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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 mei
2006, ter vastlegging van de arbeidsvoorwaarden van de
directeur van de Sociale Verzekeringsbank

Citeertitel: Landsbesluit rechtspositie directeur SVB
Vindplaats : AB 2006 no. 24
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
Met de directeur van de Sociale Verzekeringsbank, hierna te noemen de directeur, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten met inachtneming van de artikelen 1 tot en met 7.
Artikel 2
1. De directeur geniet een salaris dat ten hoogste Afl. 15.000,00
bruto per maand bedraagt.
2. De directeur heeft per volledig gewerkt jaar recht op een vakantie-uitkering gelijk aan ten hoogste één volle maandsalaris.
3. Het salaris en de vakantie-uitkering worden aangepast overeenkomstig het percentage waarmee het minimumloon wordt aangepast.
Artikel 3
1. Indien de directeur te zijnen behoeve een pensioenverzekering
heeft afgesloten, op basis van een pensioengrondslag die niet hoger
ligt dan zijn bruto salaris, draagt de Bank jaarlijks maximaal 75% van
de kosten van de premie voor die verzekering.
2. Indien de directeur een pensioenverzekering heeft afgesloten
met een grondslag die hoger ligt dan zijn bruto salaris, wordt door de
Bank over de meerdere premie geen bijdrage gegeven.
Artikel 4
Indien de directeur een aanvullende ziektekostenverzekering ter
vergoeding van kosten voor behandeling in Aruba en in het buitenland
heeft afgesloten, overeenkomstig de regeling die geldt voor ambtenaren, draagt de Sociale Verzekeringsbank jaarlijks maximaal 90% van de
kosten van de premie voor die verzekering.
Artikel 5
De directeur heeft per periode van 12 maanden recht op een vakantie van ten hoogste 30 (dertig) werkdagen.
Artikel 6
Andere arbeidsvoorwaarden worden, indien zij voor de Sociale Verzekeringsbank kosten van meer dan Afl. 1000,- per maand tengevolge
hebben, slechts in een arbeidsovereenkomst opgenomen na goedkeuring
van de minister, belast met de Sociale Verzekeringsbank.
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Artikel 7
1.
die van
2.
recteur

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Het kan worden aangehaald als Landsbesluit rechtspositie diSVB.
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