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Geachte mevrouw Van Ark, 

 

Dank voor uw schriftelijke reactie van 21 januari 2020. Hierin reageert u op mijn brief 

van 7 oktober 2019 over de terugwerkende kracht van de AOV in Caribisch 

Nederland en mijn zorgen over de situatie van financieel kwetsbare ouderen. 

  

Uw reactie 

U deelt de noodzaak om de inkomenspositie van ouderen in Caribisch Nederland te 

verbeteren. Als onderdeel van de aanpak om dit te bereiken stelt u onder meer voor 

om meer flexibiliteit in de AOV BES te introduceren. 

 

Zoals door mij verzocht heeft u de wetgeving aangaande de terugwerkende kracht 

AOV BES tegen het licht gehouden en vergeleken met de AOW. U geeft aan dat in 

beide wetten de mogelijkheid wordt geboden om in bijzondere gevallen af te wijken 

van de wet. U constateert dat de Sociale Verzekeringsbank deze mogelijkheid voor 

de AOW nader heeft ingevuld in beleidsregels en dat er geen beleidsregels voor de 

AOV BES bestaan.  

 

Beleidsregels terugwerkende kracht  

Ik wil hierbij mijn waardering uitspreken dat u de mogelijkheid wil verkennen om 

vergelijkbare beleidsregels te introduceren voor de AOV BES. Tegelijk uit ik hierbij 

mijn zorgen over de duur van de invoering daarvan.  

 

Casus  

U geeft aan dat als de beleidsregels AOV BES zijn ingevoerd, u de burger uit de door 

mij geschetste casus tegemoet wil komen door het desbetreffende besluit te gaan 

herzien. Ik juich dit toe, maar ook hier uit ik mijn zorgen over de termijn waarop dit 

voor de desbetreffende burger effect zal hebben.  

 

Verzoeken 

Bij het opstellen van de beleidsregels vraag ik u om de situatie ter plekke op de 

eilanden te betrekken en rekening te houden met de gebrekkige 

bevolkingsadministratie die er bestond of soms nog steeds bestaat. Ik vraag u om 

zodoende te overwegen om een langere termijn van terugwerkende kracht te 

overwegen.  

Ook hoor ik graag van u op welke termijn u denkt dat de beleidsregels AOV BES van 

kracht zullen zijn.  

 

Dringend beroep 

Voorts wil ik u vragen vooruitlopend op de invoering van de beleidsregels de 

financieel kwetsbare ouderen een passende tegemoetkoming te bieden; te beginnen 

bij de inwoner uit de geschetste casus.  
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Reactie  

Graag ontvang ik uw reactie op mijn bovenstaande verzoeken. 

 

Een kopie van deze brief sturen wij per e-mail aan onze contactpersoon bij uw 

ministerie, mevrouw XXXXXXXXXX. 

 

Deze brief en uw brief van 23 januari jl. worden ook op onze website geplaatst. 
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Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 


