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Inleiding
In deze brochure wordt u informatie verstrekt over het wezenpensioen.
Indien de vader of de moeder van een kind of beiden bij de overheid werken
(ambtenaar of arbeidscontractant) of in het verleden bij de overheid heeft/heb-
ben gewerkt en deelgenoot waren in de pensioenregeling, heeft het kind bij
overlijden van die ouder(s) recht op een wezenpensioen. Het kind heeft ook
recht op een wezenpensioen als zijn vader of moeder die reeds gepensioneerd
is, komt te overlijden. Ook indien de vader of moeder bij een overheids-nv of
een door de overheid gesubsidieerde stichting die bij het APC is aangesloten,
werkte, heeft het kind bij overlijden van die ouder recht op een wezenpensi-
oen.

Wanneer heeft het kind recht op een 
wezenpensioen?
Een kind heeft recht op een wezenpensioen bij:
• het overlijden van een van de ouders of van beiden voor zover de overleden
ouder(s) deelnemer(s) in de pensioenregeling was (waren);

• het overlijden van een of beide pleegouders, indien het een pleegkind be-
treft, voor zover de overleden pleegouder(s) deelnemer(s) in de pensioen-
regeling was (waren).

Het kind zelf dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn de volgende: 
• Het kind moet de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en niet ge-
huwd zijn of gehuwd geweest zijn of samenwonen of hebben samenge-
woond op grond van een notariële samenlevingsovereenkomst.

• Als het kind reeds 21 jaar of ouder is maar jonger dan 25 jaar, moet het zijn
tijd met uitzondering van gevallen van ziekte of vakantie geheel of groten-
deels gebruiken voor het volgen van onderwijs.

• Als het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, maar nog niet 25 jaar is
geworden en ten gevolge van ziekte of gebreken blijvend niet in staat is
om met arbeid die voor zijn krachten berekend is, een derde te verdienen
van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen van dezelfde leeftijd
met zodanige arbeid kunnen verdienen.
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• Indien de vader overleden is, moet het kind een wettig kind zijn. Anders
gezegd: het kind moet uit getrouwde ouders zijn geboren.

• Als het voorgaande niet het geval is en de vader is overleden, moet het
kind door de vader zijn erkend.

• Indien het kind niet door de vader is erkend, moet de vader voorafgaande
aan zijn overlijden door de rechter zijn veroordeeld tot het voldoen in het
onderhoud van het kind, dan wel dient de vader voorafgaande aan het
overlijden bij notariële akte een onderhoudsplicht met betrekking tot het
kind hebben erkend.

• Indien het kind geen eigen kind is, dient de overledene op het moment van
zijn overlijden een pleegouderlijke zorg te hebben gehad voor het kind. Met
andere woorden: het kind moet een pleegkind zijn geweest van de overle-
dene. Of er sprake is van pleegouderlijke zorg, wordt op grond van de fei-
telijke omstandigheden van het geval beoordeeld.

Welke stappen moeten worden ondernomen om een
wezenpensioen te krijgen?
Welke stappen moeten door of ten behoeve van het kind genomen worden
om het recht op een wezenpensioen te effectueren?
• Het kind dan wel (ingeval het kind minderjarig is of anderszins handelings-
onbekwaam) de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dient/dienen
een verzoek tot toekenning van wezenpensioen bij het fonds in te dienen.
Formulieren hiervoor zijn bij het fonds verkrijgbaar of kunnen van de web-
site van het fonds worden gedownload.

• Gelijk met het aanvraagformulier moeten ook een kopie van het trouwboek
of familieboek en een geboorteakte alsook een kopie van de overlijdens-
akte worden overgelegd.

• Indien het kind 21 jaar of ouder is maar jonger dan 25 jaar en het merendeel
van zijn tijd aan het volgen van onderwijs wordt besteed, dient ook een
schoolverklaring te worden overgelegd. 

• Indien het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt maar nog niet 25 jaar
is geworden en ten gevolge van ziekte of gebreken blijvend niet in staat is
met arbeid die voor zijn krachten berekend is, een derde te verdienen van
hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen van dezelfde leeftijd
met zodanige arbeid kunnen verdienen, dan dient een doktersverklaring
aangaande de ziekte of gebreken waaraan het kind lijdt, te worden over-
gelegd.
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Wat is de hoogte of de waarde van 
het wezenpensioen?
Het wezenpensioen is evenals het nabestaandenpensioen een zogenaamd af-
geleid pensioen omdat het wordt afgeleid van het ouderdomspensioen waar
de overledene recht of uitzicht op had. De regel is dat de gezamenlijke pensi-
oenen afgeleid van een ouderdomspensioen niet meer mogen bedragen dan
het ouderdomspensioen waarvan zij zijn afgeleid.

• Het wezenpensioen bij het APC bedraagt 14/100ste deel (14%) van het
pensioen waar de overledene recht op had of uitzicht op zou hebben gehad
ingeval de ene ouder ten gevolge van het overlijden van de andere ouder
recht op pensioen toekomt. Ingeval de ene ouder aan het overlijden van
de andere ouder geen recht op pensioen toekomt, bedraagt het wezen-
pensioen 28/100 deel (28%) van het pensioen waar de overledene recht
op had of uitzicht op zou hebben gehad.

• Ingeval kinderen aan het overlijden van beide ouders recht op wezenpen-
sioen ontlenen, wordt het hoogste van de pensioenen toegekend.

• Als het overlijden van de ouder met zich meebrengt dat er meerdere we-
zenpensioenen moeten worden uitgekeerd of naast het wezenpensioen
ook nabestaandenpensioen of bijzonder nabestaandenpensioen moet wor-
den uitgekeerd, zal de som van deze pensioenen het pensioenbedrag waar-
van die pensioenen zijn afgeleid, niet overschrijden. 

• Indien nodig zal om overschrijding te voorkomen de pensioenen een even-
redige vermindering ondergaan.

Indien een actieve overheidsdienaar overlijdt vóór het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd van 65 jaar, wordt onder normale omstandigheden
voor de berekening van zijn pensioen waarvan het wezenpensioen wordt her-
leid, zijn diensttijd doorgeteld tot het einde van de maand waarin de overle-
dene de leeftijd van 65 jaar zou hebben bereikt. 
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Kan het voorkomen dat er naast het kind of kinderen
ook andere gerechtigden op een nabestaanden-
pensioen bestaan?
Vaak heeft de overledene naast een echtgenote/echtgenoot/partner meerdere
kinderen nagelaten die aanspraak kunnen maken op een wezenpensioen. Het
kan voorkomen dat er sprake is van een situatie waarin de overledene meer-
dere keren gehuwd is geweest of meerdere keren heeft samengeleefd op
grond van een notariële samenlevingsovereenkomst waardoor er naast het
recht van de echtgenoot/echtgenote/partner op nabestaandenpensioen
sprake kan zijn van rechten op een bijzonder nabestaandenpensioen vanwege
ex-vrouw c.q. ex-man c.q. ex-partner van de overledene, voor zover de datum
van de echtscheiding niet is gelegen vóór 1 augustus 1990. In de brochure
'Nabestaandenpensioen en bijzonder nabestaandenpensioen' worden deze
pensioenen nader uitgelegd.
Het gevolg van het bestaan van meerdere gerechtigden op wezenpensioen
(alsmede gerechtigden op nabestaandenpensioen en eventueel bijzonder na-
bestaandenpensioen) is dat al deze pensioenen moeten delen in het bedrag
van het ouderdomspensioen waarvan die pensioenen zijn afgeleid. Met andere
woorden: hoe meer pensioenen er zijn die moeten delen uit het zelfde pensi-
oenbedrag, hoe lager al die pensioenen worden. 

Zijn andere bronnen van inkomsten toegestaan?
• Het is toegestaan dat de wees die jonger is dan 21 jaar, andere bronnen
van inkomen heeft. 

• De wees die de leeftijd van 21 jaar reeds heeft bereikt maar nog geen 25
jaar is, kan ook over andere bronnen van inkomen beschikken zij het dat
zijn tijd zoals hierboven is aangegeven, grotendeels in beslag moet worden
genomen in verband met het volgen van onderwijs.

• De wees zal bijvoorbeeld naast het wezenpensioen bij het APC ook een
wezenpensioen op grond van de landsverordening weduwen- en wezen-
pensioen van de SVB krijgen uitgekeerd.
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Wat gebeurt er als de wees na het ingaan van het
wezenpensioen trouwt? 
Indien de wees na het ingaan van de wezenpensioen en vóór het bereiken van
de leeftijd van 21 jaar respectievelijk 25 jaar trouwt, zal het recht op wezen-
pensioen eindigen met het einde van de maand waarin de wees is getrouwd.

Heeft het bereiken van een bepaalde leeftijd 
gevolgen voor de uitkering van het recht?
• Het wezenpensioen eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar in-
dien niet kan worden aangetoond dat betrokken wees zijn tijd grotendeels
aanwendt in verband met het volgen van onderwijs.

• Indien kan worden aangetoond dat de wees zijn tijd grotendeels aanwendt
voor het volgen van onderwijs dan wel dat de wees ten gevolge van ziekte
of gebreken blijvend niet in staat is om met arbeid die voor zijn krachten
berekend is, een derde te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk ge-
zonde kinderen van dezelfde leeftijd met zodanige arbeid kunnen verdie-
nen, dan eindigt het wezenpensioen bij het bereiken van de leeftijd van 25
jaar van de wees.

Meldingsplicht
Indien de wees trouwt, dient dit aan het fonds te worden gemeld. De wees
die woonachtig is buiten Curaçao, heeft 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 op-
geschort.

Wordt het wezenpensioen geïndexeerd?
• Het wezenpensioen 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). 
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Wanneer eindigt het wezenpensioen?
• Het recht op wezenpensioen eindigt met het einde van de maand waarin
de wees is overleden. Het recht op wezenpensioen eindigt ook met het
einde van de maand waarin de wees de leeftijd van 21 respectievelijk 25
jaar heeft bereikt.

• Het recht op wezenpensioen eindigt ook ingeval de wees in het huwelijk
treedt. 

Verlies van rechten op een wezenpensioen
• Indien een wees wordt veroordeeld ter zake van de dood van de persoon
aan wiens overlijden hij/zij recht op een wezenpensioen zou kunnen ver-
krijgen, ontvalt hem/haar alle rechten op een wezenpensioen.

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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