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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 22ste juli 2016 tot wijziging van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering 1, de Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering 2 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen 3
____________
In naam van de Koning!
______
De Gouverneur van Curaçao,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de
Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering te wijzigen ten einde een korting
van 25% toe te passen op het ouderdomspensioen, weduwen- en wezenpensioen van degene die
in het buitenland woonachtig is en de toeslag en de kerstuitkering te beperken tot de
ingezetenen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

Artikel I
De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 komt de definitie van “ingezetene” als volgt te luiden:
Ingezetene: degene met een geldige verblijfstitel die in het bevolkingsregister is
ingeschreven en
metterwoon in Curaçao is gevestigd;

1

P.B. 1960, no. 83
P.B. 1965, no. 194
3
P.B. 2013, no. 53
2

Staten van Curaçao, zittingsjaar 2015 - 2016 – 074

39

-2-

B. Artikel 2 komt als volgt te luiden:
Artikel 2
1. Waar iemand metterwoon is gevestigd, hangt af van het middelpunt van het maatschappelijk
en economisch leven van betrokkene en wordt naar de omstandigheden beoordeeld, voor
zover in dit artikel niet anders is bepaald.
2. Degene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd
buiten Curaçao zal verblijven, is niet metterwoon in Curaçao gevestigd.
3. Degene, die Curaçao metterwoon verlaat, maar binnen een jaar zich aldaar weer metterwoon
vestigt, wordt voor de toepassing van artikel 5 geacht ook tijdens diens afwezigheid in
Curaçao te hebben gewoond, tenzij blijkt, dat hij tijdens zijn afwezigheid op het
grondgebied van Nederland of van een vreemde staat heeft gewoond.
4. Degene, die tijdelijk in Curaçao verblijft en hetzij in Nederland woont, hetzij aldaar geacht
wordt te wonen volgens de daar geldende wetgeving inzake de belasting naar het inkomen,
wordt als niet in Curaçao wonend beschouwd, indien zijn tijdelijk verblijf niet langer dan
een jaar duurt.
C. Artikel 7a wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Degene aan wie een ouderdomspensioen is toegekend en die gehuwd is met iemand
die jonger is dan 65 jaar heeft recht op een toeslag van ten hoogste NAf 591,00 per
maand, voor zover:
a. sprake is van gezamenlijke huishouding; en
b. het gezamenlijk inkomen niet meer dan NAf 12.000,00 per jaar bedraagt.
2. Het tweede tot en met negende lid worden vernummerd naar derde tot en met tiende lid.
3. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd dat als volgt luidt:
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder gezamenlijke huishouding verstaan:
het hoofdverblijf hebben op hetzelfde adres en het tevens zorg dragen voor elkaar.
4. In het vierde lid wordt onderdeel e verletterd tot f en wordt na onderdeel d een onderdeel
ingevoegd, luidende:
e. wanneer er geen sprake meer is van gezamenlijke huishouding;.
5. In het vijfde lid wordt “derde lid, onderdeel e” vervangen door: vierde lid, onderdeel f.
6. In het zesde lid wordt “derde lid” vervangen door: vierde lid.
7. In het tiende lid wordt “genoemd in artikel 7a, eerste en derde lid, onderdeel e”
vervangen door: genoemd in het eerste en vierde lid, onderdeel f.
D. Artikel 22a, eerste lid, komt te luiden:
1. Degene, die in enig jaar in de maand september recht heeft op ouderdomspensioen en
ingezetene is, heeft in dat jaar recht op kerstuitkering.
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Artikel II
De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 komt de definitie van “ingezetene” als volgt te luiden:
Ingezetene: degene met een geldige verblijfstitel die in het bevolkingsregister is
ingeschreven en metterwoon in Curaçao is gevestigd;
B. Artikel 2 komt als volgt te luiden:
Artikel 2
1. Waar iemand metterwoon is gevestigd, hangt af van het middelpunt van het maatschappelijk
en economisch leven van betrokkene en wordt naar de omstandigheden beoordeeld, voor
zover in dit artikel niet anders is bepaald.
2. Degene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd
buiten Curaçao zal verblijven, is niet metterwoon in Curaçao gevestigd.
3. Degene, die Curaçao metterwoon verlaat, maar binnen een jaar zich aldaar weer metterwoon
vestigt, wordt voor de toepassing van artikel 6 geacht ook tijdens diens afwezigheid in
Curaçao te hebben gewoond, tenzij blijkt, dat hij tijdens zijn afwezigheid op het
grondgebied van Nederland of van een vreemde staat heeft gewoond.
4. Degene, die tijdelijk in Curaçao verblijft en hetzij in Nederland woont, hetzij aldaar geacht
wordt te wonen volgens de daar geldende wetgeving inzake de belasting naar het inkomen,
wordt als niet in Curaçao wonend beschouwd, indien zijn tijdelijk verblijf niet langer dan
een jaar duurt.
5. De Minister kan, de bank gehoord, bepalen, dat schepen en luchtvaartuigen, die binnen
Curaçao hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Curaçao
worden beschouwd.

Artikel III
De Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Het ouderdomspensioen bedraagt voor een ingezetene NAf 862,00 per maand. Voor
de degene die geen ingezetene is, bedraagt het ouderdomspensioen NAf. 775,80 per
maand.
2. In het tweede lid worden “Het pensioenbedrag” vervangen door: De pensioenbedragen
en “wordt” door: worden.
3. In het derde lid wordt “het pensioenbedrag” vervangen door: de pensioenbedragen.
B. Artikel 7a wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Degene aan wie een ouderdomspensioen is toegekend en die gehuwd is met iemand
die jonger is dan 65 jaar heeft recht op een toeslag van ten hoogste NAf 591,00 per
maand, voor zover:
c. sprake is van gezamenlijke huishouding; en
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d. het gezamenlijk inkomen niet meer dan NAf 12.000,00 per jaar bedraagt.
Indien één van de echtgenoten geen ingezetene is of beiden dat niet zijn, bedraagt
voor de toepassing van dit artikel de toeslag ten hoogste NAf 531,90 per maand.
2. In het vierde lid worden de onderdelen e en f verletterd tot f onderscheidenlijk g en
wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:
e. wanneer degene aan wie het ouderdomspensioen is toegekend of de gehuwde met
degene aan wie het ouderdomspensioen is toegekend, geen ingezetene meer is;.
3. In het vijfde lid wordt “vierde lid, onderdeel f” vervangen door: vierde lid, onderdeel g.
4. In het tiende lid wordt “genoemd in artikel 7a, eerste en vierde lid, onderdeel f”
vervangen door: genoemd in het eerste en vierde lid, onderdeel g.
C. In artikel 8, eerste en tweede lid, wordt “het bedrag” telkens vervangen door: de bedragen.
D. In artikel 20, eerste lid, wordt “gelijk aan viermaal het ouderdomspensioen, genoemd in
artikel 7 eerste lid,” vervangen door: gelijk aan viermaal het maandbedrag van het
ouderdomspensioen waarop recht bestond in de maand van overlijden.

Artikel IV
De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A.
1.
1.
a.

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:
Het eerste lid komt te luiden:
Het weduwenpensioen bedraagt:
voor de weduwe die ingezetene is:
t/m 39 jaar
NAf 400,00
40 t/m 48 jaar
NAf 523,00
49 t/m 57 jaar
NAf 654,00
58 t/m 64 jaar
NAf 862,00
b. voor de weduwe die geen ingezetene is:
t/m 39 jaar
NAf 360,00
40 t/m 48 jaar
NAf 470,70
49 t/m 57 jaar
NAf 588,60
58 t/m 64 jaar
NAf 775,80
2. In het derde lid wordt “NAf 726.00” vervangen door: NAf 862,00. Aan het slot van het
derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Voor de weduwe die geen ingezetene is, geldt voor de toepassing van de eerste volzin van
dit artikellid dat het weduwenpensioen NAf. 775,80 per maand bedraagt.
B. Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt “NAf 265,00” vervangen door: NAf 315,00, wordt “NAf 291,00”
vervangen door: NAf 345,00 en wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende:
Voor de wees die geen ingezetene is, geldt voor de toepassing van de eerste volzin van dit
artikellid dat het wezenpensioen NAf. 283,50 onderscheidenlijk NAf. 310,50 per maand
bedraagt.
2. In het tweede lid wordt “NAf 243,00” vervangen door: NAf 288,00, wordt “NAf 265,00”
vervangen door: NAf 315,00 en wordt an het slot een volzin toegevoegd, luidende:
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Voor de wees die geen ingezetene is, geldt voor de toepassing van de eerste volzin van dit
artikellid dat het wezenpensioen NAf 259,20 onderscheidenlijk NAf 283,50 per maand
bedraagt.
3. In het tweede lid wordt “NAf 291,00” vervangen door: NAf 345,00, wordt “NAf 335,00”
vervangen door: NAf 398,00 en wordt aan het slot een volzin ingevoegd, luidende:
Voor de wees die geen ingezetene is, geldt voor de toepassing van de eerste volzin van dit
artikellid dat het wezenpensioen NAf 310,50 onderscheidenlijk NAf 358,20 per maand
bedraagt.

Artikel V
In artikel 45, achtste lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt, onder
vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: of kan het percentage,
bedoeld in het zesde lid, worden aangepast.

Artikel VI
1. De artikelen I en II treden in werking met ingang van de dag na de datum van
bekendmaking.
2. De artikelen III en IV in werking met ingang van 1 januari 2017.
3. Artikel V treedt in werking onmiddellijk nadat artikel I, onderdeel P, van de
Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belasting-verordeningen in
werking treedt.

Gegeven te Willemstad, 22 juli 2016
L.A. GEORGE-WOUT

De Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn,
R.D. LARMONIE - CECILIA

De Minister van Financiën,
J.M.N. JARDIM

Uitgegeven de 29ste juli 2016
De Minister van Algemene Zaken a.i.,
R.D. LARMONIE - CECILIA

