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Inleiding
In deze brochure staan wij stil bij het nabestaandenpensioen oftewel de 
weduwen- en weduwnaarspensioen. 

U bent gehuwd met een overheidsdienaar, een gewezen overheidsdienaar of
een gepensioneerde overheidsdienaar of u woont samen met zo’n persoon en
heeft ter zake van die samenleving een notariële samenlevingsovereenkomst
die door uw partner (de overheidsdienaar, een gewezen overheidsdienaar of
een gepensioneerde overheidsdienaar) bij het pensioenfonds is aangemeld.
Uw echtgenoot/echtgenote/partner is deelgenoot in de pensioenregeling voor
overheidsdienaren (Pensioenlandsverordening overheidsdienaren) die door het
APC wordt uitgevoerd. Uw echtgenoot/echtgenote/partner komt te over-
lijden. Hiermee valt (een deel van) het inkomen van uw gezin van de ene op
de andere dag weg. Heeft u in zulk geval aanspraak op een nabestaanden-
pensioen?

Wanneer heeft u recht op een 
nabestaandenpensioen? 
Als u gehuwd bent met een overheidsdienaar, een gewezen overheidsdienaar
of een gepensioneerde overheidsdienaar of u heeft met zo’n persoon een 
notariële samenlevingsovereenkomst die door die persoon bij het APC was
aangemeld, dan kan u bij overlijden van uw echtegenoot/echtgenote/partner
aanspraak op een nabestaandenpensioen maken indien wordt voldaan aan de
hierna aangegeven vereisten.
Vanaf de wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren op 
1 januari 2016 is vereist dat het huwelijk of notariële samenlevingsovereen-
komst van de overleden overheidsdienaar, gewezen overheidsdienaar of 
gepensioneerde overheidsdienaar dient te zijn gesloten vóór de overledene
de 65-jarige leeftijd had bereikt of indien uw huwelijk of uw notariële samen-
levingsovereenkomst gesloten was nadat de overledene de 65-jarige leeftijd
had bereikt, u eerder met elkaar gehuwd zijn geweest of op grond van een 
notariële samenlevingsovereenkomst die bij het pensioenfonds was gere-
gistreerd, met elkaar heeft samengewoond. Met andere woorden: dit was uw
tweede huwelijk of samenleving met dezelfde persoon.
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Welke stappen moet u ondernemen?
Om in aanmerking te komen voor toekenning van een nabestaandenpensioen
dient u een schriftelijke aanvraag bij het APC in te dienen. Aanvraagformulie-
ren kunt u bij het fonds verkrijgen of via de website van het fonds downloaden.
Bij het indienen van uw verzoek moet u een kopie van het trouwboek of van
het uittreksel uit het huwelijksregister of kopie van het inschrijvingsbewijs van
de samenlevingsovereenkomst bij het fonds en een kopie van de overlijdens-
akte overleggen.

Indien op uw aanvraag een nabestaandenpensioen aan u wordt toegekend,
zal de pensioenuitkering ingaan de dag na de dag waarop uw gewezen echt-
genoot/echtgenote/partner is overleden. Als u het pensioen echter aanvraagt
op een tijdstip later dan een jaar na het overlijden van uw echtgenoot/echt-
genote/partner, zal het pensioen niet eerder ingaan dan een jaar vóór de eerste
dag van de maand waarin uw aanvraag voor pensioen bij het APC werd inge-
diend.

De hoogte of de waarde van het 
nabestaandenpensioen 
Belangrijk is de vraag wat de hoogte of de waarde is van uw nabestaanden-
pensioen. Het nabestaandenpensioen is evenals het wezenpensioen een 
zogenaamd afgeleid pensioen omdat het wordt afgeleid van het ouderdoms-
pensioen waar de overledene recht of uitzicht op had. De regel is dat de 
gezamenlijke pensioenen afgeleid van een ouderdomspensioen niet meer
mogen bedragen dan het ouderdomspensioen waarvan zij zijn afgeleid.

Het nabestaandenpensioen bij het APC bedraagt 70/100ste deel (70%) van
het pensioen waar de overledene recht op had of uitzicht op zou hebben
gehad. Ingeval er meer dan 2 gerechtigden op een wezenpensioen bestaan, is
het nabestaandenpensioen minder dan 70/100ste deel van het pensioen waar
de overledene recht op had of uitzicht op zou hebben gehad. Immers, het 
gezamenlijke bedrag van de pensioenen mag het pensioenbedrag waarvan die
pensioenen zijn afgeleid, niet te boven gaan. Het wezenpensioen bedraagt
maximaal 14/100ste deel (14%) van het pensioen waar de overledene recht
op had of uitzicht op zou hebben gehad.

Indien een actieve overheidsdienaar overlijdt vóór het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, wordt onder normale omstandig-
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heden voor de berekening van zijn pensioen, waarvan het nabestaandenpen-
sioen wordt herleid, zijn diensttijd doorgeteld tot het einde van de maand
waarin de overledene de leeftijd van 65 jaar zou hebben bereikt. 

Kan het voorkomen dat er naast u ook andere ge-
rechtigden op het nabestaandenpensioen bestaan?
Vaak heeft de overledene naast een echtgenote/echtgenoot/partner ook 
kinderen nagelaten die aanspraak kunnen maken op een wezenpensioen. In
de brochure 'Wezenpensioen' wordt het wezenpensioen nader uitgelegd. 
Het kan voorkomen dat er sprake is van een situatie waarin de overledene
meerdere keren gehuwd is geweest of meerdere keren een notariële samen-
levingsovereenkomst heeft gesloten, waardoor er naast het recht van de echt-
genoot/echtgenote/partner op een nabestaandenpensioen sprake kan zijn van
rechten op een bijzonder nabestaandenpensioen vanwege de ex-vrouw c.q.
ex-man c.q. ex-partner van de overledene, voor zover de datum van de echt-
scheiding niet is gelegen vóór 1 augustus 1990. 
Het gevolg van het bestaan van gerechtigden op een bijzonder nabestaanden-
pensioen is dat het bedrag van 70/100ste deel van het pensioen van de over-
ledene dat voor nabestaandenpensioen beschikbaar is, moet worden verdeeld
over de overige gerechtigden op een bijzonder nabestaandenpensioen. Het
bedrag van het uit te keren nabestaandenpensioen wordt verminderd met de
bedragen die aan bijzonder nabestaandenpensioen moeten worden uitge-
keerd. In enkele extreme gevallen kan dat met zich meebrengen dat het bedrag
van het nabestaandenpensioen nagenoeg nihil wordt. Dit kan onder meer het
geval zijn als de overledene na zijn ontslag als overheidsdienaar maar voor het
bereiken van het 65ste levensjaar voor het laatst is gehuwd of een notariële
samenlevingsovereenkomst is aangegaan. Dit kan ook het geval zijn als de
overledene de (onder de oude regeling) voor een volledig pensioen benodigde
diensttijd van 30 jaar heeft volbracht gedurende zijn eerdere huwelijksperiode,
waardoor er na het aangaan van zijn latere huwelijk weinig verdere pensioen-
opbouw meer heeft plaatsgevonden.

Trouwen na het ingaan van het 
nabestaandenpensioen 
Hiervoor is uitgelegd dat in geval van overlijden van een actieve overheidsdie-
naar (dus voor het beëindigen van de actieve dienst) voor de berekening van
het nabestaandenpensioen de diensttijd van de overledene wordt doorgeteld
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tot het bereiken van de 65ste geboortedag van de overledene. Hierdoor wordt
een hoger pensioen verkregen dan het pensioen waarop de betrokkene ten
tijde van zijn overlijden op grond van de reële diensttijd aanspraak op had kun-
nen maken. Indien u zijnde de nabestaande van een overleden overheids-
dienaar hertrouwt, wordt de hoogte van het nabestaandenpensioen dat aan u
werd uitgekeerd, opnieuw vastgesteld en wel zodanig dat het door de door-
telling verkregen extra diensttijd waardoor het nabestaandenpensioen van een
hoger pensioenbedrag is afgeleid, wordt teruggedraaid. Het opnieuw vast-
gestelde pensioen gaat in met ingang van de maand volgende op de maand
waarin u (de nabestaande) bent hertrouwd.

Meldingsplicht
Als ontvanger van een nabestaandenpensioen heeft u de verplichting een wij-
ziging in uw burgerlijke staat onmiddellijk aan het fonds door te geven. Indien
u als nabestaande woonachtig bent buiten Curaçao, heeft u de verplichting
om jaarlijks in de maand juni en de maand december een bewijs van in leven
zijn (attestatie de vita) aan het fonds over te leggen. Indien het overleggen van
het bewijs van in leven zijn uitblijft, wordt de uitbetaling van het pensioen door
het fonds opgeschort.

Wijziging en beëindiging of verlies van recht
• Het nabestaandenpensioen wordt (evenals de overige pensioenen) telkens

wanneer de overheid de salarissen van de overheidsdienaren indexeert door
het fonds geïndexeerd, indien en voor zover de vermogenspositie van het
fonds uitgedrukt in de dekkingsgraad dit toelaat. (Voorwaardelijke indexatie)

• Het recht op een nabestaandenpensioen eindigt met het einde van de
maand waarin de nabestaande is overleden. 

• Indien een nabestaande wordt veroordeeld ter zake van de dood van de 
persoon aan wiens overlijden hij/zij recht op een nabestaandenpensioen zou
kunnen verkrijgen, dan ontvalt hem/haar alle rechten op een nabestaanden-
pensioen.
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Waar kan ik heen met mijn vragen?
Als u na het lezen van de in deze brochure gegeven informatie nog vragen
heeft, kunt u zich schriftelijk of mondeling wenden tot de afdeling Klanten-
service van het APC. Onze afdeling Klantenservice staat klaar om deze vragen
te beantwoorden en is telefonisch bereikbaar op telefoonnummers 599 9
4343018 of 599 9 4343000 of 599 9 4343001. Via email is de afdeling klan-
tenservice bereikbaar via pensioenberekening@apc.cw en info@apc.cw

Hoewel grote aandacht is besteed aan de formulering en inhoud van deze bro-
chure, kunnen er aan de brochure geen rechten worden ontleend. 
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