Banko di Seguro Sosial

Mijn echtgenoot is
overleden. Kom ik dan in
aanmerking voor een
weduwepensioen?

Hoeveel
weduwnaarspensioen
ontvang ik?

Toelichting behorend bij het
aanvraagformulier voor een
weduwe/weduwnaarspensioen op
grond van de Algemene Weduwen- en
Wezenverzekering (AWW)

SVB Banko Di Seguro Sosial

Algemeen
Deze toelichting is om u te helpen bij
het
invullen
van
het
aanvraagformulier. Wij verzoeken u
deze toelichting zorgvuldig te lezen
en de instructies op te volgen.
Om in aanmerking te komen voor
een weduwe/weduwnaarspensioen
(AWW):
1. moet
uw
overleden
huwelijkspartner op het moment
van zijn/haar overlijden verzekerd
zijn geweest voor de AWW, en
2. dient u jonger te zijn dan 65 jaar,
en
3. moet
uw
overleden
huwelijkspartner met u te zijn
gehuwd voordat hij/zij 65 jaar was.
De overleden huwelijkspartner is
verplicht verzekerd voor de AWW als
hij/zij ten tijde van zijn overlijden op
Curaçao heeft gewoond (ingezetene).
Als u
met de overleden
huwelijkspartner al eens eerder
gehuwd was voordat hij/zij 65 jaar
was en opnieuw met u is gehuwd na
zijn/haar 65ste jaar en u bent op het
tijdstip van zijn/haar overlijden met
hem/haar gehuwd, dan kunt u ook
aanspraak maken op het AWWpensioen. Voldoet u aan
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bovenstaande voorwaarden, vul dan
het aanvraagformulier in om het
AWW-pensioen aan te vragen.
Ingangsdatum AWW-pensioen
Het AWW-pensioen gaat in op de
eerste dag van de maand volgende
op die waarin het recht is ontstaan.
Als de aanvraag later nadat het recht
op AWW-pensioen is ontstaan wordt
ingediend, wordt het AWW-pensioen
bij toekenning met terugwerkende
kracht (maximaal twaalf maanden)
uitgekeerd. Alleen indien middels
bewijsstukken
aannemelijk kan
worden gemaakt dat door dringende
redenen (bijzonder geval) niet
eerder een aanvraag kon worden
ingediend, kan afgeweken worden
van deze wettelijke regel en kan het
AWW-pensioen op een later
ingangsdatum ingaan.
Waar kunt u uw aanvraag
indienen
Uw aanvraag, samen met eventuele
bijlagen, dient u in bij de Sociale
Verzekeringsbank Curaçao, ter
attentie van afdeling Pensioenen,
Pater Euwensweg 9, Curaçao. U
kunt vanuit het buitenland het
aanvraagformulier via onze website
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downloaden of de SVB verzoeken
om u een aanvraagformulier op te
sturen. Aanvraagformulieren met
bijlagen kunnen ook digitaal worden
o p g e s t u u r d
n a a r
pensioenen@svbcur.org. Na
o n t v a n g s t v a n u w
aanvraagformulier zullen wij dit ook
schriftelijk bevestigen.
Wanneer dient u een aanvraag in
De aanvraag dient u zo snel mogelijk
in na het overlijden van uw
huwelijkspartner. Als u de aanvraag
later indient, loopt u het risico dat u
uw AWW-pensioen ook later krijgt
uitbetaald.
Hoe wordt uw aanvraagformulier
bij de SVB verder behandeld?
Het
aanvraagformulier
wordt
gecontroleerd op volledigheid en of
alle relevante bijlagen/bewijsstukken
zijn overgelegd. Is de aanvraag
onvolledig, dan wordt u hiervan
schriftelijk/telefonisch op de hoogte
gesteld. U krijgt dan de gelegenheid
om
binnen
2
weken
uw
aanvraagformulier alsnog volledig te
maken. Een volledige aanvraag
wordt na ontvangst in behandeling
genomen en aan een contactpersoon
toegewezen. Binnen 4-6 weken
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ontvangt u een besluit op uw
aanvraag.
U woont in het buitenland
Als u in het buitenland woont, moet
u samen met het aanvraagformulier
een attestatie de vita (bewijs van in
leven zijn) indienen. De Attestatie de
Vita kunt u bij de volgende instanties
ophalen:
 Nederland: gemeentehuis.
 Sint Maarten, BES-eilanden of
Aruba: bij één van de bevoegde
verzekeringsorganen van deze
landen.
 Elders: Nederlandse ambassade,
Nederlands
consulaat,
plaatselijke notaris en plaatselijke
bevolkingsregister.
U kunt gebruik maken van ons
formulier attestatie de vita, die via
onze
website
kan
worden
gedownload, om deze door
bovengenoemde instanties te laten
valideren
en
waarmerken.
Uitsluitend originele gevalideerde
en gewaarmerkte attestatie de
vita’s zullen in behandeling worden
genomen.
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Toelichting
bij
de
aanvraagformulier AWW

vragen

Vraag 1.1
Vul hier uw volledige voornamen,
achternaam en geslacht bij geboorte
in.
Vraag 1.2
Vul hier de geboortedatum, de
volledige geboorteplaats en uw
nationaliteit in. Als u op Curaçao
woont,
vult
u
ook
uw
Identiteitsnummer (sedula). Als u in
Nederland woont, dient u uw BSN in
te vullen. Voeg een kopie bij van een
geldig legitimatiebewijs (paspoort,
sedula, rijbewijs).
Vraag 1.3
Vult u als u gehuwd bent de
huwelijksgegevens zoals deze zijn
opgenomen in de huwelijksakte.
Voeg bij een kopie van de
huwelijksakte
Vraag 1.4
Hier vult u uw werkelijke woonadres
in. Dit adres dient overeen te komen
met het adres dat is opgenomen in
het Bevolkingsregister.
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Vraag 1.5
Vul hier uw telefoonnummer(s)
waarop wij u kunnen bereiken en uw
e-mailadres. Indien u een emailadres opgeeft zal de SVB zoveel
mogelijk
met
u
digitaal
corresponderen.
Vraag 2.1
Hier vult u de persoonsgegevens van
uw overleden huwelijkspartner in.
Deze gegevens dienen overeen te
komen met de persoonsgegevens
zowel op de overlijdensakte als in
het bevolkingsregister. Voeg bij een
kopie van de overlijdensakte.
Vraag 2.2 tm 2.4
Hier vult u de overlijdensdatum,
plaats en land in zoals deze is
opgenomen op de overlijdensakte.
De vraag of uw huwelijkspartner in
het buitenland is overleden wordt
gesteld in verband met het
vaststellen of de verplichte AWW
verzekering niet is geëindigd. Indien
uw
huwelijkspartner
in
het
buitenland is overleden, vult u,
indien bekend, het reisdoel in en het
vertrekdatum. Vul de gegevens zo
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volledig en juist mogelijk in. De SVB
beoordeelt op basis van de gegevens
of uw overleden huwelijkspartner
verzekerd is geweest op grond van
de AWW.
Vraag 3.1
Hier geeft u aan als u meent invalide
te zijn. Indien ten tijde van het
overlijden van uw huwelijkspartner u
invalide bent dan komt u mogelijk in
aanmerking voor een aanvulling tot
de maximale AWW-pensioen. U
wordt als invalide in de zin van de
AWW beschouwd indien er sprake is
van een ziekte of gebreken waardoor
u hierdoor blijvend niet in staat bent
om regelmatige werkzaamheden in
loondienst te verrichten. Voeg een
kopie bij van de medische verklaring.
Vraag 3.2
Indien u ten tijde van het overlijden
van uw huwelijkspartner een of
meer kinderen heeft die geheel ten
laste van u komen en die tevens
recht hebben op een wezenpensioen,
dan komt u mogelijk in aanmerking
voor een aanvulling tot de maximale
AWW-pensioen.

Vraag 4.1
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Het AWW-pensioen wordt aan het
begin van elke maand op een
bankrekeningnummer overgemaakt.
Vul hier het rekeningnummer in van
de bankrekening. Voeg een kopie bij
van een recent bankafschrift.
Vraag 4.2
Als de AWW-pensioen op een
buitenlands bankrekeningnummer
(buiten het Koninkrijk) overgemaakt
dient te worden vul hier de IBAN
(International Bank Account Number)
en BIC (Bank Identifier Code) in. De
BIC is verplicht bij alle internationale
betalingen. Zonder deze codes
kunnen wij de AWW-pensioen niet
overmaken. De IBAN en BIC vindt u
op uw bankafschrift, zo niet, kunt u
deze opvragen bij uw bank. Stuur
een kopie van een bewijs, waar de
IBAN en BIC op staan vermeld, mee
met het aanvraagformulier.
Vraag 4.3
Als u op een andere manier de
AWW-pensioen wilt ontvangen dan
dient u bij deze vraag aan te geven
op welke wijze u dit wenst.

Ondertekening
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Door ondertekening van de aanvraag
bevestigt u officieel dat de gegevens
in de aanvraag juist en volledig zijn.
Wijzigen de gegevens die u heeft
verstrekt, dan moet u dit direct
schriftelijk melden aan de SVB. Deze
verplichting geldt ook als op uw
aanvraag nog geen beslissing is
genomen. De volgende wijzigingen
bent u verplicht om door te geven:
 uw adres of bankrekeningnummer
verandert;
 u verhuist naar het buitenland;
 u gaat hertrouwen.
 u weer in staat bent om
regelmatige werkzaamheden in
loondienst te verrichten.

Vergeet niet om de door u
aangekruiste bijlagen mee te sturen
met uw aanvraag.
Tot slot
Heeft u nog vragen over de inhoud
van deze toelichting of u wilt meer
informatie over de AWW-pensioen,
neem dan contact op met de SVB.
Wij helpen u graag verder. Wij zijn
op werkdagen bereikbaar van 07:30
uur tot en met 16:00 uur via telefoon
(434-4402)
en
email
(pensioenen@svbcur.org). Op onze
website vindt (www.svbcur.org.) u
uitgebreide informatie over de
wetten en regelingen die de SVB
uitvoert.

Bijlagen

Page 6 of 6

Toelichting aanvraag AWW-pensioen

