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Ik ben 60,61…, jaar kom ik
dan in aanmerking voor
een AOV-pensioen?
Hoeveel AOVpensioen
ontvang ik ?

Toelichting behorend bij het
aanvraagformulier voor een
ouderdomspensioen op grond van de
Algemene ouderdomsverzekering
(AOV)

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.

Voldoet u aan bovenstaande
voorwaarden,
vul
dan
het
aanvraagformulier in om het AOVpensioen aan te vragen.

oud zijn (en die dus geboren zijn
tussen 02-03-1954 en 01-03-1956),
hebben de mogelijkheid om te
bepalen op welke leeftijd, variërend
van 60 tot en met 65 jaar, zij hun
recht op het AOV-pensioen willen of
zullen doen gelden. Voor verzekerden
die op het tijdstip van de
inwerkingtreding van de wijziging van
deze landsverordening 59 jaar oud
zijn ( die dus geboren zijn tussen 0203-1953 en 01-03-1954), geldt dat zij
bij het bereiken van de 60-jarige
leeftijd pensioengerechtigd zullen zijn
in de zin van de Landsverordening
Algemene
Ouderdomsverzekering,
zoals
deze
luidde
vóór
de
onderhavige wijziging.

Pensioenleeftijd AOV-pensioen
Per
1
maart
2013
is
de
pensioenleeftijd voor de AOVpensioen van 60 verhoogd naar 65.
Het verhogen van de pensioenleeftijd
tot 65 jaar is van toepassing op de
verzekerden
die
bij
de
inwerkingtreding van de wijziging van
deze landsverordening per 1 maart
2013 56 jaar of jonger zijn (geboren
dus na 01-03-1956). Verzekerden die
op
het
tijdstip
van
de
inwerkingtreding van de wijziging van
deze landsverordening 57 of 58 jaar

Ingangsdatum AOV-pensioen
Uw recht op AOV-pensioen ontstaat
op de eerste dag van de maand
volgende
op
die
waarin
u
pensioengerechtigd bent geworden.
Bij een aanvraag ingediend na het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd gaat uw AOV-pensioen niet
eerder in dan één jaar na de
indieningsdatum. Alleen indien u
middels bewijsstukken aannemelijk
kan maken dat u door dringende
redenen ( bijzonder geval) niet eerder
een aanvraag kon indienen, wijken

Om in aanmerking te komen voor een
AOV-pensioen moet u:
− de leeftijd van 65 jaar bereikt
hebben, en
− tussen uw 15e en 65ste verjaardag
verzekerd (ingezetene) zijn geweest
voor de AOV.
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wij af van deze wettelijke regel en uw
AOV-pensioen
op
een
later
ingangsdatum laten ingaan.
Waar kunt u uw aanvraag indienen
Uw aanvraag, samen met eventuele
bijlagen, dient u in bij de Sociale
Verzekeringsbank Curacao, ter
attentie van afdeling Pensioenen,
Pater Euwensweg 9, Curacao. U kunt
vanuit het buitenland het
aanvraagformulier via onze website
(www.svbcur.org) 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
ontvangst van uw aanvraagformulier
zullen wij dit ook schriftelijk
b e v e s t i g e n .
Wanneer dient u een aanvraag in
De aanvraag dient u 6 maanden in
voordat u uw pensioenleeftijd heeft
bereikt, zodat wij uw recht op AOVpensioen tijdig kunnen bepalen en u
dus ook tijdig uw AOV-pensioen
kunnen uitbetalen. Als u de aanvraag
later indient, loopt u het risico dat u
uw AOV-pensioen ook later krijgt
uitbetaald.
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Hoe wordt uw aanvraagformulier
bij de SVB verder behandeld?
Het
aanvraagformulier
wordt
gecontroleerd op volledigheid, of het
formulier van een handtekening is
voorzien en of alle relevante
bijlagen/bewijsstukken zijn overlegd.
Is uw 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 volledig aanvraag wordt
na
ontvangst
in
behandeling
genomen en aan een contactpersoon
toegewezen. U ontvangt van ons ook
informatie over uw contactpersoon
die
gedurende
de
behandelingsperiode contact met u
zal houden en waaraan u altijd
vragen kunt stellen. Alle de door u
verstrekte
gegevens
zullen
vertrouwelijk worden behandeld. De
SVB zal ernaar streven om binnen 812 weken u een beslissing op te
sturen over de door u ingediende
aanvraag.
U woont in het buitenland:
Attestatie de Vita
Als u in Nederland, Aruba, Sint
Maarten en op de BES-eilanden
woont moet u samen met uw
aanvraagformulier een attestatie de
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vita (bewijs van in leven zijn)
indienen. De Attestatie de Vita kunt u
bij de volgende instanties ophalen:
− Nederland: bij uw gemeente.
− Sint Maarten, BES-eilanden of
Aruba: bij één van de bevoegde
verzekeringsorganen van de landen.
Woont u elders in de wereld dan
dient u de attestatie de vita vóór de
12e van de maand voorafgaande aan
die waarin u uw pensioen leeftijd
heeft bereikt op te sturen. De
Attestatie de Vita kunt u bij één van
de volgende instanties ophalen:
Nederlandse
ambassade,
Nederlandse consulaat, plaatselijk
notaris
en
plaatselijke
bevolkingsregister. Het formulier
attestatie de vita, die via onze
website kan worden gedownload,
moet u door bovengenoemde
instanties laten invullen, valideren en
waarmerken. Uitsluitend originele
gevalideerde
en
gewaarmerkte
attestatie de vita zullen door de SVB
in behandeling worden genomen.
Toelichting
bij
de
aanvraagformulier AOV

vragen

Vraag 1
Vul hier uw volledige voornamen en
uw achternaam bij geboorte. Voeg
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een
kopie
van
een
geldig
identiteitsbewijs zoals, een paspoort,
rijbewijs of sedula. Als u in het
buitenland woont, moet u een kopie
opsturen van uw paspoort. Wanneer
u een kopie opstuurt van uw
identiteitsbewijs, zorgt u er dan voor
dat deze goed leesbaar is. Dit
voorkomt dat u de kopie nogmaals
moet opsturen.
Vraag 2
Vul hier de geboortedatum en de
volledige geboorteplaats in. Als u op
Curaçao woont vult u ook
uw
Identiteitsnummer (sedula). Als u in
Nederland woont, dient u uw BSN in
te vullen.
Vraag 4
Vult u hier uw huidig woonadres in.
Op dit adres ontvangt u alle
correspondentie van de SVB.
Vraag 5
Vul hier uw telefoonnummer(s)
waarop wij u kunnen bereiken en uw
e-mailadres. Indien u een e-mailadres
opgeeft zal de SVB zoveel mogelijk
met u digitaal corresponderen.
Vraag 6
U vult vraag 6 in als u onze
correspondentie op een ander adres
Toelichting aanvraag AOV
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wil ontvangen dan uw woonadres, of
op een postbusadres of via iemand
anders wilt ontvangen. In dat geval
moet u de naam en het adres van
deze persoon vermelden.

gelden. Bij vraag 10 dient u aan te
geven of u bij het bereiken van de
60ste verjaardag of bij het bereiken
van de 65ste verjaardag u uw AOVpensioen rechten wilt doen gelden.

Vraag 7 tm 10
Per 1 maart 2013 is de AOVpensioengerechtigde
leeftijd
verhoogd naar 65 jaar. Alleen voor
verzekerden die op 1 maart 2013
ouder waren dan 59 jaar geldt een
speciale regeling.
Indien u geboren bent tussen 1 maart
1954 en 1 maart 1956 heeft u de
mogelijkheid om te kiezen op welk
leeftijd tussen uw 60ste en 65ste
verjaardag u uw AOV-pensioen wilt
ontvangen, met dien verstande dat u
voor elk jaar dat u eerder dan uw
65ste verjaardag uw recht op AOVpensioen doet gelden, u permanent
6% minder aan AOV-pensioen zal
gaan ontvangen. Afhankelijk of u 57
of 58 jaar oud was op 1 maart 2013
dient u bij vraag 8 aan te geven op
welk leeftijd u uw recht op AOVpensioen wilt doen gelden.
Indien u op 1 maart 2013 59 jaar oud
was valt u in principe onder de oude
regeling en kunt u uw AOV-pensioen
met 60 jaar doen gelden. Echter u
heeft ook de mogelijkheid om uw
AOV-pensioen met 65 jaar te doen

Vraag 11a: ingezetene
Vult u bij vraag 8a alle periodes die u
tussen uw 15e verjaardag en uw
pensioenleeftijd
(zie
ook
pensioenleeftijd AOV-pensioen) op
Curaçao en in het buitenland heeft
gewoond. De hoogte van de AOVpensioen is afhankelijk van het aantal
jaren dat u verzekerd bent geweest
tussen uw 15e en uw pensioenleeftijd
en dus AOV-aanspraken heeft
opgebouwd. In de zin der AOV is het
enkel wonen op Curaçao voldoende
om verzekerd te zijn. Dit betekent dat
het centrum van uw levensbelangen
(sociaal, economisch en juridisch) op
Curaçao waren. Hebt u gedurende
uw verzekeringsperiode
buiten
Curaçao gewoond, bijvoorbeeld
vanwege wonen, werken of studeren,
dan bent u in de regel niet verzekerd
geweest en bouwt u dus geen AOVaanspraken, mits u binnen 1 jaar (360
dagen) na vertrek was teruggekeerd
naar
Curaçao.
Bijzondere
en
individuele omstandigheden kunnen
tevens een rol spelen bij de
beoordeling.
U
dient
met
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betrouwbare authentieke stukken
aan te tonen dat u verzekerd was
(gebleven) voor de AOV, indien u niet
onafgebroken op Curaçao heeft
gewoond. U krijgt voor ieder
kalenderjaar dat u niet verzekerd
bent geweest een korting op het
volledige AOV-pensioen.
Indien u tussen uw 15e verjaardag en
31-12-1985 op Aruba heeft gewoond
en u op 1 januari 1986 niet
woonachtig was op Aruba, bent u
toegescheiden aan het Land Curaçao
en vallen deze Arubaanse verzekerde
jaren voor rekening voor het land
Curaçao. Indien u op 1 januari 1986
woonachtig was op Aruba bent u
voor
alle
Arubaanse
jaren
toegescheiden aan het land Aruba.
Beperking kring van verzekerden
U bent niet verzekerd voor de AOV
als
u
gedurende
de
verzekeringsperiode op Curaçao
heeft gewoond en arbeid heeft
verricht uit hoofde van een
dienstbetrekking
met
een
buitenlandse
publiekrechtelijke
rechtspersoon
en
u
hierdoor
verzekerd was op grond van een
buitenlandse sociale volksverzekering
(bijvoorbeeld:
gedetacheerde
Nederlandse
pensioengerechtigde
ambtenaar)
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Emigratie
Als (ex-)vreemdeling was u verzekerd
voor de AOV, indien u rechtmatig
verblijf had op Curaçao tussen uw 15e
verjaardag en uw pensioenleeftijd.
Gegevens aangaande uw rechtmatig
verblijf op Curaçao zijn dan nodig om
de SVB in staat te stellen of u
verzekerd is geweest voor de AOV.
De volgende (officiële) documenten
kunnen uw rechtmatig verblijf op
Curaçao aantonen:
− permanente
of
voorlopige
verblijfsvergunning;
− naturalisatie certificaat;
− immigratie documenten;
− andere officiële documenten die
door de Curaçaose overheid zijn
uitgegeven voor niet Nederlanders
waaruit blijkt wat de status is van
het wettelijk verblijf op Curaçao.
De SVB houdt als vuistregel aan dat
als uw verblijf op Curaçao korter is
geweest dan 1 jaar (360 dagen) u in
beginsel geen ingezetene was.
Vraag 11b: niet ingezetene
Indien u als niet ingezetene op
Curaçao arbeid in dienstbetrekking
heeft
verricht
en
hierdoor
aangeslagen bent aangeslagen in de
inkomstenbelasting
als
binnen
Curaçao wonende belastingplichtige,
Toelichting aanvraag AOV
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bent u verzekerd voor de AOV. Voeg
bij kopieën van uw aanslagbiljetten
Inkomstenbelasting.
Vraag 11c: in het buitenland
woonachtige ambtenaren
U bent verzekerd voor de AOV, ook
wanneer u als Curaçaose ambtenaar
met een Nederlandse nationaliteit in
het buitenland heeft gewoond,
omdat:
− u in Nederland heeft gewerkt in
dienstbetrekking van de Curaçaose
overheid. Dit geval doet zich voor
als men in Nederland werkzaam is
geweest
als
Curaçaose
gevolmachtigde Minister of voor de
gevolmachtigde minister.
− u een studie-opdracht van de
Curaçaose overheid vervulde.
Voeg bij een kopie van
landsbesluit of beschikking.

uw

Afhankelijk van uw situatie vult u bij
kolom “reden” studie-opdracht of
dienstbetrekking in. De familieleden
van bovengenoemde gevallen vallen
helaas niet onder deze regeling.
Vraag 12
Ingeval u in een verpleging of
verzorgingsinstelling verblijft, dient u
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bij deze vraag de gegevens van de
instelling in te vullen.
Vraag 14
Indien u vóór 1 maart 1953 bent
geboren valt u nog steeds onder de
oude AOV-pensioen regeling, waarbij
de AOV-pensioenleeftijd 60 jaar was.
Bij een te late indiening van een
aanvraag hanteert de SVN een
terugwerkende kracht van 12
maanden. Echter indien u kan
bewijzen dat er sprake is van een
bijzonder geval zal de SVB een
terugwerkende kracht van maximaal
36 maanden gaan hanteren. U dient
bij deze vraag aan te geven wat de
reden is dat u een aanvraag om een
AOV-pensioen niet bij het bereiken
van uw 60ste verjaardag heeft
ingediend.
Vraag 15
Als u bij het beantwoorden van de
vragen meer schrijfruimte nodig
heeft, kunt u hier uw additionele
gegevens kwijt.
Vraag 16
U ontvangt uw AOV-pensioen vooruit,
dus aan het begin van elke maand.
Uw AOV-pensioen wordt op een
rekeningnummer overgemaakt. Dit is
ook de reden waarom wij altijd een
Toelichting aanvraag AOV
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rekeningnummer van u nodig hebben. aanvraag nog geen beslissing is
Stuurt een kopie mee van een recent genomen.
bankafschrift.
De volgende wijzigingen bent u
verplicht door te geven:
Vraag 17
− uw adres of bankrekeningnummer
Als u uw AOV-pensioen op een
verandert;
buitenlands
bankrekeningnummer − uw nationaliteit wijzigt;
(buiten het koninkrijk) wenst te − u verhuist naar een ander land;
ontvangen vult u hier de IBAN − indient u trouwt/bent gescheiden.
(International Bank Account Number) Voorts bevestigt u ook dat
u
en BIC (Bank Identifier Code). Uw BIC eenmalig uw recht op een AOVis verplicht bij alle internationale pensioen kan doen gelden indien u
betalingen. Zonder deze codes geboren bent na 1 maart 1953.
kunnen wij uw AOV-pensioen niet
overmaken. Uw IBAN en BIC vindt u Bijlagen
op uw bankafschrift, zoniet kunt u Denkt u eraan om de door u
deze opvragen bij uw bank. Stuurt dit aangekruiste bijlagen mee te sturen
mee met het aanvraagformulier.
met uw aanvraag.
Vraag 18
Als u op een andere manier uw AOVpensioen wilt ontvangen dan dient u
bij deze vraag aan te geven op welke
wijze u dit wilt.
Ondertekening
Door ondertekening van de aanvraag
bevestigt u officieel dat de gegevens
in de aanvraag juist en volledig zijn.
Wijzigen de gegevens die u hebt
verstrekt, dan moet u dit direct
schriftelijk melden aan de SVB. Deze
verplichting geldt ook als op uw
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Tot slot
Hebt u nog vragen over de inhoud
van deze toelichting of u wilt meer
informatie over de AOV-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 bereikbaar 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.
Toelichting aanvraag AOV

