
 
 
 
 
 
 
 
 

Oranjestad, 1 december 2021 
 
Onderwerp: Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Middels dit bericht brengt de Sociale Verzekeringsbank (SVb) u in kennis van de 
beleidsaanscherping met ingang van 1 januari 2022, betreffende de status van Directeur-
Grootaandeelhouder (DGA). Uit bestaande rechtspraak blijkt dat de DGA (de statutaire 
directeur/bestuurder) niet als werknemer in de zin van de Landsverordeningen ziekte- en 
ongevallenverzekering en de Cessantiaverordening (de werknemersverzekeringen) wordt 
aangemerkt, vanwege het ontbreken van gezagsverhouding.  
 
Overwegende dat onder de definitie van arbeider, zoals vastgelegd in artikel 1 van de 
Landsverordening ziekteverzekering en artikel 1 van de Landsverordening 
ongevallenverzekering wordt verstaan, eenieder die voor een werkgever in 
dienstverband of persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht. Ook bepaalt artikel 8 
vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba dat de rechtsverhouding 
tussen een bestuurder en de rechtspersoon niet aangemerkt of mede aangemerkt wordt 
als een arbeidsovereenkomst. Om deze redenen wordt een DGA niet geacht verzekerd te 
zijn voor de werknemersverzekeringen die de SVb uitvoert. Voorts kan de DGA op basis 
hiervan geen rechten doen gelden op enige zieken- of ongevallengelduitkering voor de 
duur van zijn arbeidsongeschiktheid. 
 
Om duidelijkheid te scheppen volgt een korte toelichting wie als DGA wordt beschouwd, 
en derhalve niet als werknemer - onder de werkingssfeer van de Landsverordeningen 
ziekte- en ongevallenverzekering, en de Cessantiaverordening  - wordt aangemerkt.  
 

 De directeur-grootaandeelhouder (alsook diens de echtgeno(o)t(e)) die direct of 
indirect meer dan 50% van de aandelen houdt en op de algemene vergadering 
van de vennootschap meer dan 50% van de stemmen kan uitbrengen.  

 De directeur-grootaandeelhouder (alsook diens de echtgeno(o)t(e)) waarvan de 
bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad tezamen twee derde van de 
aandelen of meer bezitten.  

 De directeur-aandeelhouder (alsook diens de echtgeno(o)t(e)) die niet tegen zijn 
wil ontslagen kan worden, omdat daar een versterkte meerderheid van 
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stemmen voor nodig is die niet behaald kan worden zonder de stemmen van de 
directeur-aandeelhouder. (de echtgeno(o)t(e)). 

 De directeuren van een vennootschap die naast bestuurder tevens beiden 50% 
aandeelhouder zijn en gezien hun zeggenschap in de besluitvorming niet tegen 
hun wil kunnen worden ontslagen. 

 
 
Gezien de voorgaande toelichting, de beleidsaanscherping en de toepassing ervan,  
maakt de SVb u erop attent dat, mocht het blijken dat een DGA  in uw loondienst  bij de 
SVb geregistreerd staat als verzekerde werknemer ingevolge de 
werknemersverzekeringen, deze met ingang van 1 januari 2022 automatisch uit de 
administratie van de SVb zal worden gehaald. Indien de SVb niet over de up-to-date 
informatie beschikt, gaarne deze zo snel mogelijk schriftelijk bekend te maken en een 
kopie van het aandeelhoudersregister aan de SVb te verstrekken. 
 
Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u telefonisch contact met 
ons opnemen via 527-2700 (Afdeling Premieheffing), of via het  emailadres: 
heffing@svbaruba.org. 
 
 
Vertrouwende erop u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Ir. Edwin M. Jacobs 
Directeur SVb 

 
 

 
 


