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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 27ste juli 2016 ter 
uitvoering van artikel V, eerste lid, van de Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren1 
 

____________ 
 

De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening 
 
 

Gelet op: 
 
artikel V, eerste lid, van de Pensioenlandsverordening Overheidsdienaren  

 
 

H e e f t  b e s l o t e n: 
 

Artikel 1 
 

1. De rechthebbende, die op grond van artikel IV van de Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren recht heeft op de in die bepaling genoemde uitkering, ontvangt op zijn 
schriftelijke aanvraag een landsbesluit, houdende de voordracht van de Minister van 
Bestuur, Planning en Dienstverlening, om in aanmerking te komen voor de hiervoor 
vermelde uitkering.  

2. Het in het eerste lid bedoelde schriftelijke aanvraag wordt door de rechthebbende 
ingediend bij het Algemeen Pensioenfonds Curaçao. 

 
 

Artikel 2 
 

De rechthebbende, die een schriftelijk aanvraag indient om in aanmerking te komen voor een 
uitkering, als bedoeld in artikel IV van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, dient 
de volgende documenten te overleggen: 
a. geldig legitimatiebewijs; 
b. ontslagbesluit of ontslagmededeling; 
c. indien gevestigd buiten Curaçao: origineel attestatie de vita, afgegeven door de in het 

land van vestiging bevoegde autoriteit; 
d. in het geval van een aanvraag door een gemachtigde: een door de rechthebbende 

ondertekende volmacht. 
  

                     
1 P.B. 2013, no. 27 GT 
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Artikel 3 

 
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016. 
 

Artikel 4 
 
Deze ministeriële regeling wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad. 
 
 
 
 Willemstad, 27 juli 2016 

 
 
 

De Minister van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening, 

E.G. VAN DER HORST 
 
 
 

Uitgegeven de 31ste augustus 2016 
De Minister van Algemene Zaken, 

B.D. WHITEMAN 
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NOTA VAN TOELICHTING, behorende bij de Ministeriële regeling met algemene 
werking van de 27ste juli 2016 ter uitvoering van artikel V, eerste lid, van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren2 
 
 
Algemeen 
 
Conform artikel IV van de Pensioenlandsverordening Overheidsdienaren, komen de 
rechthebbenden, die voldoen aan de voorwaarden, als genoemd in voornoemde bepaling, 
vanaf hun pensioendatum in aanmerking voor een uitkering als genoemd in die bepaling, mits 
de pensioendatum op of na de inwerkingtreding van artikel 30a van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren ligt. 
De toekenning van deze uitkering geschiedt, conform artikel V, eerste lid, van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren, bij landsbesluit, op voordracht van de Minister 
van Bestuur, Planning en Dienstverlening. 
Aan deze voordracht door de minister zijn, zoals blijkt uit het eerste artikel van deze regeling, 
geen nadere voorwaarden verbonden. Indien een rechthebbende op of na zijn pensioendatum, 
mits deze datum op of na de inwerkingtreding van artikel 30a van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren ligt, voldoet aan de voorwaarden om als 
rechthebbende aangemerkt te worden, als genoemd in artikel IV van voornoemde 
landsverordening, zal de minister de voordracht ten behoeve van de rechthebbende doen, 
indien deze laatste dit schriftelijk verzoekt. 
In het tweede artikel worden de benodigde documenten aangegeven, die nodig zijn ten 
behoeve van de beoordeling van de aanvraag tot toekenning van de uitkering, conform het 
bepaalde in artikel V, eerste lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. 
 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
 
In dit artikel komt de vereiste schriftelijke aanvraag, gevolgd door de voordracht van de 
minister voor de rechthebbenden in het eerste lid naar voren.  
Een rechthebbende, die op grond van artikel IV van de Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren, als rechthebbende op de uitkering kan worden aangemerkt, dient zijn 
schriftelijke aanvraag in, ten behoeve van de toekenning van de uitkering bij het Algemeen 
Pensioenfonds Curaçao (APC). 
Het concept-landsbesluit voor de toekenning van de uitkering aan de rechthebbenden doet het 
APC aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening toekomen 
 
Voor alle rechthebbenden geldt, dat ze niet meer als rechthebbenden worden aangemerkt, 
zodra het wettelijk ouderdomspensioen, bedoeld in de Landsverordening Algemene 
Ouderdomsverzekering, wordt toegekend aan betrokkene op een moment dat ligt 
voorafgaande aan de dag waarop betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.  
 
 
 
 
 

                     
2 P.B. 2013, no. 27 GT  
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Artikel 2 
 
De documenten die nodig zijn ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag voor de 
eerdergenoemde uitkering worden hierin opgesomd. Het APC fungeert als uitvoerder voor de 
uitbetaling van de uitkering. Dientengevolge dienen alle benodigde documenten bij het APC 
te worden ingediend.  
 
 
 
       De Minister van Bestuur, Planning  
        en Dienstverlening, 

E.G. VAN DER HORST 
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