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□= aankruisen wat van toepassing is

   Banko di Seguro Sosial 
Pater Euwensweg 9, Curaçao 

Email: pensioenen@svbcur.org of  Website:www.svbcur.org.  

Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 

Aanvraag om Wezenpensioen 
 Met dit formulier vraagt u een wezenpensioen krachtens de Landsverordening Algemene Weduwen- en 

Wezenverzekering aan. De wees ouder dan 18 jaar of de ouder/voogd van de minderjarige wees kan het 

wezenpensioen aanvragen. Gebruik voor iedere wees een apart formulier. Lees eerst de bijgevoegde 

toelichting voordat u dit formulier invult. Vul het formulier met blokletters en volledig in. 

1 Gegevens van de wees 

1.1 Achternaam (bij geboorte) 

Voornamen (voluit) 

Geslacht Man.  Vrouw.
 Dag  Maand  Jaar 

1.2 Geboortedatum |    |   |    | 

Geboorteplaats/land 

(voeg bij een kopie van een geldig legitimatiebewijs)  Jaar  Maand  Dag  Volg-# 

Identiteitsnummer |       |   |   |   | 

Nationaliteit 

1.3 Straat en huisnummer 

Woonland 

1.4 Telefoonnummer 

E-mailadres

1.5  ( indien in Nederland woonachtig) 

Nederlands burgerservicenummer  (BSN) 

2 Gegevens overledene 

2.1 Achternaam (bij geboorte) 

Voornamen (voluit) 

Geslacht  Man.  Vrouw.
 Dag  Maand  Jaar 

Geboortedatum |    |   |   | 

Geboorteplaats/land 

Adres en woonplaats op overlijdensdatum 

(voeg bij een kopie van de overlijdensakte)  Dag  Maand  Jaar 

2.2 Datum overlijden |    |   |        | 

2.3 Land van overlijden Curaçao. Ga naar 3

 Buitenland, namelijk: ____________________________ 

Reden vertrek buitenland:________________________

 Dag  Maand  Jaar 

     Datum vertrek buitenland:|_______|_______|________| 

Datum indiening: AWW-no.: 

In te vullen door de SVB 

mailto:pensioenen@svbcur.org


  Aanvraagformulier AAW 
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3 Gegevens aanvrager 
Alleen invullen door een ouder/voogd indien de wees een 
minderjarige is. 

3.1 Achternaam aanvrager   

  Voornamen (voluit)   

  Geslacht Man  Vrouw
  

 
      Dag          Maand             Jaar 

  Geboortedatum |                |                  |                     | 

  Geboorteplaats/land   

  (voeg bij een kopie van een geldig  legitimatiebewijs)       Jaar            Maand               Dag                      Volg-# 

  Identiteitsnummer |                  |                  |                       |                         |                  

  Nationaliteit   

  Straat en huisnummer   

  Postcode en woonplaats   

3.2 Telefoonnummer   

  E-mailadres   

3.3 Bent u de ouder van de wees?  Ja     Ga naar 4 Nee.

  
                                           Dag      Maand         Jaar

  Bent u door een rechtelijke beschikking  Ja, sinds:        |_______|_______|__________|

 
benoemd tot voogd?                                     Voeg bij een kopie van de beschikking 

  
 

 Nee 

4 Relatie met de overledene  Zie ook de toelichting 

4.1 

Familierechtelijke betrekking: 
Wat was de verwantschap van de 
overledene met de wees?  

Moeder Ga naar 5.  Voeg bij een kopie van de geboorteakte of  

                                            familieboekje. 

 Vader. Ga naar 4.2 

                                                    Dag      Maand         Jaar 

4.2 
Waren de ouders van de wees met elkaar 
gehuwd toen de wees was geboren ? Ja, datum huwelijk: |_____|______|________|       

  
 

       Ga naar 5.                  Voeg bij een kopie van de huwelijksakte 

     Nee. Ga naar 4.3

4.3 Is de wees door de vader erkend? Ja.  Voeg bij een kopie van de erkenningsakte. Ga naar 5.

    Nee. Ga naar 4.4

4.4 
Is het vaderschap van de wees door een 
rechter vastgesteld? Ja. Voeg bij een kopie van de rechtelijke beslissing. Ga naar 5.

     Nee. Ga naar 4.5

4.5 
Is de wees door de overleden man 
geadopteerd? 

Ja. Voeg bij een kopie van de adoptieakte. Ga naar 5. 

 Nee. Ga naar 4.6
    



4.6 
Kan bewezen worden dat ten tijde van het 
overlijden van de verzekerde man:  

 

  
                                           

 
a) de wees in een gezinsverband met de  Nee. Ga naar b) 

 
     verzekerde man samenleefde?                                           Dag        Maand         Jaar

  

    
  
Woonadres verzekerde man op overlijdensdatum 

Ja, sinds:        |_______|_______|__________|

 
   Voeg bij een kopie van een uitreksel adreshistorie of jaaropgave salaris.
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                                        Dag         Maand              Jaar 

 

b) hem een onderhoudsplicht door een 
rechter is opgelegd, dan wel door hem  Ja, sinds:        |_______|_______|__________|

 

    bij originele akte onderhoudsplicht is      
    erkend?             Voeg bij een kopie van de rechtelijke uitspraak 

  

 Nee                         

    Beantwoordt deze vragen met betrekking tot de wees die tussen de15  

5 Situatie van het kind en 24 jaar oud is 

5.1 Volgt de wees een dagonderwijs of een   Ja. Ga naar 6. Voeg bij een originele schoolverklaring.

  beroepsopleiding? 
     Nee.

5.2 Is de wees als gevolg van een ziekte of   Ja. Voeg bij een kopie van een medische verklaring.

 
een lichamelijk of geestelijk gebrek niet 


 

in staat om te werken?   Nee.

5.3 Wordt de wees in een inrichting verpleegd  Ja.           Nee. 

  of verzorgd? Indien Ja: 


  Naam en plaats inrichting   

 

Voor wiens rekening komen de verpleeg- 
kosten? 

 6 Betaling Voeg een kopie bij van een document waarop uw volledige  

  
 

bankgegevens staan vermeld ( bv een bankafschrift) 

Ik wens dat mijn AWW-pensioen wordt uitbetaald:   
  

 
  

- per bank/Giro:   
  

 
  

6.1 Rekeningnummer I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I      | 

  Op naam van   

  Naam van de bank   

 

Deze gegevens alleen invullen indien u uw AWW-
pensioen op een buitenlands bankrekeningnummer 
wilt ontvangen. 

Staan de BIC en IBAN code niet op uw bankafschrift, dan kunt u een 
bewijs opvragen bij uw bank. Stuur dit mee met dit 
formulier.                             . 

  
  

6.2 IBAN nummer   

  BIC ( ook bekend als SWIFT-code)    

  Adres van de bank   

  Postcode en vestigingsplaats   

  Land/plaats van de bank   

6.3 - anders namelijk:  APNA                         Stam nr.:          

  
 

 N.V. Pensioen ESC. Ledenregistratie nr:  

  
 

 aan een gemachtigde:  

  
 

Naam: 

  
 

Adres: 

  
 

              Jaar      Maand          Dag           Volg-# 

  
 

ID-# : |______|________|________|________|                                      

    Telefoon: 

  
e-mailadres: 



  Aanvraagformulier AAW 
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7 Tot slot 
 

  

Heeft u al eerder bij de SVB een aanvraag ingediend ter verkrijging van een wezenpensioen? 
                                                                                                          Dag              Maand                 Jaar 

 
  

7.1 Nee.     Ja.       Datum indiening: |_________|_________|_________| 

 
 

  

 

8 Ondertekening    

      

Ik verklaar dat:   

- alle vragen van dit formulier juist, volledig en naar waarheid zijn ingevuld: 

- ik op de hoogte ben van mijn verplichting om veranderingen in mijn persoonlijke situatie te melden: 

- het mij bekend is dat onjuiste of onvolledige gegevensverstrekking- nu en in de toekomst- kan leiden 

  tot terugvordering  van hetgeen onterecht aan AWW-pensioen is uitbetaald: 

  
 

  

        Dag              Maand               Jaar 

Datum |                |                 |                         | 

      

Plaats   

Handtekening ouder/voogd   
( indien de wees minderjarig is ) 

 

Handtekening wees   

( indien de wees 18 jaar of ouder is)   

 

     LET OP 
Vul dit formulier zorgvuldig in en stuur het terug naar de Sociale Verzekeringsbank Curaçao. Wij nemen de 
aanvraag alleen in behandeling als het formulier volledig is ingevuld en is voorzien van een handtekening en 
 kopieën gevraagde documenten. Tevens wijzen wij u erop dat onjuiste of onvolledige invulling van het formulier 
kan leiden tot vertraging in de afhandeling. 

  
 

  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier, bel dan met de SVB (434-4402) of stuur een email 

(pensioenen@svbcur.org). Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.svbcur.org.  

 
  

                                             BESTEMD VOOR BEVOLKINGSREGISTER 

        

        

        

Zijn de vragen 1 tm  4  juist beantwoord?     

zo neen, dan wordt u verzocht de antwoorden      

te verbeteren c.q. aan te vullen.      

        

        

Datum verificatie     

        

Handtekenig en stempel bevolkingsregister     

 

http://www.svbcur.org/
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Bijlagen 

Het aanvraagformulier moet worden aangevuld met de volgende bijlagen. Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. 

Verplichte bijlagen:   

 Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wees: sedula, paspoort, rijbewijs.

 Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ouder/voogd van de wees indien hij/zij de aanvraag ondertekent.

 Kopie van een recent bankafschrift, waarop duidelijk de naam van de rekeninghouder en rekeningnummer

 staan vermeld. 

 Kopie van de overlijdensakte.



Bijlagen die verplicht zijn als ze voor u gelden: 

 Als de aanvrager de wettelijke vertegenwoordiger is van de wees:

- een kopie van de beschikking.

  

 Als de ouders van de wees gehuwd waren:

- een kopie van de huwelijksakte.

 Als de wees erkend is:

- kopie van de erkenningsakte.

 Als het vaderschap door een rechter is vastgesteld:

- een kopie van de rechtelijke beslissing.

 Als de overleden man de wees heeft geadopteerd:

- kopie van de adoptieakte.

 Als de wees in gezinsverband samen met de overleden verzekerde man woonde:

- kopie uitreksel adres/historie.

- kopie inkomensgegevens ivm kinderaftrek.

 Als aan de verzekerde vader onderhoudsplicht is opgelegd:

- kopie van de rechtelijke uitspraak.

 Als de wees, die ouder is dan 15 maar jonger dan 25 jaar, dagonderwijs of beroepsopleiding volgt:

- kopie van de schoolverklaring.

 Als de wees, die jonger is dan 15 jaar, in het buitenland woont:

- attestatie de vita (bewijs van in leven zijn).

 Als de wees als gevolg van ziekte of een lichamelijk of geestelijk gebrek niet in staat is om te werken:

- kopie van de medische verklaring inzake de ziekte of lichamelijk/geestelijk gebrek.

 Als de wees of de ouder/voogd van de wees niet op Aruba, Sint Maarten, Bes-eilanden of Nederland woont: 

- kopie van een recent bankafschrift of bankbewijs waar de BIC en IBAN staan vermeld.

 Als u iemand anders machtigt:

- een machtigingsbrief en een kopie van het paspoort van uw gemachtigde.
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