
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2015 

AB 2015, no. 11 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15de 

mei 2015 , tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit 

ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van 

een premiepercentage voor de ongevallenverzekering en tot 

aanpassing van de daglonen, genoemd in de 

Landsverordening ongevallenverzekering en de 

Landsverordening ziekteverzekering in verband met de 

ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de 

gezinsconsumptie 

  

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 dat het noodzakelijk is het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering te 

wijzigen in verband met het vaststellen van het premiepercentage, bedoeld 

in artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening ongevallenverzekering; 

 

 dat het voorts wenselijk is ter uitvoering van artikel 8, vijfde lid, van de 

Landsverordening ongevallenverzekering de daglonen, genoemd in de 

artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde lid, van die landsverordening met 

terugwerkende kracht aan te passen in verband met de ontwikkeling van de 

prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie; 

 

 dat het tevens wenselijk is ter uitvoering van artikel 1b van de 

Landsverordening ziekteverzekering de daglonen, genoemd in artikel 1, 

onder ‘werknemer’, van die landsverordening met terugwerkende kracht aan 

te passen in verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de 

gezinsconsumptie.      

 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel I 

 

 Het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering wordt als volgt 
gewijzigd:  

 

 

     No. 11 
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A 

 

 Na artikel 3 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:  

 

Artikel 3a 

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de 

Landsverordening ongevallenverzekering, bedraagt naar gelang de 

gevarenklassen, bedoeld in artikel 1, voor wat betreft: 

 Klasse I : 0,5%; 

 Klasse II : 1%; 

 Klasse III : 1,25%; 

 Klasse IV : 1,75%; 

 Klasse V : 2,25%; 

 Klasse VI : 2,75%; 

 Klasse VII : 3%; 

 Klasse VIII : 3,75%; 

 Klasse IX : 4,25%; en, 

 Klasse X : 5%. 

 

B 

 

   Artikel 4 komt te luiden 

   Artikel 4 

 Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald 
als: Gevarenklassenbesluit en premiepercentage ongevallenverzekering.  

 

 

Artikel II 

 
 De Landsverordening ongevallenverzekering wordt als volgt gewijzigd:  

 

A  

 

 In de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde lid, wordt “NAf 176,90” vervangen 

door “NAf 210,78” en “NAf 212,28” vervangen door: NAf 252,94. 

 

B  

 

 In afwijking van onderdeel A wordt voor de periode vanaf de 

inwerkingtreding van de Staatsregeling tot en met 31 december 2010 “NAf 

176,90” vervangen door “NAf 183,25” en “NAf 212,28” door: NAf 219,90. 

 

C  

 

 In afwijking van onderdeel A wordt voor de periode van 1 januari 2011 tot 

en met 31 december 2011 “NAf 176,90” vervangen door “NAf 189,95” en 

“NAf 212,28” door: NAf 227,94. 

 

D  

 

 In afwijking van onderdeel A wordt voor de periode van 1 januari 2012 tot 

en met 31 december 2012 “NAf 176,90” vervangen door “NAf 196,03” en 

“NAf 212,28” door: NAf 235,23. 
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E  

 

 In afwijking van onderdeel A wordt voor de periode van 1 januari 2013 

tot en met 31 december 2013 NAf 176,90” vervangen door “NAf 205,24” 

en “NAf 212,28” door: NAf 246,29. 

 

Artikel III 

 

 Artikel 1, onder ‘werknemer’, van de Landsverordening ziekteverzekering 

wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

 1. In het vijfde onderdeel wordt “NAf 176,90” vervangen door: NAf 
210,78. 
 2. In het zesde onderdeel wordt NAf “212,28” vervangen door: NAf 

252,94. 

 

B 

 

 1.In afwijking van onderdeel A, onder 1, wordt voor de periode vanaf de 
inwerkingtreding van de Staatsregeling tot en met 31 december 2010 “NAf 
176,90” vervangen door: NAf 183,25. 
 2. In afwijking van het onderdeel A, onder 2, wordt voor de periode 
vanaf de inwerkingtreding van de Staatsregeling tot en met 31 december 

2010 “NAf 212,28” vervangen door: NAf 219,90. 

 

C  

 

 1. In afwijking van onderdeel A, onder 1, wordt voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 “NAf 176,90” vervangen door: 
NAf 189,95. 
 2. In afwijking van onderdeel A, onder 2, wordt voor de periode van 1 

januari 2011 tot en met 31 december 2011 “NAf 212,28” vervangen door: 
NAf 227,94. 

 

D  

 

 1. In afwijking van onderdeel A, onder 1, wordt voor de periode van 1 
januari 2012 tot en met 31 december 2012 “NAf 176,90” vervangen door: 
NAf 196,03.  
 2. In afwijking van onderdeel A, onder 2, wordt voor de periode van 1 
januari 2012 tot en met 31 december 2012 “NAf 212,28” vervangen door: 
NAf 235,23. 

 

E  

 

 1. In afwijking van onderdeel A, onder 1, wordt voor de periode van 1 

januari 2013 tot en met 31 december 2013, NAf 176,90” vervangen door: 

NAf 205,24. 
 2. In afwijking van onderdeel A, onder 2, wordt voor de periode van 1 
januari 2013 tot en met 31 december 2013 “NAf 212,28” vervangen door: 
NAf 246,29. 
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Artikel IV 

 

 1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt, zodra het in 
het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag 

van de zevende week na de datum van bekrachtiging en werkt terug tot en 
met 10 oktober 2010. 
 2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen,: 
 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 

aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 
Staatsregeling en werkt terug tot en met het tijdstip, genoemd in het 
eerste lid; of, 
 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de 
Staatsregeling. 

 

 

 Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota 
van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

                 Gegeven te Philipsburg, zesde mei 2015 

                 De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De Minister van Volksgezondheid,  

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 

Vijftiende mei 2015 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

   

                Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2015; 

                De minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 
                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING  

 

Algemeen deel 

 

 Op basis van de Landsverordening ongevallenverzekering heeft een 
werknemer recht op geneeskundige behandeling en verpleging die 
noodzakelijk is in verband met een bedrijfsongeval en op een geldelijke 

uitkering, genaamd ongevallengeld, indien hij als gevolg van het ongeval 
geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Het ongevallengeld wordt 
berekend op basis van een vastgesteld percentage van het dagloon. Er 
wordt geen ongevallengeld uitgekeerd over het deel van het loon dat meer 
is dan het in de landsverordening vastgesteld bedrag. De werkgever is 
hiertoe een premie verschuldigd, die wordt berekend naar een percentage 

van het dagloon van de werknemer. Over het deel van het dagloon dat 
meer is dan het in de landsverordening vastgestelde bedrag, is geen 
premie verschuldigd.  
 
 Op basis van de Landsverordening ziekteverzekering wordt in geval van 

ziekte een tegemoetkoming verstrekt bestaande uit geneeskundige 
behandeling en verpleging en uitkeringen in geld aan werknemers die een 

dagloon genieten onder een vastgesteld bedrag, en aan hun gezinsleden. 
 
 De hiervoor aangeduide dagloongrenzen in de Landsverordening 
ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering zijn 
identiek. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen het dagloon van 
een werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt en het dagloon 
van een werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek geldt. 

 
 Deze dagloongrenzen kunnen worden aangepast aan de ontwikkeling van 
de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. De wettelijke grondslagen 
hiervoor zijn gelegen in artikel 8, vijfde lid, van de Landsverordening 
ongevallenverzekering en artikel 1b van de Landsverordening 
ziekteverzekering. Deze aanpassing behoort te geschieden bij landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, aan de hand van de stijging van het 
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals vastgesteld in de maand 
augustus van het voorgaande jaar ten opzichte van het prijsindexcijfer in 

de maand augustus van het jaar daarvoor.  
 
 In het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt 
hieraan uitwerking gegeven. De Landsverordening ongevallenverzekering 

en de Landsverordening ziekteverzekering worden zodanig gewijzigd dat 
het dagloon voor de vijfdaagse en de zesdaagse werkweek wordt 
geïndexeerd aan de hand van de jaarlijkse prijsindexcijfers. Er is in dit 
verband geconstateerd dat de indexering voor de jaren 2010 tot en met 
2013 tot op heden niet in wetgeving is vastgelegd, terwijl deze indexering 
in de praktijk wel heeft plaatsgevonden. Om deze reden wordt in het 
onderhavige landsbesluit van de mogelijkheid gebruik gemaakt alsnog te 

voorzien in wettelijke regeling van de indexering voor die jaren. Deze 
indexering vanaf 2010 tot en met 2013 wordt vormgegeven door met 
terugwerkende kracht de genoemde daglonen per jaar vast te stellen op 
basis van de voornoemde jaarlijkse prijsindexcijfers. 

 

  Hiernaast dient bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, het 

premiepercentage te worden vastgesteld dat de werkgever is verschuldigd 
in verband met de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de 
Landsverordening ongevallenverzekering, zo volgt uit artikel 8, tweede lid, 
van de Landsverordening ongevallenverzekering. In de regel wordt dit 
percentage telkens voor een periode van twee jaar vastgesteld, zo volgt uit 
het derde lid van artikel 8 van de Landsverordening 

ongevallenverzekering. Dit premiepercentage is voor het laatst vastgesteld 
voor het jaar 2009 en dient thans dan ook opnieuw te worden vastgesteld. 
 Onderhavig landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geeft hier 
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tevens uitwerking aan. Er is voor gekozen om de premiepercentages, 
anders dan voorheen, vast te leggen in het Gevarenklassenbesluit 

ongevallenverzekering. Dit lijkt een voor de hand liggende uitwerking, 
gelet op artikel 8, achtste lid, van de Landsverordening 
ongevallenverzekering. In het Gevarenklassenbesluit 

ongevallenverzekering zijn werkgevers naar de werkzaamheden die zij 
doen verrichten ingedeeld in gevarenklassen. De vastgestelde 
premiepercentages corresponderen met deze klassen. 
 
Financiële paragraaf 
 
 De aanpassing van de dagloongrenzen aan de hand van de 

prijsindexcijfers heeft financiële consequenties. Een groter aantal 
werknemers valt onder de Landsverordening ziekteverzekering, een groter 
deel van het dagloon van werknemers die op basis van artikel 5, eerste lid, 
van de Landsverordening ongevallenverzekering in aanmerking komen 
voor ongevallengeld, komt in aanmerking voor berekening van het 
ongevallengeld en de grens van het dagloon waarover geen premie als 

bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening 

ongevallenverzekering wordt berekend, verschuift.  
De vergroting van de kring van verzekerden onder de Landsverordening 
ziekteverzekering brengt een stijging van de premieopbrengsten met zich 
mee. Anderzijds stijgen naar verwachting hiermee ook de kosten in 
verband met de uitkeringen die worden verstrekt op basis van de 
Landsverordening ziekteverzekering. 

Een vergelijkbaar gevolg is te zien in het kader van de Landsverordening 
ongevallenverzekering. Een groter deel van het loon van de werknemer 
wordt meegenomen in de berekening van het ongevallengeld waar de 
werknemer recht op heeft indien hij als gevolg van een bedrijfsongeval 
geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Dit kan dan ook leiden tot 
hogere kosten in verband met uit te keren ongevallengeld. Tegelijkertijd is 
de werkgever tevens over een groter deel van het loon premie 

verschuldigd, waarmee de inkomsten stijgen. 
 
 Zoals in de eerste paragraaf reeds is opgemerkt heeft de indexering van 
de dagloongrenzen voor de jaren 2010 tot en met 2013 in de praktijk 

reeds plaatsgevonden, maar is deze indexering niet verankerd in 
wetgeving. In de beschikbare cijfers van het Uitvoeringsorgaan Sociale en 

Ziektekosten Verzekeringen zijn de gevolgen van de indexering dan ook 
reeds verwerkt.  
 
 Op basis van deze cijfers kan echter geen causaal verband worden 
gelegd tussen een stijging van de kosten en de aanpassing van de 
dagloongrenzen. Zo is het op basis van de beschikbare cijfers immers niet 
mogelijk om bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen een stijging 

van de kosten wegens een vergroting van de kring van verzekerden onder 
de Landsverordening ziekteverzekering en een stijging van de kosten 
wegens overige redenen. Anderzijds is evenmin objectief vast te stellen of 
een wijziging in de grootte van de kring van verzekerden rechtstreeks 
voortvloeit uit de indexering van de dagloongrenzen en of een wijziging in 
de hoogte van de premie-inkomsten een gevolg is van de indexering van 
de dagloongrenzen. 

 
Artikelsgewijs deel 

 
Artikel I 
 
A 

 Het premiepercentage bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de 
Landsverordening ongevallenverzekering wordt vastgelegd in het 
Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering. Onderdeel A strekt tot deze 
wijziging. De vastgestelde premiepercentages komen overeen met de voor 
het jaar 2009 vastgestelde premiepercentages. Deze premiepercentages 
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zijn volgend op het jaar 2009 jaarlijks gepubliceerd middels een 
persbericht. 

 
B 
 Voor aanpassing van de citeertitel is gekozen omwille van de 

vindbaarheid van de premiepercentages. 
 
Artikelen II en III 
 
 De indexering van de daglonen genoemd in zowel de Landsverordening 
ongevallenverzekering als de Landsverordening ziekteverzekering vindt 
plaats met ingang van de eerste dag van het kalenderjaar aan de hand van 

het prijsindexcijfer zoals vastgesteld in de maand augustus van het 
voorafgaande jaar ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand 
augustus van het jaar dat daaraan vooraf ging. 
Dit betekent dat voor de indexering van het dagloon per 1 januari 2011 
gekeken wordt naar het prijsindexcijfer voor de maand augustus van het 
jaar 2010 ten opzichte van de maand augustus van het jaar 2009.  

De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over een 

periode van twaalf maanden zoals weergegeven in de maand augustus is 
door de Dienst Statistiek vastgesteld op de volgende percentages: 

 

Stijging prijsindexcijfer: 

 

Aanpassing met ingang 

van: 

Aug. 2009 t.o.v. aug. 2008 3,59%* 10 oktober 2010** 

Aug. 2010 t.o.v. aug. 2009 3,6% 1 januari 2011 

Aug. 2011 t.o.v. aug. 2010 3,2% 1 januari 2012 

Aug. 2012 t.o.v. aug. 2011 4,7% 1 januari 2013 

Aug. 2013 t.o.v. aug. 2012 

Okt. 2013 t.o.v. okt. 2012 

2,8% 

2,7% 

1 januari 2014 

 
*) Voor dit jaar is gebruikgemaakt van het prijsindexcijfer van de Nederlandse 

Antillen. 
**) Vanwege de staatkundige verandering in 2010 is het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Staatsregeling aangehouden in plaats van de eerste dag 
van het kalenderjaar. 

 

  De dagloongrenzen genoemd in de artikelen 5, elfde lid, en 8, vierde 
lid, van de Landsverordening ongevallenverzekering en artikel 1 van de 
Landsverordening ziekteverzekering worden aangepast conform de stijging 
van het prijsindexcijfer in het voorafgaande jaar. De wijzigingen van de 

dagloongrenzen worden voor zowel de zesdaagse als de vijfdaagse 
werkweek in onderstaande tabel schematisch weergegeven per jaar vanaf 
10 oktober 2010.  
 Nadat de loongrenzen voor het jaar 2011 door het Uitvoeringsorgaan 
Sociale en Ziektekosten Verzekeringen waren gepubliceerd, is gebleken dat 
abusievelijk een indexeringspercentage van 3,66% is gebruikt, in plaats 
van het correcte 3,6%. Omdat dit slechts een geringe afwijking betreft en 

de met ingang van 1 januari 2011 toegepaste loongrenzen reeds waren 
gepubliceerd, is afgezien van correctie van deze afwijking. Voorts is 
gebleken dat ten behoeve van de vaststelling van de loongrenzen per 1 
januari 2014 is uitgegaan van de stijging van het prijsindexcijfer van de 

maand oktober 2013 ten opzichte van oktober 2012, in plaats van de 
maand augustus. Ook hier is afgezien van correctie van deze afwijking, 
gelet op de lasten die correctie met zich mee zou brengen, aangezien de 

loongrenzen reeds waren gepubliceerd, en de geringe omvang van deze 
afwijking (0,1%). 
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Werk-

week 

Huidige 

dagloon-

grens 

 

Aanpassing 

per 

10/10/10 

Aanpassing 

per 

1/1/2011 

Aanpassing 

per 

1/1/2012 

Aanpassing 

per 

1/1/2013 

Aanpassing 

per 

1/1/2014 

6-daags  176,90 + 

3,59

% 

183,25 + 

3,66

% 

189,95 + 

3,2

% 

196,03 + 

4,7

% 

205,24 + 

2,7

% 

210,78 

5-daags 212,28 219,90 227,94 235,23 246,29 252,94 

 

Artikel IV 

 

 Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt 
in werking met terugwerkende kracht tot aan de inwerkingtreding van de 
Staatsregeling op 10 oktober 2010. 

 Het verlenen van terugwerkende kracht wordt in dit geval niet 
onevenredig bezwaarlijk geacht. Zoals reeds opgemerkt is de indexering 
van de dagloongrenzen in de praktijk reeds toegepast. Zowel deze 
indexering als de premiepercentages die zijn vastgesteld op basis van de 

Landsverordening ongevallenverzekering zijn tevens kenbaar gemaakt 
middels persberichten en door middel van publicatie op de website van het 

Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen. Deze 
maatregelen waren dan ook voorzienbaar voor de belanghebbenden. 

 

 

 

De Minister van Volksgezondheid,  

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

 

 

 

 


