
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2018 

AB 2018, no. 14 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2e  

maart 2018 tot wijziging van de artikelen 11, 12, en 29 van 

de Landsverordening Algemene Weduwen- en 

Wezenverzekering 
 

 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

                           De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

   dat het noodzakelijk is met terugwerkende kracht de 

pensioenbedragen en de premie-inkomensgrenzen voor de weduwen- 

, en wezenpensioenen voor de jaren 2010, 2011 en 2012 aan te passen 

aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie;

  

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel I 

 

A 

 

De Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering wordt 

als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 11, eerste lid, wordt “NAf 336,- per maand” vervangen 

door: NAf 395,- per maand, “NAf 440,- per maand” door: NAf 

518,- per maand, “NAf551,- per maand” door: NAf 649,- per 

maand en “NAf 726,- per maand” door: NAf 856,- per maand. 

2. In artikel 11, derde lid, wordt “NAf 726,- per maand” vervangen 

door: NAf 856,- per maand. 

3. In artikel 12, eerste lid, wordt “NAf 265,- per maand” vervangen 

door: NAf 313,- per maand en “NAf 291,- per maand” door: NAf 

343,- per maand. 

4. In artikel 12, tweede lid, wordt “NAf 243,- per maand” vervangen 

door: NAf 287,- per maand en “NAf 265,- per maand” door: NAf 

313,- per maand.   

5. In artikel 12, derde lid, wordt “NAf 291,- per maand” vervangen 

door: NAf 343,- per maand en “NAf 335,- per maand” door: NAf 

394,- per maand.   

6. In artikel 29, derde lid, wordt “NAf 77.544,-” vervangen door: NAf 

85.891,-. 

7. In artikel 29, vierde lid, wordt “NAf 6.379,87” vervangen door: NAf 

7.066,61. 
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8. In artikel 29, vijfde lid, worden “NAf 6.379,87” en “NAf 51.788,74” 

vervangen door respectievelijk: NAf 7.066,61 en NAf 57.363,35. 

B 

 

In afwijking van onderdeel A wordt de Landsverordening Algemene 

Weduwen- en Wezenverzekering voor de periode van de inwerkingtreding 

van de Staatsregeling tot en met 31 december 2010 als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 11, eerste lid, wordt “NAf 336,- per maand” vervangen 

door: NAf 370,- per maand, “NAf 440,- per maand” door: NAf 485,- 

per maand, “NAf 551,- per maand” door: NAf 607,- per maand en 

“NAf 726,- per maand” door: NAf 800,- per maand. 

2. In artikel 11, derde lid, wordt “NAf 726,- per maand” vervangen 

door: NAf 800,- per maand. 

3. In artikel 12, eerste lid, wordt “NAf 265,- per maand” vervangen 

door: NAf 292,- per maand en “NAf 291,- per maand” door: NAf 

320,- per maand. 

4. In artikel 12, tweede lid, wordt “NAf 243,- per maand” vervangen 

door: NAf 268,- per maand en “NAf 265,- per maand” door: NAf 

292,- per maand. 

5. In artikel 12, derde lid, wordt “NAf 291,- per maand” vervangen 

door: NAf 320,- per maand en “NAf 335,- per maand” door: NAf 

369,- per maand. 

6. In artikel 29, derde lid, wordt “NAf 77.544” vervangen door: NAf 

80.336,-. 

7. In artikel 29, vierde lid, wordt “NAf 6.379,87” vervangen door: NAf 

6.609,55. 

8. In artikel 29, vijfde lid, worden “NAf 6.379,87” en “NAf 51.788,74” 

vervangen door respectievelijk: NAf 6.609,55 en NAf 53.653,13. 

C 

 

In afwijking van onderdeel A wordt de Landsverordening Algemene 

Weduwen- en Wezenverzekering   voor de periode van 1 januari 2011 tot 

en met 31 december 2011 als volgt gewijzigd: 

1. In artikel 11, eerste lid, wordt “NAf 336,- per maand” vervangen 

door: NAf 383,- per maand, “NAf 440,- per maand” door: NAf 

502,- per maand, “NAf 518,- per maand” door: NAf 629,- per 

maand en “NAf 726,- per maand” door: NAf 829,- per maand. 

2. In artikel 11, derde lid, wordt “NAf 726,- per maand” vervangen 

door: NAf 829,- per maand. 

3. In artikel 12, eerste lid, wordt “NAf 265,- per maand” vervangen 

door: NAf 303,- per maand en “NAf 291,- per maand” door: NAf 

332,- per maand. 

4. In artikel 12, tweede lid, wordt “NAf 243,- per maand” vervangen 

door: NAf 278,- per maand en “NAf 265,- per maand” door: NAf 

303,- per maand. 

5. In artikel 12, derde lid, wordt “NAf 291,- per maand” vervangen 

door: NAf 332,- per maand en “NAf 335,- per maand” door: NAf 

382,- per maand. 

6. In artikel 29, derde lid, wordt “NAf 77.544,- “vervangen door: NAf 

83.228,-. 

7. In artikel 29, vierde lid, wordt “NAf 6.379,87” vervangen door: NAf 

6.847,49. 

8. In artikel 29, vijfde lid, worden “NAf 6.379,87” en “NAf 51.788,74” 

vervangen door respectievelijk: NAf 6.847,49 en NAf 55.584,64. 
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Artikel II 

 

Indien het ontwerp van de Landsverordening verhoging ouderdomspensioen 

en pensioenleeftijd is of wordt goedgekeurd en die landsverordening eerder 

in werking is getreden of treedt dan dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, komt artikel 1, onderdeel A, aanhef, van dit landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, als volgt te luiden: 

 

De Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering wordt voor 

de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 als volgt 

gewijzigd:  

 

Artikel III 

 

1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt, zodra 

deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van 

de eerste dag van de zevende week na 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. 

 

 

 

 

Gegeven te Philipsburg, de tweede maart 2018  

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

De achtste maart 2018  

De Minister van Volksgezondheid, 

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 

De negentiende maart 2018  

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

Uitgegeven de negende april 2018 

 De Minister van Algemene Zaken  

             Namens deze, 

             Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

1. Algemeen 

 

Artikel 11 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en 

Wezenverzekering biedt de grondslag voor het jaarlijks aanpassen van de 

bedragen van de weduwen- en wezenpensioen en de premie-

inkomensgrenzen. Deze aanpassingen geschieden aan de hand van het 

prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand augustus van het 

voorgaande jaar. Met andere woorden de aanpassing van de toeslag vanaf 

1 januari 2013 wordt bepaald op basis van het prijsindexcijfer dat is 

vastgesteld in augustus 2012. 

 

Hiertoe strekt dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, waarin van 

deze grondslag gebruik wordt gemaakt om met terugwerkende kracht tot 

de datum van landwording van Sint Maarten, de weduwen- en 

wezenverzekering en de premie-inkomensgrenzen te indexeren aan de hand 

van voornoemde jaarlijkse prijsindexcijfers. Deze aanpassingen zijn voor de 

jaren 2010, 2011 en 2012 tot op heden niet in wetgeving vastgesteld, terwijl 

de indexering in de praktijk wel heeft plaatsgehad. 

 

 

2. De berekening van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 

 

2.1 De vaststelling van het prijsindexcijfer 

 

Zoals in het algemeen gedeelte is uiteengezet, vindt de indexering plaats 

aan de hand van het prijsindexcijfer zoals vastgesteld in de maand 

augustus van het voorgaande jaar. Zodoende is voor het jaar 2010 de 

stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de maand 

augustus 2009 vergeleken met het indexcijfer voor de maand augustus 

2008. 

 

De stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie ten opzichte 

van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van de maand augustus in 

het voorgaande jaar is door de dienst Statistiek van Sint Maarten vastgesteld 

op de volgende percentages: 

 

            Prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 

2010 3,6 % 

2011 3,2 % 

2012 4,7 % 

 

 

2.2 Het pensioenbedrag van de onderscheiden categorieёn 

 

Om tot het uitgekeerde pensioenbedrag per categorie per jaar te komen, 

wordt het pensioenbedrag uit het voorgaande jaar vermeerderd met het 

prijsindexcijfer van het voorgaande. 

 

Zodoende is om bijvoorbeeld tot het pensioenbedrag voor weduwen jonger 

dan 40 jaar in het jaar 2012 te komen het pensioenbedrag voor deze 

categorie van het jaar 2011 vermeerderd met het prijsindexcijfer van het 

jaar 2011 (NAf 383,- + 3,2%= NAf 395,-). 
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Zie hieronder een overzicht met de pensioenbedragen per categorie, per 

jaar: 

 

 AWW 

pensioenbedrag 

2010 

AWW 

pensioenbedrag 

2011 

AWW 

pensioenbedrag 

2012 

Voor weduwen    

Jonger dan 40 

jaar: 

NAf 370,- NAf 383,- NAf 395,- 

Van 40 tot en 

met 48 jaar: 

NAf 485,- NAf 502,- NAf 518,- 

Van 49 tot en 

met 57 jaar: 

NAf 607,- NAf 629,- NAf 649,- 

Van 58 en 59 

jaar: 

NAf 800,- NAf 829,- NAf 856,- 

Die invalide zijn: NAf 800,- NAf 829,- NAf 856,- 

Met een of meer 

wezen: 

NAf 800,- NAf 829,- NAf 856,- 

Voor halve wezen 

van: 

   

0 tot en met 9 

jaar: 

NAf 268,- NAf 278,- NAf 287,- 

10 tot en met 14 

jaar: 

NAf 292,- NAf 303,- NAf 313,- 

15 tot en met 24 

jaar, die 

schoolgaand of 

invalide zijn: 

NAf 320,- NAf 332,- NAf 343,- 

Voor volle wezen 

van: 

   

0 tot en met 9 

jaar: 

NAf 292,- NAf 303,- NAf 313,- 

10 tot en met 14 

jaar: 

NAf 320,- NAf 332,- NAf 343,- 

15 tot en met 24 

jaar, die 

schoolgaand of 

invalide zijn: 

NAf 369,- NAf 382,- NAf 394,- 

 

 

2.3 De premie-inkomengrens 

 

De premie-inkomensgrens komt voort uit artikel 29, derde lid, van de 

Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering. Deze grens 

houdt in dat indien het inkomen van de verzekerde meer dan de voor dat 

jaar vastgestelde grens bedraagt, er over dat meerdere inkomen geen 

premie wordt geheven. 

 

De premie werd slechts voor een deel geheven voor verzekerden die niet of 

niet het gehele kalenderjaar in dienstbetrekking werkzaam waren en van 

wie het inkomen per jaar meer bedroeg dan de bij of krachtens artikel 29, 

vierde lid, van de Landsverordening Algemene Weduwen- en 

Wezenverzekering vastgestelde premie-inkomensgrens, doch minder dan de 

premie-inkomensgrens vastgesteld bij of krachtens het vijfde lid van dat 

artikel. 
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De premie-inkomensgrenzen voor de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn 

berekend door telkens de premie-inkomensgrens van het voorgaande jaar 

te vermeerderen met het prijsindexcijfer van het voorgaande jaar. 

De premie-inkomensgrens van 2009 is vastgesteld op NAf 77.544,-. 

 

Zodoende is om tot de premie-inkomensgrens van 2011 te komen de premie 

inkomensgrens van 2010 genomen, welke vermeerderd is met het 

prijsindexcijfer van het jaar 2010 (NAf 80.336,- + 3,6%= NAf 83.228,-). 

Zie hieronder een overzicht met de premie-inkomensgrens per jaar: 

 

                                  Premie-inkomensgrens 

2010 NAf 80.336,- 

2011 NAf 83.228,- 

2012 NAf 85.891,- 

 

 

3. Financiёle gevolgen 

 

2010 

Volgens de dienst Statistiek is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 

voor het jaar 2010 met 3,6% verhoogd. Dit houdt in dat de uitkeringen 

conform de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 

voor het jaar 2010 met 3,6% stijgen. De premies worden berekend op 

grond van de indexering vermenigvuldigd met de premie-inkomensgrens 

van de voorgaande jaren. 

 

De AWW-premie voor het jaar 2010 is 1%, met een inkomensgrens van NAf 

80.336,-. De geprojecteerde premie-inkomensgrens voor het jaar 2010 kan 

niet worden geschat, gelet op het gebrek aan historische financiёle gegevens 

van de voormalig SVB Nederlandse Antillen. Dit geldt tevens voor de 

restituties en boetes voor het jaar 2010. 

 

Uiteindelijk bedragen de totale zuivere premie-inkomsten voor het jaar 2010 

NAf 6.073.498,-. Het aantal premiebegunstigden, ofwel AWW-gerechtigden, 

voor het jaar 2010 is 500 personen. Voor het AWW-fonds houdt dit in dat er 

totaal NAf 3.277.322,- aan AWW is uitbetaald. 

 

Voor het jaar 2010 is er sprake van NAf 2.796.176,- aan inkomsten en 

directe kosten. Dit bedrag wordt in het “schommelfonds Ouderdoms- en 

Wezenverzekering” gestort. Dit fonds dient als aanvulling op de middelen 

van de Ouderdoms- en Wezenverzekering. Indien er sprake is van een tekort 

wordt dit fonds gebruikt. 

 

2011 

Volgens de dienst Statistiek is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 

voor het jaar 2011 met 3,2% verhoogd. Dit houdt in dat de uitkeringen 

conform de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering 

voor het jaar 2011 met 3,2% stijgen. De premies worden berekend op 

grond van de indexering vermenigvuldigd met de premie inkomensgrens 

van de voorgaande jaren. 

 

De AWW-premie voor het jaar 2011 is 1%, met een inkomensgrens van NAf 

83.228,-. Het geprojecteerde premie-inkomen voor het jaar 2011 wordt 

geschat op NAf 6,5 miljoen. 
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Uiteindelijk bedragen de totale zuivere premie-inkomsten voor het jaar 2011 

NAf 6.558.446,-. Op dit bedrag worden de restituties alsmede de boetes in 

mindering gebracht tot een beloop van een bedrag van NAf 6.558.446.-. 

 

De totale inkomsten voor het jaar 2011 ten behoeve van het AWW-fonds 

bedraagt NAf 6.558.446,-. Het aantal premiebegunstigden, ofwel AWW-

gerechtigden voor het jaar 2011 is 535 personen. Voor het AWW-fonds 

houdt dit in dat er totaal NAf 3.381.172,- aan AWW is uitbetaald. 

 

Voor het jaar 2011 is er sprake van NAf 3.177.274,-  aan inkomsten en 

directe kosten. Dit wordt in het “schommelfonds Ouderdoms- en 

Wezenverzekering” gestort. Dit fonds dient als aanvulling op de middelen 

van het “Ouderdoms- en Wezen verzekering”. Indien er sprake is van een 

tekort wordt dit fonds gebruikt. 

 

2012 

Volgens de dienst Statistiek is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 

voor het jaar 2012 met 4,7% verhoogd. Dit houdt in dat de uitkeringen 

conform de Landsverordening Algemene weduwen- en Wezenverzekering 

voor het jaar 2012 met 4,7% stijgen. De premies worden berekend op 

grond van de indexering vermenigvuldigd met de premie-inkomensgrens 

van de voorgaande jaren. 

 

De AWW-premie voor het jaar 2012 is 1%, met een inkomensgrens van NAf 

85.891,-. Het geprojecteerd premie-inkomen voor het jaar 2012 wordt 

geschat op NAf 6,6 miljoen. 

 

Uiteindelijk bedragen de totaal zuiver premie-inkomsten voor het jaar 2012 

NAf 7.123.875,-. Op dit bedrag worden restituties alsmede boetes in 

mindering gebracht tot een beloop van een bedrag van NAf 6.856.263,-. 

 

De totale inkomsten voor 2012 ten behoeve van AWW-fonds bedraagt NAf 

6.856.263,-. Het aantal premiebegunstigden, ofwel AWW-gerechtigden, 

voor het jaar 2012 is 563 personen. Voor het AWW-fonds houdt dit in dat er 

totaal NAf 2.746.088,- aan AWW is uitbetaald. 

 

Voor het jaar 2012 is er sprake van NAf 4.110.175,- aan inkomsten en 

directe kosten. Dit wordt in het “schommelfonds Ouderdoms- en 

Wezenverzekering” gestort. Dit fonds dient als aanvulling op de middelen 

van het Ouderdoms- en Wezenverzekering. Indien er sprake is van een 

tekort wordt deze fonds gebruikt. 

 

4. Artikelsgewijs 

 

Artikel I 

 

Dit artikel geeft de stijging van de uitkering conform het prijsindexcijfer van 

de gezinsconsumptie. 

 

Artikel II 

 

In verband met de lopende procedure van de Landsverordening verhoging 

ouderdomspensioen en pensioenleeftijd geeft dit artikel een 

samenloopbepaling. Met deze bepaling wordt geregeld dat indien de 

Landsverordening verhoging ouderdomspensioen en pensioenleeftijd eerder 
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in werking treedt dan dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de 

percentages genoemd in artikel I, onderdeel A, van dit landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, alleen gewijzigd worden voor de periode 

van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. De percentages in de 

Landsverordening verhoging ouderdomspensioen en pensioenleeftijd 

werken namelijk terug tot 1 januari 2013. Met deze samenloopbepaling 

wordt een mogelijke doublure in percentages voorkomen. 

 

Artikel III 

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen. 

 

 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 


