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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 28ste februari 2013 tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 1en de Landsverordening Algemene Weduwen- en
wezenverzekering 2
______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
De Waarnemende Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat gezien de demografische ontwikkelingen in onze gemeenschap en de nieuwe staatkundige
structuur het Ouderdomsfonds op korte termijn omvangrijke tekorten zal vertonen en niet in
staat zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
dat het noodzakelijk is maatregelen te introduceren ten einde het Ouderdomsfonds structureel te
saneren en de uitkeringen aan gepensioneerden voor een langere termijn te garanderen;
dat het in verband met het bovenstaande wenselijk is de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering te
wijzigen om de pensioengerechtigde leeftijd van 60 op 65 jaar in deze landsverordeningen vast
te stellen;
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 de artikelen 5, eerste lid, 6, 7a, eerste en derde lid, onder a, en 33, eerste lid, wordt: “60
jaar" vervangen door: 65 jaar.
B Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het pensioenbedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, met inachtneming van het derde lid aangepast.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Aanpassing van het pensioenbedrag heeft plaats met ingang van de eerste dag van enig
kalenderjaar op basis van het percentage van de reële economische groei voor de maand
augustus daaraan voorafgaande ten opzichte van het percentage van de reële economische
groei voor de maand augustus van het daaraan voorafgaande jaar.
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C. Artikel 7a wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vierde lid, wordt het woord “zuiver” vervangen door: belastbaar.
2. Het zevende lid, onder a, komt te luiden:
a. 2% voor elk kalenderjaar, dat degene die gehuwd is met een persoon als bedoeld in het
eerste lid, behoudens in bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen
gevallen, na het bereiken van de 15-jarige, doch vóór het bereiken van de 65-jarige
leeftijd van degene met wie hij gehuwd is niet verzekerd is geweest.
3. Het negende lid komt te luiden:
9. De bedragen, genoemd in artikel 7a, eerste en derde lid, onderdeel e, worden ingeval
van aanpassing van het pensioenbedrag als bedoeld in artikel 7, tweede lid, op
overeenkomstige wijze aangepast.
D. Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:
1. Op het bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, wordt een korting toegepast van 2% voor
elk kalenderjaar, dat de pensioengerechtigde na het bereiken van de 15-jarige, doch vóór
het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet verzekerd is geweest.
E. Artikel 26, wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt “zuiver inkomen” vervangen door: belastbaar inkomen.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. Indien het inkomen meer bedraagt dan NAf 100.000,00 per jaar, wordt over het
meerdere een premie van 1% geheven. Het bedrag van NAf 100.000,00 wordt naar
tijdsruimte evenredig verlaagd ten aanzien van degene, die niet het gehele jaar
verzekerd is geweest.
3. In het vierde lid wordt f 5600,- vervangen door: NAf 6.896,80.
F. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “13%” vervangen door: 15%.
2. Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, wordt een nieuw lid ingevoegd,
luidende:
2. Van het in artikel 26, derde lid, genoemde inkomen wordt een premie van 6% geheven
ten laste van de werknemer rekening houdend met het bepaalde in het eerste lid.
3. Na het nieuwe derde lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. De in dit artikel bedoelde bedragen en percentages kunnen bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, gehoord de Bank, worden aangepast.
G. In artikel 39, vierde lid, wordt “zuiver inkomen” vervangen door: belastbaar inkomen.
H. De artikelen 40 tot en met 43 vervallen.
I. Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt “1” geplaatst.
2. In het nieuwe eerste lid wordt “7%” vervangen door: 9%.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde percentage kan bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, gehoord de Bank, worden aangepast.

Artikel II
1. De verzekerde die per 1 maart 2013 de 59ste leeftijd heeft bereikt, maar die 60 jaar nog niet
heeft bereikt, kan, door middel van een schriftelijke verklaring, afstand doen van het recht op
ouderdomspensioen en opteren met de leeftijd van 65 jaar gebruik te maken van het recht op
ouderdomspensioen conform de onderhavige wijziging van de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering. . Voor deze leeftijdsgroep geldt dat de korting tot en met 60 jaar zal
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worden berekend conform het bepaalde in artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering, zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip
van inwerkingtreding van deze landsverordening.
De verzekerde die per 1 maart 2013 57 of 58 jaar oud is, kan na een verzoek daartoe te
hebben ingediend bij de Bank, vanaf zijn 60ste levensjaar recht doen gelden op uitbetaling van
zijn opgebouwde rechten inzake ouderdomspensioen.
De verzekerde kan eenmalig gebruik maken van de in het tweede lid vermelde mogelijkheid.
In de gevallen, waarin de verzekerde gebruik maakt van de mogelijkheid, opgenomen in het
tweede lid, wordt, voor ieder jaar dat de verzekerde eerder dan zijn 65ste levensjaar zijn recht
doet gelden, een permanente korting van 6% toegepast.
In alle gevallen waarin een toeslag, als bedoeld in artikel 7a, van de Landsverordening
Algemene Ouderdomsverzekering, zal worden toegekend zal de toeslag berekend worden op
basis van de korting, bedoeld in artikel 7a, zevende lid, van de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering, zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van
inwerkingtreding van deze landsverordening.
Het recht op toeslag vervalt in ieder geval wanneer de jongere partner aanspraak kan doen
gelden op ouderdomspensioen krachtens het bepaalde in deze landsverordening.

Artikel III
De Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. In de artikelen 7, 8, eerste lid, onder a en b, 10 en 26, tweede lid, onder a, wordt: “60 jaar”
vervangen door: 65 jaar.
B. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Het weduwepensioen bedraagt voor een weduwe:
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
2. Het zevende lid komt te luiden:
7. De pensioenbedragen worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, met
inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, aangepast.
3. Het achtste lid komt te luiden:
8. Aanpassing van de pensioenbedragen heeft plaats met ingang van de eerste dag van
enig kalenderjaar op basis van het percentage van de reële economische groei voor de
maand augustus daaraan voorafgaande ten opzichte van het percentage van de reële
economische groei voor de maand augustus van het voorafgaande jaar.
C. In artikel 29, derde lid, eerste en tweede volzin, wordt “NAf 93.000,00” vervangen door:
NAf 100.000,00.
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Artikel IV
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2013.

Gegeven te Willemstad, 28 februari 2013
A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE

De Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn
S.R.F. JOSEPHA

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

Uitgegeven de 28ste februari 2013
De Minister van Algemene Zaken, a.i.,
B.D. WHITEMAN

