparantie bereikt als de regering ten aanzien
van de verzekeringsmaatschappijen beoogt door de opneming van dat artikel 13, eerste lid in de Landsverordening

algemeen pensioen. De ondergetekenden verwachten dat de Minister op korte termijn artikel 26, eerste lid van de

Landsverordening algemeen pensioen zal doen uitvoeren door de aanwijzing van toezichthouders. De
ondergetekenden gaan er tevens van uit dat de toezichthouders met voorrang de voorschriften van beide
landsverordeningen controleren om de genoemde transparantie te bewerkstelligen.

Ad onderdeel B

In 1°
In

wordt een abuis hersteld.

2° Op grond van het vierde lid zal de Inspecteur der belastingen na de inwerkingtreding van deze

landsverordening en de Landsverordening algemeen pensioen controleren of inderdaad aan de voorschriften van de
genoemde landsverordeningen wordt voldaan. De wijziging beoogt duidelijk te maken dat de Inspecteur een

beschikking dient of te geven over de fiscale kwalificatie van de premieovereenkomst of het pensioenreglement.

In

dat geval kan immers bezwaar of beroep worden aangetekend, wat antlers niet het geval zou zijn.
De tweede wijziging beoogt ervoor te zorgen dat de Inspecteur binnen een redelijke termijn een voor

bezwaar vatbare beschikking afgeeft, wat de rechtszekerheid van de werkgever of het ondernemingspensioenfonds
ten goede komt. Met het opnemen van de tekst "voor bezwaar vatbare beschikking", wordt de bezwaar en

beroepsprocedure genoemd

in

de artikelen 17, 18 en 19 van de Algemene Landsverodening belastingen van

toepassing. Indien de Inspecteur binnen deze zes maanden deze beschikking niet afgeeft, en de termijn niet is
verlengd of na afloop van deze verlengde termijn deze beschikking niet is afgegeven, wordt de premieovereenkomst
of het pensioenreglement automatisch geacht te voldoen aan de voorwaarden van de Landsverordening algemeen

pensioen en de Landsverordening inkomstenbelasting.
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