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Betreft Reactie op herziening AOV BES met terugwerkende

kracht

Geachte heer Van Zutp hen,

Met deze brief reageer ik op uw brief van 17 maart jl. over de terugwerkende
kracht van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV BES) en uw zorgen
over de situatie van financieel kwetsbare ouderen in Caribisch Nederland1.

Ik stel uw waardering voor mijn voornemen om meet flexibiliteit te introduceren in
de AOV BES op prijs. In mijn brief van 21 januari jl. heb ik aangekondigd om de
mogelijkheid te verkennen om beleidsregels te introduceren in de AOV BES op
basis waarvan in bijzondere gevallen het AOV-pensioen met terugwerkende kracht
kan worden toegekend tot een maximum van vijf jaar. Door het vaststellen van de
termijn op vijf jaar, wordt de AOV BES in lijn gebracht met de toepassing in de
AOW. Een grens stellen aan de terugwerkende kracht is van belang omdat het
voor de uitvoering naarmate de tijd verstrijkt steeds moeilijker wordt om nieuwe
informatie die van belang zou kunnen zijn voor het toekennen van een uitkering,
te wegen en te verifiëren.

In uw brief heeft u uw zorgen geuit over de termijn waarop dit effect zal hebben
voor inwoners van Caribisch Nederland. Omdat ik net als u doordrongen ben van
de urgentie, heb ik de verkenning spoedig ter hand genomen. Met als resultaat
dat op 17 februari 2020 de beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant2.
De RCN-unit SZW werkt vanaf 1 maart 2020 volgens de aangepaste beleidsregels.

In uw brief heeft u gevraagd om bij het opstellen van de beleidsregels rekening te
houden met de lokale situatie en de soms gebrekkige bevolkingsadministratie. Bij
het opstellen van wet- en regelgeving speelt de lokale context een belangrijke rol.
Het ontbreken van de juiste gegevens in de bevolkingsadmînîstratie kan een
complicerende factor zijn bij het bepalen van het aantal jaren dat een betrokkene
in Caribisch Nederland woonachtig is geweest. Die complicaties worden in die zin
gemitigeerd doordat de feitelijke omstandigheden - en dus niet de
bevolkingsadministratie — doorslaggevend zijn voor het vaststellen van het
opgebouwde recht op AOV3. Conform het bepaalde in de AOV BES beoordeelt de

1 Kenmerk 201830996
2 Staatscourant, nr. 9013, 17 februari 2020
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RCN-unit SZW de situatie daarom op basis van de feitelijke omstandigheden van
Directiede betrokkene en niet op basis van enkel de informatie in de
werknemersregelingenbevolkingsadministratie. De gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn het Afdeling Werkgevers en SZ

startpunt bij de vaststelling van de opgebouwde rechten. Dat laat onverlet dat een buiten Europees Nederland

betrokkene in afwijking daarvan of in aanvulling daarop met vormen van bewijs
kan komen om aan te tonen dat hij of zij woonachtig is geweest in Caribisch
Nederland. ‘. M

Onze referentie
— -L_I___Voor zowel betrokkenen als voor de uitvoering is van belang dat duidelijk is met

welke vormen van bewijs een betrokkene kan aantonen dat hij of zij woonachtig is
geweest in Caribisch Nederland. Ik heb de vormen van bewijs die hiervoor
gebruikt kunnen worden in de onlangs gepubliceerde. beleidsregels verduidelijkt.
De mogelijkheid voor betrokkenen om met deze vormen van bewijs aan te tonen
dat zij in Caribisch Nederland gewoond hebben, wordt door de RCN-unit SZW
actief onder de aandacht gebracht bij de aanvraag.

Verder heeft u in uw brief gevraagd om de inwoner uit de geschetste casus
financieel te compenseren. In reactie hierop kan ik bevestigend antwoorden. De
door u aangebrachte casus is op basis van de eerdergenoemde beleidsregels door
de RCN-unit SZW herzien. Hierdoor ontvangt de betrokkene de AOV met
terugwerkende kracht voor de periode 2013-2018 in plaats van 2016-20 18.

Afsluiting
Door het introduceren van beleidsregels in de AOV BES op basis waarvan in
bijzondere gevallen het AOV-pensioen met terugwerkende kracht kan worden
toegekend tot een maximum van vijf jaar, heb ik meer flexibiliteit in de AOV BES
geïntroduceerd. Ik zie dit als een onderdeel van de aanpak om de inkomenspositie
van ouderen in Caribisch Nederland te verbeteren. Dit past in het bredere kader
van de aanpak rond het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Met vriendelijke groet,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
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T. van Ark
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