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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 43 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1994 no. GT 1
Wijzigingen: Geen
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Artikel 1
Voor de toepassing van artikel 42 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) worden, zolang zij in Aruba wonen, met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlanders die na het
bereiken van de twintigjarige leeftijd gedurende ten minste vijftien
jaren, al dan niet onafgebroken, in Aruba hebben gewoond, mits zij gedurende de vijf aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd onmiddellijk voorafgaande jaren onafgebroken in Aruba hebben gewoond.
Artikel 2
Voor de toepassing van de artikelen 40 en 41 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering wordt met het wonen in Aruba gelijkgesteld:
a. het wonen in het voormalige Nederlands-Indië;
b. het wonen in Indonesië, voor zover dit heeft plaatsgevonden voordat
de betrokkene na 27 december 1949 Indonesië voor de eerste maal
metterwoon heeft verlaten, mits de betrokkene op 27 december 1949
in Indonesië woonde en het bedoelde metterwoon verlaten vóór 28 december 1964 heeft plaats gevonden;
c. het wonen in Indonesië van een gehuwde of gehuwd geweest zijnde
vrouw die zelf niet, doch wier echtgenoot onderscheidenlijk gewezen
echtgenoot, wel op 27 december 1949 in Indonesië woonde, gedurende
de tijd dat zij dezelfde woonplaats had als haar echtgenoot onderscheidenlijk gewezen echtgenoot, vóórdat deze na 27 december 1949
Indonesië voor de eerste maal metterwoon heeft verlaten, mits zij
Indonesië vóór 28 december 1964 metterwoon heeft verlaten;
d. het wonen buiten Aruba gedurende de tijd dat de betrokkene als Nederlander ter zake van buiten Aruba verrichte arbeid wedde of loon
genoot ten laste van Aruba, terwijl hij niet geacht kon worden
blijvend buiten Aruba te wonen;
e. het wonen buiten Aruba van de gehuwde of gehuwd geweest zijnde
vrouw gedurende de tijd dat haar echtgenoot aan de in onderdeel d
gestelde voorwaarden voldeed en zij dezelfde woonplaats als haar
echtgenoot onderscheidenlijk gewezen echtgenoot had, alsmede het
wonen buiten Aruba van de vrouw wier overleden echtgenoot op de dag
van zijn overlijden aan de in onderdeel d gestelde voorwaarden voldeed, gedurende zes maanden of een door de minister van Welzijnszaken te bepalen langere termijn na vorenbedoelde dag.
Artikel 3
Voor de toepassing van artikel 42 van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering wordt met het wonen in Aruba gelijkgesteld:
a. het wonen buiten Aruba van een Nederlander die ter zake van buiten
Aruba verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van Aruba,
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terwijl hij niet geacht kan worden blijvend buiten Aruba te wonen;
b. het wonen buiten Aruba van de echtgenote van een Nederlander als
bedoeld in onderdeel a, alsmede het wonen buiten Aruba van de vrouw
wier overleden echtgenoot op de dag van zijn overlijden aan de in
onderdeel a gestelde voorwaarde voldeed, gedurende zes maanden of
een door de minister van Welzijnszaken te bepalen langere termijn
na vorenbedoelde dag.
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