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Intitulé

: LANDSBESLUIT van 31 oktober 1995 no. 24, bepalende de
opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Landsverordening oprichting algemeen pensioenfonds

Citeertitel: Landsverordening oprichting Algemeen Pensioenfonds
Vindplaats : AB 1995 no. GT 28
Wijzigingen: AB 2005 no. 30
====================================================================
Artikel 1
1. Er wordt een pensioenfonds opgericht voor burgerlijke landsdienaren, onderwijzers bij het bijzonder onderwijs, het personeel
werkzaam op het beheerskantoor van het Algemeen Pensioenfonds van Aruba en hun weduwen en wezen.
2. Als Arubaanse burgerlijke landsdienaren worden mede aangemerkt
degenen op wie artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenverordening landsdienaren (AB 1991 no. GT 25) van toepassing is, en het
personeel van de Centrale Bank van Aruba.
3. Het vermogen van dit fonds wordt gevormd uit:
a. uitkeringen ten laste van de geldmiddelen van Aruba;
b. de bijdragen voor eigen- en weduwen- en wezenpensioen van de deelgenoten in het fonds, alsmede de stortingen door burgerlijke landsdienaren en onderwijzers bij het bijzonder onderwijs te doen voor
verzekering van weduwen- en wezenpensioen;
c. de rente van de belegde gelden;
d. toevallige baten.
4. Ten laste van het fonds worden betaald:
a. de op grond van de geldende pensioenverordeningen verschuldigde
pensioenen, en
b. de kosten van het beheer van het fonds.
Artikel 2
1. Het fonds is gevestigd te Oranjestad en is rechtspersoon.
2. Het fonds wordt, onder oppertoezicht van de Gouverneur, beheerd door een Directeur onder toezicht van de Commissarissen. De Directeur heeft voor beheersdaden de toestemming nodig van een of meer
Commissarissen.
3. Bij landsbesluit, houdende algemeen maatregelen, worden regelen gesteld voor het beheer van het fonds, zijn vertegenwoordiging
in en buiten rechten, de belegging van het kapitaal en verdere onderwerpen, het fonds betreffende, te welker aanzien zodanige regeling
wordt nodig geacht.
Artikel 3
Om de vijf jaren stelt de Directie een nauwkeurig onderzoek in,
in hoeverre de op het fonds rustende verplichtingen door de te verwachten inkomsten en door de bezittingen van het fonds gedekt worden
en wordt in verband daarmee een wetenschappelijke balans opgemaakt.
Artikel 4
1. Ten laste van de geldmiddelen van Aruba wordt jaarlijks aan
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het fonds uitgekeerd een bedrag, ten minste gelijk aan zoveel ten honderd van de pensioengrondslagen en pensioenen, waarover volgens de
pensioenverordeningen de deelgenoten voor eigen- en voor gezinspensioen bijdragen, als het verschil bedraagt tussen zodanige bijdragepercentages van de pensioengrondslagen en pensioenen, als op de
voet van het bepaalde in artikel 3 berekend wordt nodig te zijn ter
dekking van de pensioenaanspraken van nieuw tot het fonds toetredende
deelgenoten en de bijdragepercentages die de deelgenoten zelf reglementair verschuldigd zijn.
2. De bij de wetenschappelijke balansen, bedoeld in artikel 3,
vastgestelde tekorten worden door middel van aanpassing van de pensioenbijdragen aangezuiverd.
Artikel 5
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening
oprichting Algemeen Pensioenfonds.
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