
Staten van Curaçao, zittingsjaar 2015 - 2016 – 082 
 

A° 2015 N° 78 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 28ste december 2015 tot wijziging van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren1, tot wijziging van de Landsverordening 
leeftijdsgrens ambtenaren2 alsmede tot intrekking van de Duurtetoeslagregeling 
gepensionneerden 19433 

____________ 
 

In  naam  van de  Koning! 
______ 

 
De  Gouverneur  van  Curaçao, 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 

 
dat het wenselijk is teneinde de ongestoorde voortgang van de opbouw en de uitbetaling van 
het pensioen, bedoeld in artikel 12 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, voor 
de toekomst veilig te stellen en de premiedruk voor de overheid te verminderen, de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren in dier voege te wijzigen dat de op het eindloon 
gebaseerde pensioenregeling wordt omgevormd in een op het middelloon geschoeide 
pensioenregeling en tevens dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 65 jaren 
en de onvoorwaardelijke indexatieverplichting die in artikel 30, eerste lid, van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren is opgenomen te wijzigen in een 
voorwaardelijke indexatieverplichting; 
 
dat het in verband met de wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren 
tevens wenselijk is om de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren te wijzigen en  de 
Duurtetoeslagregeling gepensionneerden 1943 in te trekken; 
 
dat het in verband met de bovengenoemde wijzigingen wenselijk is om voorzieningen te 
treffen bij wijze van overgangsregeling; 
 
dat tevens enkele noodzakelijke aanpassingen worden voorgesteld die voortvloeien uit de 
uitbreiding van het personeel dat als overheidsdienaar in de zin van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren wordt aangemerkt; 
 

                     
1 P.B 2013, no. 27 (GT) 
2 P.B. 1959, no. 126. 
3 P.B. 1943, no. 77 
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 dat het tevens wenselijk is dat de erkenning van de samenlevingsovereenkomst als basis voor 
aanspraken op nabestaanden pensioen wettelijk wordt neergelegd in de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren; 
  

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening:  
 
 
Artikel I 
 
De Pensioenlandsverordening overheidsdienaren wordt gewijzigd als volgt: 

 
A.  

 
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:  
1. Aan het einde van de definitie van “Betrekking” wordt de punt vervangen door een 

puntkomma en wordt een zinsnede toegevoegd luidende: of de rechtsverhouding tussen 
een bestuurder en de rechtspersoon bedoeld in artikel 2:8, vijfde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek.  

2. Aan het eind van de definitie van “Ontslag” wordt de punt vervangen door een 
puntkomma en wordt vervolgens een zinsnede toegevoegd luidende: of de 
rechtsverhouding tussen een bestuurder en de rechtspersoon bedoeld in artikel 2:8, vijfde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

3. De definitie van “Nabestaande” komt te luiden als volgt:  
 Nabestaande: de man of vrouw met wie een overledene op de dag van diens overlijden 

gehuwd was, dan wel de man of de vrouw met wie de overledene op de dag 
van overlijden op grond van een samenlevingsovereenkomst samenleefde. 

4. Aan het slot wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
Samenlevingsovereenkomst: een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst tussen 
 ongehuwde personen die ingevolge de bepalingen van 

Boek 1, Titel 5, van het Burgerlijk Wetboek met elkaar een 
huwelijk kunnen aangaan en waaruit overeenkomstig de 
artikelen 81, 82 en 83 van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek een wederzijdse onderhoudsplicht volgt.  

 
B.  
 
Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 3a 
 
Voor de toepassing van de bij of krachtens deze landsverordening vastgestelde bepalingen 
wordt de samenlevingsovereenkomst die overeenkomstig artikel 31a is aangemeld, 
gelijkgesteld met het huwelijk tenzij uit deze landsverordening anders blijkt. 
 
C.  
 
Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Onderdeel e komt te luiden: 

e.  de leden van het niet onder onderdeel d begrepen personeel van de University of 
Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez  en van het personeel van een uit de openbare kas 
bekostigde bijzondere school als bedoeld in de Landsverordening funderend 
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onderwijs4, de Landsverordening voortgezet onderwijs5 en de Landsverordening 
secundair beroepsonderwijs en educatie6; 

2. Na onderdeel n worden de volgende onderdelen toegevoegd, luidende: 
o. de rechters, de rechterlijke ambtenaren in opleiding, de gerechtsambtenaren en het 

overige personeel benoemd bij het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met uitzondering van het 
personeel met als standplaats Aruba; 

p.   de leden van het secretariaat van de Raad voor de Rechtshandhaving, bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving7, met als 
standplaats Curaçao.  

 
D 
 
In artikel 5, eerste lid, wordt de zinsnede “de werknemers in dienst van” vervangen door: de 
personen die een betrekking hebben met. 
 
E. 
 
Artikel 6, eerste lid, onderdeel c, komt als volgt te te luiden: 
c. personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, tenzij aan de betreffende 

dienstverhouding bij wet een functioneel leeftijdsontslag is verbonden waarbij de 
ontslagleeftijd hoger dan 65 jaar is. 

 
F  
 
Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het zevende, achtste en negende lid worden vernummerd tot negende, tiende en elfde lid. 
2. Na het zesde lid worden een zevende en achtste lid ingevoegd, luidende: 

7. Het bestuur doet jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening van het fonds een 
 geschrift aan de overheidsdienaar toekomen, waaruit de pensioenrechten blijken. Voor 

de overheidsdienaren moet het geschrift minstens informatie bevatten omtrent: 
a. de per 31 december van het voorgaande kalender jaar opgebouwde rechten op 

pensioen; 
b. het bereikbaar pensioen bij gelijkblijvende omstandigheden; 
c. het bij overlijden tot uitkering komende nabestaanden, bijzonder nabestaanden- en 

wezenpensioen; 
d. de gehanteerde grondslagen, waaronder de pensioengrondslag, franchise en het 

aantal jaren dat in aanmerking is genomen als diensttijd; 
e. de ingangsdatum van het ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 12, eerste lid. 

8. Het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op de gewezen overheidsdienaren 
met dien verstande dat het bestuur het in dat lid bedoelde geschrift elke 5 jaar aan de 
gewezen overheidsdienaren doet toekomen. 

3. In het elfde lid (nieuw) wordt de zinsnede “kunnen regels worden gegeven” vervangen 
door: kunnen met inachtneming van de desbetreffende onderdelen van de 
uitvoeringsovereenkomst, bedoeld in artikel 72a, regels worden gegeven. 

 
 
 

                     
4 P.B. 2008, no. 84. 
5 P.B. 1979, no. 29. 
6 P.B. 2008, no. 37. 
7 P.B. 2010, no. 62. 
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 G. 
 
In artikel 12 wordt ”60” jaren telkens vervangen door: 65 jaren.  
 
H. 
 
Artikel 14, derde lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden: 
a. indien de overheidsdienaar zich in Curaçao bevindt:  

1° door een geneeskundige commissie van ten minste drie door het bestuur benoemde 
leden, of  

2° door een geneeskundige commissie van ten minste drie door de directeur van een door 
het bestuur aangewezen bedrijfsgeneeskundige instelling aangewezen leden. 

 
I.  
 
In artikel 17, tweede lid, wordt “25 jaren” vervangen door: 18 jaren. 
 
J. 
 
Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt: 
1. De aanhef van het eerste lid, komt te luiden: Als diensttijd geldt niet de tijd:. 
2. In het eerste lid, onderdeel d, wordt ”het land Curaçao, Nederland, Aruba,” vervangen door: 

Curaçao, Nederland, Aruba of Sint Maarten. 
 
K. 
 
Artikel 21 komt te luiden: 
 

Artikel 21 
 
De pensioengrondslag in enig jaar is gelijk aan de berekeningsgrondslag per 1 januari van dat 
jaar verminderd met de voor dat jaar geldende franchise, bedoeld in artikel 26. 
 
L. 
 
Artikel 24 vervalt. 
 
M.  
 
Artikel 25, tweede tot en met vijfde lid, wordt vernummerd tot derde tot en met zesde lid en 
na het eerste lid wordt ingevoegd een tweede lid dat luidt als volgt: 
2. Tot het ambtelijk inkomen, bedoeld in het eerste lid, worden mede gerekend de bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gehoord het bestuur, aangewezen aan de 
bezoldiging onderscheidelijk het loon, bedoeld in het eerste lid, verbonden toelagen of  
uitkeringen.  

 
N. 
 
Artikel 27 komt te luiden: 
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Artikel 27 
 

1. Voor elk jaar dat in aanmerking komt als diensttijd, telt voor de berekening van het 
pensioen mee 1,75% van de pensioengrondslag die op dat jaar betrekking heeft. 

2. Indien in enig jaar niet de gehele tijd als diensttijd in aanmerking komt, telt voor elke 
maand in dat jaar die als diensttijd in aanmerking komt voor de berekening van het 
pensioen mee het 1/12de deel van 1,75% van de pensioengrondslag die op dat jaar 
betrekking heeft. Een resterende diensttijd van minder dan een maand wordt voor een 
hele maand gerekend. 

3. De aanspraak op pensioen van de overheidsdienaar in enig jaar wordt berekend als het 
bedrag dat in dat jaar ingevolge het eerste lid onderscheidenlijk het tweede lid voor de 
berekening van het pensioen meetelt, vermeerderd met het bedrag van de in het 
voorafgaande jaar overeenkomstig dit lid geldende aanspraak op pensioen. 

4. Het pensioen waarop jaarlijks recht bestaat, is gelijk aan het bedrag van de aanspraak 
op pensioen, bedoeld in het derde lid, die geldt in het jaar waarin het recht 
onderscheidenlijk het uitzicht op dat pensioen ontstaat. 

5. Het ingevolge het eerste tot en met vierde lid berekende pensioen, vermeerderd met de 
eventuele daarbij behorende duurtetoeslag, bedoeld in artikel III van de 
Landsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren 
van december 20158, en het produkt van 12 en de berekende maandelijkse uitkering 
van het wettelijke ouderdomspensioen, bedoeld in de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering, bedraagt niet meer dan het bedrag van de bij die berekening 
gehanteerde hoogste berekeningsgrondslag. 

6. Onverminderd het eerste tot en met vijfde lid wordt bij de berekening van het 
invaliditeitspensioen mede als diensttijd in aanmerking genomen de tijd die de 
betrokken overheidsdienaar tot zijn 65ste levensjaar zou hebben kunnen vervullen, 
indien hij niet wegens ongeschiktheid zou zijn ontslagen waarbij als de op die tijd 
betrekking hebbende pensioengrondslag geldt de pensioengrondslag die is gehanteerd 
met betrekking tot het tijdvak dat ligt onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag 
wegens ongeschiktheid. 

7. Het invaliditeitspensioen van de gepensioneerde overheidsdienaar die nog niet de 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, wordt verhoogd met een tijdelijk pensioen ter grootte 
van een overeenkomstig het eerste en tweede lid berekend percentage van de franchise 
die geldt voor de pensioengrondslag, bedoeld in het zesde lid. Het tijdelijk pensioen 
vervalt met ingang van de dag waarop de gepensioneerde overheidsdienaar de leeftijd 
van 65 jaar bereikt. Bij de toepassing van het vijfde lid wordt in de plaats van het 
wettelijk ouderdomspensioen, het berekende tijdelijk pensioen meegenomen. 

8. Het bedrag aan pensioen wordt naar boven afgerond tot het naaste getal in gehele  
guldens. 
.  

O. 
 
Artikel 28, eerste lid, komt te luiden: 
1. Voor zover de gepensioneerde overheidsdienaar met recht op invaliditeitspensioen nog 

niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en inkomsten uit onderneming of arbeid heeft als 
bedoeld in artikel 6 van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 19439, wordt het 
bedrag van dat invaliditeitspensioen, met daarbij inbegrepen het tijdelijk pensioen, 
bedoeld in artikel 27, zevende lid, verminderd met het bedrag waarmee dat pensioen 
vermeerderd met het tijdelijk pensioen en die inkomsten, uitkomt boven het bedrag van de 

                     
8 P.B. 2015, no 78.  
 9 P.B. 1956, no. 9 
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 berekeningsgrondslag die ligt onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag wegens ziekten of 

gebreken. 
 
P. 
 
Artikel 30 komt te luiden: 
 

Artikel 30 
 
1. Indien en voor zover de bezoldigingen van de overheidsdienaren, bedoeld in artikel 4, 

onderdeel b, door aanpassing van die bezoldigingen aan de gestegen kosten van 
levensonderhoud een wijziging ondergaan, worden de pensioenen, met inbegrip van het 
tijdelijk pensioen, bedoeld in artikel 27, zevende lid, met ingang van 1 januari van het 
kalenderjaar waarop de aanpassing betrekking heeft dienovereenkomstig verhoogd. 

2. Indien de vermogenspositie van het fonds zich verzet tegen de verhoging, bedoeld in het 
eerste lid, kan het bestuur besluiten die verhoging geheel of gedeeltelijk achterwege te 
laten. Voordat het bestuur een besluit neemt, verzoekt het bestuur de actuariële 
deskundige, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening Algemeen 
Pensioenfonds van Curaçao10, advies uit te brengen over het voornemen om de aanpassing 
geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Het bestuur neemt binnen drie maanden na 
ontvangst van het advies een besluit.  

3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid, wordt bekendgemaakt in het blad waarin van 
Landswege de officiële berichten worden geplaatst. 

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met inachtneming van de 
desbetreffende onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst, bedoeld in artikel 72a, 
geregeld onder welke voorwaarden een besluit als bedoeld in het tweede lid, eerste volzin, 
kan worden genomen onverminderd de tweede en derde volzin van dat tweede lid. 

 
Q. 
 
Na artikel 30 wordt in hoofdstuk III een artikel ingevoegd, luidende: 
 
 Artikel 30a  
 
1. Indien de pensioenen worden aangepast als bedoeld in artikel 30, eerste lid, worden de 

voor de overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren in het betreffende jaar 
geldende aanspraken op pensioen, bedoeld in artikel 27, derde lid, op overeenkomstige 
wijze aangepast.  

2. Indien de pensioenen worden aangepast als bedoeld in artikel 30, eerste lid, worden de 
berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel 27, vijfde lid, en 28, eerste lid, op 
overeenkomstige wijze aangepast.  

3. De aanpassingen, bedoeld in dit artikel, gaan in per 1 januari van het kalenderjaar waarop 
de aanpassing betrekking heeft. 

 
R. 
 
Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Onderdeel a komt te luiden: 
a. hun huwelijk was gesloten vóórdat de overledene was gepensioneerd of de 65 jarige 

leeftijd had bereikt, of 
2. In onderdeel b wordt “60-jarige” vervangen door: 65-jarige. 
                     
10 P.B. 2015, no. 1 (GT) 
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S. 
 
Na artikel 31 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 31a 
 
1. Van het bestaan van een samenlevingsovereenkomst krachtens deze landsverordening blijkt 

uit het aanmelden van de samenlevingsovereenkomst door de overheidsdienaar of gewezen 
overheidsdienaar bij het bestuur. 

2. Door het bestuur worden aangemelde samenlevingsovereenkomsten ingeschreven in een 
door het bestuur daartoe aangehouden register, mits is voldaan aan de in het vierde lid 
gestelde voorwaarden. 

3. Alleen aan een in het register ingeschreven samenlevingsovereenkomst kan de partner uit de 
samenlevingsovereenkomst als nabestaande rechten ontlenen. 

4. Het aanmelden van de samenlevingsovereenkomst door de overheidsdienaar of gewezen 
overheidsdienaar geschiedt door middel van een door het bestuur vastgesteld formulier. Bij 
het aanmelden wordt een gewaarmerkte kopie van de samenlevingsovereenkomst overlegd. 
Voorts overlegt de overheidsdienaar een uittreksel van de Burgerlijke Stand waaruit blijkt 
dat niet gehuwd is. 

5. De inschrijving van een samenlevingsovereenkomst eindigt met ingang van de dag: 
a. waarop een van de partijen bij de betreffende samenlevingsovereenkomst in het huwelijk 

treedt; of 
b. waarop door de overheidsdienaar of gewezen overheidsdienaar een 

samenlevingsovereenkomst van recenter datum bij het bestuur wordt aangemeld. 
c. waarop door de overheidsdienaar of gewezen overheidsdienaar aan het bestuur schriftelijk is 

bericht dat de samenlevingsovereenkomst is beëindigd. 
6. Het bestuur verstrekt aan de overheidsdienaar of gewezen overheidsdienaar een geschrift 

waaruit van de in het tweede lid bedoeld inschrijving van de samenlevingsovereenkomst in 
het register en de datum van die inschrijving blijkt. De eerste volzin is van overeenkomstige 
toepassing op een beëindiging van een inschrijving als bedoeld in het vijfde lid. 

7. Een op de datum van inwerking treden van dit artikel reeds beëindigde 
samenlevingsovereenkomst kan niet bij het bestuur worden aangemeld. 

 
T. 
 
Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede lid wordt ”60 jaren” telkens vervangen door: 65 jaren. 
2. In het derde en vierde lid wordt “25 jaren” telkens vervangen door: 18 jaren. 
 
U. 
Artikel 50, derde lid, komt te luiden: 
3. Het bedrag aan pensioen wordt naar boven afgerond tot het naaste getal in gehele  

guldens. 
 
V. 
 
Artikel 57, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt: 
a. de zinsnede “1 april” wordt vervangen door: 1 februari; 
b. de zinsnede “voorafgaande jaar” wordt vervangen door: per 1 januari van het 

kalenderjaar; 
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 c. aan het slot wordt een volzin toegevoegd, luidende:  Het bestuur stelt regels omtrent de 

vorm en inhoud van de opgaven, welke regels in het blad waarin van overheidswege de 
officiële berichten worden opgenomen, bekend worden gemaakt. 

  
W. 
 
Artikel 58 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid komt te luiden: 
1. Elk lichaam is een pensioenbijdrage aan het fonds verschuldigd voor iedere 

overheidsdienaar waarmee zij een betrekking heeft die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt 
of zal bereiken in de uitbetalingstermijn waarop de bijdragegrondslag betrekking heeft.  

2. In het tweede en derde lid, wordt ”25%” telkens vervangen door: 18%. 
 
X. 
 
Aan artikel 60 wordt een lid toegevoegd dat als volgt luidt: 
4. Indien een lichaam gedurende drie maanden geen of maar een beperkt deel van de 

pensioenbijdragen heeft betaald, informeert het bestuur van het fonds de betreffende 
overheidsdienaren hieromtrent.  

 
Y. 
 
Artikel 61, eerste lid, komt te luiden: 
1. Ieder lichaam is per uitbetalingstermijn een wachtgeldtijd-bijdrage aan het fonds 

verschuldigd voor de wachtgelder die recht heeft op wachtgeld ten laste van het lichaam. 
 
Z. 
 
Artikel 62, tweede lid, komt te luiden: 
2. Het verhaal bedraagt het 1/3de deel, van het percentage van de pensioenbijdrage, bedoeld 

in artikel 58, tweede lid, afgerond op een decimaal, vermenigvuldigd met de betreffende 
pensioengrondslag. Het verhaal bedraagt niet minder dan 1% van het betreffende 
ambtelijk inkomen. 

 
AA. 
 
In artikel 68, vierde lid, wordt ”60” vervangen door: 65. 
 
BB. 
 
In artikel 72, wordt het tweede onderdeel “e” verletterd tot f. 
 
CC 
 
Na artikel 72 wordt in hoofdstuk VII § 1 een nieuw artikel 72a ingevoegd, luidend: 
 
Artikel 72a 
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 33, derde lid, van de Staatsregeling van Curaçao en 

onverminderd hetgeen bij of krachtens deze landsverordening is bepaald, gaan de minister 
en het bestuur aangaande de financiering en de uitvoering van deze landsverordening een 
uitvoeringsovereenkomst aan betreffende: 
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a. de actuariële uitgangspunten waarmee de verschuldigde pensioenbijdrage wordt 
vastgesteld; 

b. de voorwaarden waaronder de indexatie van de pensioenen plaatsvindt; 
c. informatie inzake de te hanteren beleggingsstrategie 
d. de informatie welke door de lichamen genoemd in artikel 4 en de rechtspersonen die 

een aanwijzing als bedoeld in artikel 5 hebben aan het fonds moeten verstrekken en de 
periodiciteit en wijze waarop die informatie moet worden verstrekt; 

e. de procedures bij het niet nakomen van de pensioenbijdrageverplichtingen door de 
lichamen en rechtspersonen. 

2. In de uitvoeringsovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, kunnen ook andere afspraken van 
financiële, administratieve en procedurele aard worden neergelegd. 

 
DD. 
 
In artikel 84, eerste lid, wordt “25-jarige” vervangen door: 18-jarige. 
 
EE. 
 
In artikel 86, tweede lid wordt ”66 %” vervangen door: 66⅔%. 
 
FF. 
 
In hoofdstuk VIII wordt na artikel 89 een artikel ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 89a 
 
1. Indien uit de vastgestelde jaarrekening betreffende enig boekjaar blijkt dat aan het eind 

van dat boekjaar het bedrag van de voorziening pensioenverplichtingen het bedrag van 
het fondsvermogen overstijgt, stelt het bestuur terstond een herstelplan vast teneinde op 
basis van dat herstelplan binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen vijf jaren na 
dat boekjaar, ten minste te bewerkstelligen dat die overstijging niet meer bestaat. 

2. Voorafgaande aan de vaststelling van het herstelplan, bedoeld in het eerste lid, wordt dat 
plan besproken met de Bank, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Landsverordening 
Algemeen Pensioenfonds Curaçao, de minister, de minister van Bestuur Planning en 
Dienstverlening en met de organisaties die zijn vertegenwoordigd in de Centrale 
Commissie van Vakbonden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken11. Zolang een herstelplan niet 
overeenkomstig het derde lid vervalt, wordt dat plan overeenkomstig de eerste volzin 
steeds uiterlijk na één jaar besproken. 

3. Een herstelplan als bedoeld in het eerste lid, vervalt op het moment dat uit de jaarrekening 
die betrekking heeft op enig boekjaar dat ligt in de periode van vijf jaar, bedoeld in het 
eerste lid, blijkt dat aan het eind van dat boekjaar het bedrag van de voorziening 
pensioenverplichtingen het bedrag van het fondsvermogen niet overstijgt. 

4. Indien uit de vastgestelde jaarrekening die betrekking heeft op het vijfde jaar na het in het 
eerste lid bedoelde jaar, blijkt dat het bedrag van de voorziening pensioenverplichtingen 
nog steeds het bedrag van het fondsvermogen overstijgt zonder dat zich in de tussentijd 
een situatie als bedoeld in het derde lid heeft voorgedaan, worden de voor het 
eerstgenoemde jaar berekende bedragen van de aanspraken op pensioen van de 
overheidsdienaren, gewezen overheidsdienaren en gepensioneerde overheidsdienaren 
vermenigvuldigd met een voor iedereen gelijke factor die kleiner is dan 1 en zodanig is 
gekozen dat die overstijging aan het einde van dat jaar nihil is.  

                     
11 P.B. 2008, no. 70 
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 5. Het bestuur kan, gehoord, de actuariële deskundige, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van 

de Landsverordening Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, de op basis van het vierde 
lid doorgevoerde aanpassingen geheel of gedeeltelijk herstellen, mits dat herstel voor 
iedereen gelijkelijk wordt doorgevoerd en met dat herstel een overstijging als bedoeld in 
het eerste lid, uitblijft. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 

6. Een herstel als bedoeld in het vijfde lid, heeft uitsluitend betrekking op de aanspraken op 
pensioen waarop de aanpassing waarop dat herstel betrekking heeft, is doorgevoerd.  

 
GG. 
 
Artikel 101 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste tot en met vierde lid vervallen en het vijfde lid wordt vernummerd naar tweede 

lid. 
2. Ingevoegd wordt een eerste lid, luidende: 
1. Aan de personen die tot 1 januari 1998 ambtenaar waren in de zin van de 

Pensioenverordening Burgerlijke Landsdienaren 1938 wordt, indien zij tot het bereiken 
van de leeftijd waarop voor hen recht op ouderdomspensioen kan ontstaan geen 
pensioengerechtigde betrekkingen hebben gehad, door het bestuur op hun daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek restitutie verstrekt van ⅜ste deel van de ingevolge de 
landsverordening tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 30a op hen 
verhaalde pensioenbijdragen en wachtgeld-bijdragen, voor elk jaar vermeerderd met de 
wettelijke rente over de in de restitutie begrepen bedragen. In het geval van restitutie 
vervallen alle pensioenrechten die kunnen worden ontleend aan het overlijden van een 
persoon als bedoeld in de eerste volzin. 

 
HH. 
 
Artikel 103 vervalt. 
 
II. 
 
Na hoofdstuk XI wordt ingevoegd hoofdstuk XIa dat luidt als volgt: 
 
Hoofdstuk XIa - Additionele overgangsbepalingen verhoging van de pensioenleeftijd, 
invoering middelloon en voorwaardelijke indexatie. 
 
 

Artikel 110a 
 
1. In afwijking van artikel 12, eerste lid, verkrijgen de overheidsdienaren en gewezen 

overheidsdienaren die zijn geboren voor 1 januari 1957, bij het bereiken van de leeftijd van 
60 jaar recht op ouderdomspensioen. 

2. Tevens verkrijgen in afwijking van artikel 12, eerste lid, recht op ouderdomspensioen bij 
het bereiken van de leeftijd van 60 jaar de gewezen overheidsdienaren die zijn geboren na 
31 december 1956  maar uiterlijk op 31 december 1960 en aan wie een uitkering als bedoeld 
in artikel X, eerste lid, van de Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 199612 is 
toegekend; 

3. Voor de toepassing op de personen, bedoeld in het eerste en tweede lid, van de overige 
bepalingen van deze landsverordening, wordt voor “65” telkens gelezen: 60. 

 
 

                     
12 P.B. 1995, no. 230 
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Artikel 110b 
 
1. Voor de overheidsdienaar die als diensttijd in aanmerking komende tijd heeft die is 

gelegen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 30a en die op dat tijdstip jonger 
is dan 60 jaar, geldt voor die gehele tijd, in afwijking van artikel 27, eerste en tweede lid, 
het bedrag dat gelijk is aan het jaarlijkse bedrag van het pensioen, bedoeld in artikel 12, 
eerste lid, dat zou hebben gegolden indien de overheidsdienaar onmiddellijk 
voorafgaande aan dat tijdstip recht op dat pensioen zou hebben verkregen, als aanspraak 
op pensioen, bedoeld in artikel 27, derde lid. Indien artikel 30a gedurende het jaar in 
werking treedt, wordt voor de berekening van de voor dat jaar geldende aanspraak op 
pensioen het bedrag, bedoeld in de vorige volzin, vermeerderd met het bedrag dat in dat 
jaar, na de inwerkingtreding van artikel 30a, ingevolge artikel 27, tweede lid, voor de 
berekening van het pensioen meetelt. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de op het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel 30a gewezen overheidsdienaren voor wat betreft hun uitzicht 
op pensioen. 

3. Het ouderdomspensioen van de degenen, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt, 
indien dat pensioen wordt toegekend met ingang van de dag waarop de leeftijd van 65 jaar 
wordt bereikt, verhoogd met het bedrag bedoeld in het vierde lid. 

4. Het bedrag van de verhoging bedoeld in het derde lid, is gelijk aan het produkt van 0,3 en 
het bedrag van de aanspraak op pensioen, bedoeld in het eerste lid. 

5. Indien de pensioenen worden aangepast als bedoeld in artikel 30, eerste lid, op een 
moment dat ligt voorafgaande aan de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat dan 
wordt het bedrag van de pensioenaanspraak, bedoeld in het vierde lid, op 
overeenkomstige wijze aangepast. 

6. De in derde lid bedoelde verhoging blijft achterwege ten aanzien van de personen, 
bedoeld in artikel 110a, eerste en tweede lid, en de personen, waarop artikel 100, eerste lid, 
van toepassing is. 

7.  Bij de berekening van een nabestaandenpensioen, bijzonder nabestaandenpensioen en 
wezenpensioen blijft de verhoging, bedoeld in het derde lid, buiten beschouwing. 

 
Artikel 110c 

 
1. In afwijking van artikel 12, eerste lid, kan de overheidsdienaar die is geboren na 31 

december 1956 maar uiterlijk op 31 december 1960 het ouderdomspensioen eerder laten 
ingaan dan bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, maar niet eerder dan op de dag 
waarop de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt.  

2. De overheidsdienaar die is geboren na 31 december 1960 kan in afwijking van artikel 12, 
eerste lid, het ouderdomspensioen eerder laten ingaan dan bij het bereiken van de leeftijd 
van 65 jaar, maar niet eerder dan op de dag waarop de leeftijd van 60 jaar bereikt, mits  
voor die overheidsdienaar onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel 30a de tijd  die in aanmerking komt als diensttijd, 30 jaren of 
meer bedraagt.  

 3. Indien het ouderdomspensioen eerder ingaat als bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt 
het ingevolge artikel 27, derde lid, voor dat ingangsmoment berekende bedrag van de 
aanspraak op pensioen, na te zijn verhoogd met het bedrag van de verhoging, bedoeld in 
artikel 110b, derde lid, voor elk vol jaar dat het ouderdomspensioen eerder ingaat dan het 
tijdstip waarop de betreffende overheidsdienaar de leeftijd van 65 bereikt, met 6% 
verlaagd.  Indien na herleiding tot volle jaren van de periode die ligt tussen het tijdstip 
waarop het ouderdomspensioen ingaat en het tijdstip waarop de betreffende 
overheidsdienaar de leeftijd van 65 bereikt, nog tijd resteert, is voor dat meerdere artikel 
27, tweede lid, van overeenkomstige toepassing op het percentage, bedoeld in de vorige 
volzin. 
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 4. Indien na een verlaging als bedoeld in het derde lid, de betreffende gepensioneerde 

overheidsdienaar overlijdt, wordt, onverminderd artikel 110b, zevende lid, die verlaging 
buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het betreffende nabestaandenpensioen, 
bijzonder nabestaandenpensioen of wezenpensioen. 

 
Artikel 110d 

 
1. De personen die jonger zijn dan 65 jaar en die recht hebben: 
a. op een pensioen als bedoeld in artikel 110a, eerste en tweede lid;  
b. op een pensioen als bedoeld in artikel 110c, eerste en tweede lid; of 
c. op een pensioen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, zoals die bepaling luiddde 

onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 30a, 
 zijn voor de toepassing van de bepalingen van deze landsverordening, gepensioneerde 

overheidsdienaren. 
2. Op de gepensioneerde overheidsdienaren die voorafgaande aan het tijdstip waarop artikel 

30a in werking is getreden de leeftijd van 60 hebben bereikt, blijft artikel 6, eerste lid, 
onderdeel c, van toepassing zoals die bepaling onmiddellijk voorafgaande aan dat tijdstip 
luidde. 

3. Op de gepensioneerde overheidsdienaren die voorafgaande aan het tijdstip waarop artikel 
30a in werking is getreden recht hebben gekregen op invaliditeitspensioen als bedoeld in 
artikel 13, blijven de artikelen 27, vierde lid, en artikel 28 van toepassing zoals die 
bepalingen onmiddelijk voorafgaande aan dat tijdstip luidden met dien verstande dat: 

a. voor degenen die na 1 januari 1959 zijn geboren  in die tekst van artikel 27, vierde 
lid, voor het getal 60 wordt gelezen: 65; 

b. in die tekst van artikel 28 voor het getal 60 wordt gelezen: 65; 
c. in die tekst van artikel 28 voor degenen die zijn geboren op of voorafgaande aan 1 januari 

1959 voor “tijdelijke uitkering”wordt gelezen: de uitkering, bedoeld in artikel IV, vijfde lid. 
 
Artikel II 
 
De Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren13 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het getal “60” wordt telkens vervangen door: 65. 
2. Na vernummering van artikel 7 naar artikel 8 wordt na artikel 6 een artikel ingevoegd dat 

luidt als volgt: 
 

Artikel 7 
 
1. Voor de toepassing van de bepalingen van deze landsverordening op de personen die aan 

artikel 110a van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren recht op pensioen als 
bedoeld in artikel 12, eerste lid, ontlenen bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, wordt 
voor “65” telkens gelezen: 60. 

2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze landsverordening op de personen die aan 
de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren recht op pensioen als bedoeld in artikel 
110c, eerste en tweede lid, ontlenen wordt voor “65” telkens gelezen: het tijdstip waarop 
dat pensioen ingaat. 

 
 
 
 
 
 
                     
13 P.B. 1959, no. 126. 
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Artikel III 
 
1. De Duurtetoeslagregeling gepensionneerden 194314 wordt ingetrokken. 
2. De Duurtetoeslagregeling gepensionneerden, zoals die luidde op dag onmiddellijk 

voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van artikel 30a van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, blijft van toepassing voor wat betreft de in 
de artikelen 99, eerste lid, 100, en 101, eerste lid, van die landsverordening bedoelde 
personen en de in artikel 102 van die landsverordening bedoelde nabestaanden en wezen. 

3. Voor de berekening van de vanaf het tijdstip van in werking treden van artikel 30a van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren toe te kennen duurtetoeslagen tellen 
uitsluitend mee: 

a. de tot aan dat tijdstip doorgebrachte diensttijd; 
b. de middelsom van het actieve inkomen dat gedurende de laatste 24 volle 

kalendermaanden voorafgaande aan dat tijdstip heeft gegolden; 
c. het jaarlijkse bedrag van het pensioen dat zou hebben gegolden indien de 

overheidsdienaar onderscheidenlijk gewezen overheidsdienaar onmiddellijk voorafgaande 
aan dat tijdstip recht op pensioen zou hebben verkregen. 

4. Indien de pensioenen worden aangepast als bedoeld in artikel 30 van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, worden dienovereenkomstig aangepast en 
opnieuw vastgesteld: 

a. de reeds toegekende duurtetoeslagen; 
b. de bedragen van de aanspraken op duurtetoeslag die met toepassing van het derde lid 

onderscheidenlijk vierde lid worden berekend. 
 
Artikel IV 
 
1. De overheidsdienaar, bedoeld in de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, niet 

zijnde een wachtgelder als bedoeld in artikel 3 van die landsverordening, die is geboren 
voorafgaande aan 1 januari 1957, heeft met ingang van de dag waarop diens recht op 
ouderdomspensioen ingaat tot aan de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, recht 
op een uitkering die wordt berekend als de som van: 

a. het wettelijk ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 6 en 7 van de Landsverordening 
Algemene Ouderdomsverzekering15; 

b. de premie, bedoeld in artikel 23 van de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering, die de betrokkene verschuldigd is over diens ouderdomspensioen 
vermeerderd met diens uitkering, bedoeld in de aanhef en onderdeel a van dit lid; 

c. de premie, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Landsverordening Algemene 
Weduwen- en wezenverzekering16 die de betrokkene verschuldigd is over diens 
ouderdomspensioen vermeerderd met diens uitkering, bedoeld in de aanhef en onderdeel 
a van dit lid; en 

d. een percentage van het ouderdomspensioen vermeerderd met de uitkering, bedoeld in de 
aanhef en onderdeel a van dit lid, van de betrokkene. 

2. Het percentage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt berekend als het verschil 
tussen enerzijds het percentage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Landsbesluit 
vaststelling premie, premie-inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering 
ziektekosten en premie ziekteverzekering17 en anderzijds het percentage, bedoeld in artikel 
2, tweede lid, van dat landsbesluit. 

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing: 

                     
14 P.B. 1943, no. 77 
15 P.B 2014, no. 56 GT 
16 P.B. 2014, no. 57 GT 
17 P.B. 2013, no. 4 
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 a. op de gewezen overheidsdienaar die uiterlijk op 31 december 1960 is geboren en aan wie 

een uitkering als bedoeld in artikel X, eerste lid, van de Landsverordening verhoging 
leeftijdsgrens 1996 is toegekend, met ingang van de dag waarop diens recht op 
ouderdomspensioen ingaat en met dien verstande dat de uitkering, bedoeld in het eerste 
lid, uitsluitend wordt berekend met inachtneming van het eerste lid, aanhef en onderdeel 
d; 

b. voor zover artikel 110c, eerste onderscheidenlijk tweede lid, van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren van toepassing is. op de in dat artikel 
bedoelde overheidsdienaren, die niet zijn een wachtgelder als bedoeld in artikel 3 van die 
landsverordening, met dien verstande dat de uitkering, bedoeld in het eerste lid, 
uitsluitend wordt berekend met inachtneming van eerste lid, aanhef en onderdelen b en c; 

c. op degenen geboren op of voorafgaande aan 1 januari 1959 aan wie voorafgaande aan het 
tijdstip waarop artikel 30a van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren in 
werking is getreden, een recht op invaliditeitspensioen als bedoeld in artikel 13 van die 
landsverordening, is toegekend en voor zover de leeftijd van 60 jaar is bereikt met dien 
verstande dat de uitkering, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend wordt berekend met 
inachtneming van het eerste lid, aanhef en onderdeel a,  

4. Op een gepensioneerde overheidsdienaar van wie het recht op ouderdomspensioen op of 
na 1 maart 2013, maar voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 30a 
van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren is ingegaan, is voor de tijdvakken 
vanaf het vorenbedoelde tijdstip dit artikel van overeenkomstige toepassing, mits de 
gepensioneerde overheidsdienaar bij pensionering overheidsdienaar was dan wel dat aan 
de gepensioneerde overheidsdienaar voorafgaande aan diens pensionering een uitkering 
als bedoeld in artikel X, eerste lid, van de Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 
is toegekend. 

5. Indien  het wettelijke ouderdomspensioen, bedoeld in de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering, wordt toegekend met ingang van een moment dat ligt 
voorafgaande aan de dag waarop de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, blijft 
het eerste lid buiten toepassing onderscheidenlijk vervalt het recht op de in dat lid 
bedoelde uitkering met ingang van het moment waarop het betreffende wettelijke 
ouderdomspensioen wordt toegekend.  

6. Bij de toepassing van het eerste lid op degenen met recht op duurtetoeslag als bedoeld in 
artikel III, wordt onderdeel a van dat eerste lid buiten beschouwing gelaten en worden de 
in onderdelen b en c van dat eerste lid bedoelde premies en het in onderdeel d van dat 
eerste lid bedoelde percentage berekend over het betreffende ouderdomspensioen 
vermeerderd met de duurtetoeslag.  

 
Artikel V 
 
1. Bij landsbesluit, op voordracht van de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 

wordt op de schriftelijke aanvraag van de rechthebbende beslist over de toekenning van de 
uitkering, bedoeld in artikel IV, eerste lid. Een uitkering als bedoeld in artikel IV, eerste lid, 
kan ambtshalve worden toegekend. De artikelen 15 en 56 van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren zijn van overeenkomstige toepassing. Op de 
uitkering kan een voorschot worden verleend. Bij ministeriele regeling, met algemene 
werking, stelt de  minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening nadere 
administratieve regels vast voor de toepassing van dit lid, met inbegrip van de bepaling 
van de stukken die bij de aanvraag dienen te worden overgelegd. 

2. Voor zover de rechthebbende op een uitkering als bedoeld in artikel IV, eerste lid, 
inkomsten uit onderneming of arbeid heeft als bedoeld in artikel 6 van de 
Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, wordt het bedrag van de uitkering 
verminderd met die inkomsten. 
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3. Een toegekende uitkering als bedoeld in artikel IV, eerste lid, is verschuldigd door de in 
artikel 4 of 5 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren bedoelde rechtspersoon 
die als laatste aan de rechthebbende op de uitkering ontslag heeft verleend uit een 
betrekking waarvan de tijd gedurende welke deze betrekking bestond, in aanmerking 
kwam als dienstijd als bedoeld in de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. De 
betaling geschiedt in maandelijkse termijnen.  De invorderbare termijnen van een 
toegekende uitkering die gedurende twee achtereenvolgende jaren niet zijn geïnd, worden 
niet meer betaald. 

4. Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao voert dit artikel uit. De artikelen 70 tot en met 
72 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden, gehoord het bestuur van  het 
Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, over de wijze en de voorwaarden van de betaling, 
bedoeld in het derde lid, en over de wijze van uitvoering van het vierde lid nadere regels 
worden gesteld. 

 
Artikel VI 
 
Gedurende de periode van 10 oktober 2010 tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van 
artikel 30a van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren geldt voor de toepassing van 
artikel 58, tweede en derde lid, van die landsverordening een percentage van 22%. 
 
Artikel VII 
 
De tekst van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren zoals deze na inwerkingtreding 
van deze landsverordening komt te luiden, wordt in het publicatieblad geplaatst. 
 
Artikel VIII Inwerkingtreding 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en werkt  
voor wat betreft artikel VI terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
 
 

Gegeven te Curaçao, 28 december 2015 
       L.A. GEORGE-WOUT 

 
 
De Minister van Financiën, 
        J.M.N. JARDIM 
 
 
 
De Minister van Bestuur Planning  
en Dienstverlening, 
 E.G. VAN DER HORST 
  
 

Uitgegeven de 31ste december 2015 
De Minister van Algemene Zaken, 

              B.D. WHITEMAN  
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