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Inleiding
Deze brochure gaat over het bijzonder nabestaandenpensioen. Onder bijzon-
der nabestaandenpensioen wordt verstaan het pensioen waarop een ex-echt-
genoot of ex-echtgenote of ex partner van een overheidsdienaar, gewezen
overheidsdienaar of gepensioneerde overheidsdienaar na diens overlijden aan-
spraak op kan maken.

Wie is een bijzonder nabestaande?
Een bijzonder nabestaande is iemand die gehuwd is geweest met een over-
heidsdienaar, gewezen overheidsdienaar of gepensioneerde overheidsdienaar
of samen heeft gewoond met zo’n persoon op basis van een notariële samen-
levingsovereenkomst die door de overheidsdienaar, gewezen overheidsdienaar
of gepensioneerde overheidsdienaar bij het fonds is aangemeld en die is
komen te overlijden. Als dit het geval is, kunt u bij overlijden van uw ex-echt-
genoot/ex-echtgenote of partner, als voldaan wordt aan de hierna aangegeven
vereisten, aanspraak maken op een bijzonder nabestaandenpensioen.
De mogelijkheid van het verkrijgen van een bijzonder nabestaandenpensioen
heeft niet altijd bestaan. Ze is pas in 1990 ingevoerd en is in principe alleen
mogelijk in geval de echtscheiding gelegen is na 1 augustus 1990. 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor
een bijzonder nabestaandenpensioen?
Om in aanmerking te komen voor het toekennen van een bijzonder nabestaan-
denpensioen dient u een schriftelijke aanvraag bij het APC in te dienen. For-
mulieren voor het doen van een aanvraag kunt u bij APC verkrijgen. De
formulieren zijn ook digitaal van de website te halen.
Indien op uw aanvraag een bijzonder nabestaandenpensioen aan u wordt toe-
gekend, zal de betreffende pensioenuitkering ingaan de dag volgende op de
dag waarop uw gewezen echtgenoot/echtgenote is overleden. 
Als u het pensioen echter aanvraagt op een tijdstip later dan een jaar na het
overlijden van uw gewezen echtgenoot/gewezen echtgenote, 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 ingediend. 
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De hoogte of de waarde van het bijzonder nabe-
staandenpensioen
Bij pensioenen die zijn afgeleid van een ouderdomspensioen, zoals dat het
geval is met het nabestaandenpensioen, het bijzonder nabestaandenpensioen
en het wezenpensioen is de regel dat de gezamenlijke pensioenen afgeleid van
een ouderdomspensioen niet meer mogen bedragen dan het ouderdomspen-
sioen waarvan zij zijn afgeleid.
• Het bijzonder nabestaandenpensioen kan (ingeval er 2 of minder gerechtig-
den op het wezenpensioen bestaan) maximaal 70/100ste deel (70%) van het
pensioen bedragen waar de overledene recht op had of uitzicht op zou heb-
ben gehad.

• Ingeval er meer dan 2 gerechtigden op het wezenpensioen bestaan, is het
bijzonder nabestaandenpensioen minder dan 70/100ste deel van het pen-
sioen waar de overledene recht op had of uitzicht op zou hebben gehad. Im-
mers, het gezamenlijke bedrag van de pensioenen mag het pensioenbedrag
waarvan die pensioenen zijn afgeleid, niet te boven gaan. 

Voor de vaststelling van de hoogte van het bijzonder nabestaandenpensioen
wordt:
• slechts de diensttijd meegeteld die ligt vóór de ontbinding van het huwelijk; 
• gebruik gemaakt van de pensioengrondslag zoals die was op het moment
van de echtscheiding. Met andere woorden verhogingen van het salaris ge-
noten na de echtscheiding worden bij de berekening van het bijzonder na-
bestaanden pensioen niet meegenomen.

Is het mogelijk dat er naast u ook andere gerechtig-
den op bijzonder nabestaandenpensioen of nabe-
staandenpensioen bestaan?
Vaak heeft de overledene naast een echtgenote/echtgenoot (of partner) die
aanspraak kan maken op een nabestaandenpensioen, ook kinderen nagelaten
die aanspraak kunnen maken op een wezenpensioen. In de brochure Nabe-
staandenpensioen en de brochure Wezenpensioen kunt u informatie vinden
over deze pensioenen. 
Het kan voorkomen dat er sprake is van een situatie waarin de overledene
meerdere keren getrouwd is geweest of meerdere samenlevingsrelaties op
basis van een aan het APC gemeld notariële samenlevingsovereenkomst heeft
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gehad, waardoor er meerdere personen aanspraak op bijzonder nabestaan-
denpensioen, voor zover de datum van de echtscheidingen niet is gelegen vóór
1 augustus 1990, kunnen maken. 
Het gevolg van het bestaan van meerdere gerechtigden op bijzonder nabe-
staandenpensioen (naast een eventuele gerechtigde op nabestaandenpensi-
oen) is:
• dat het bedrag van 70/100ste deel van het pensioen van de overledene dat
voor nabestaandenpensioen beschikbaar is, moet worden verdeeld over de
overige gerechtigden op bijzonder nabestaandenpensioen. 

• het bedrag van het uit te keren nabestaandenpensioen verminderd wordt
met de bedragen die aan bijzonder nabestaandenpensioen moeten worden
uitgekeerd. 

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 over-
heidsdienaar doch vóór het bereiken van het 60ste respectievelijk 65ste le-
vensjaar voor het laatst is getrouwd. 
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 gedu-
rende zijn eerdere huwelijksperiode, waardoor er na het aangaan van zijn latere
huwelijk geen verdere pensioenopbouw meer heeft plaatsgevonden.
In het geval dat de echtscheiding vóór 1 augustus 1990 gelegen is en de over-
leden overheidsdienaar, gewezen overheidsdienaar of gepensioneerde over-
heidsdienaar bij zijn overlijden geen betrekking nalaat die recht heeft op een
nabestaandenpensioen, kan de eerdere echtgenote aanspraak maken op een
bijzonder nabestaandenpensioen.

Trouwen na het ingaan van het bijzonder 
nabestaandenpensioen 
Als degene die recht heeft op een bijzonder nabestaandenpensioen, her-
trouwt, heeft dit geen gevolgen voor het recht op het bijzonder nabestaan-
denpensioen.
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Wanneer verliest de rechthebbende het recht op een
bijzonder nabestaandenpensioen?
Indien een bijzondere nabestaande wordt veroordeeld ter zake van de dood
van de persoon aan wiens overlijden hij/zij recht op een bijzonder nabestaan-
denpensioen zou kunnen verkrijgen, verliest hij/zij alle rechten op dit bijzonder
nabestaandenpensioen. 

Meldingsplicht
De bijzondere nabestaande die woonachtig is buiten Curaçao, heeft de ver-
plichting 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 over-
leggen van het bewijs van in leven zijn uitblijft, wordt de uitbetaling van het
pensioen door het fonds opgeschort.

Wijziging en beëindiging van het recht op bijzonder
nabestaandenpensioen
• Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt net als de overige pensioenen
telkens wanneer de overheid de salarissen van de overheidsdienaren inde-
xeert, door het fonds geïndexeerd. 

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

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.

6
Bijzonder nabestaandenpensioen brochure



7
Bijzonder nabestaandenpensioen brochure



8
Bijzonder nabestaandenpensioen brochure


