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In deze brief vraag ik aandacht voor het recht op terugwerkende kracht van de
AOV in Caribisch Nederland. In mijn recente rapport “Oog voor ouderen in Caribisch Datum

Nederland” heb ik dit onderwerp, de problematiek en een casus al beschreven. Door 07 OKT 2019
de beperkte terugwerkende kracht in de Wet algemene ouderdomsverzekering BES
ontvangen sommige AOV-gerechtigden niet de AOV waarop ze recht zouden moeten Onderwerp

hebben. Ik vraag u om deze groep financieel kwetsbare burgers een handreiking te intervenUe

doen en een voorlopige oplossing te bieden voor de AOV-gerechtigden die te laat om
herziening van hun AOV hebben verzocht, Ik zal mijn verzoek hieronder toelichten Ons nummer

aan de hand van een klacht. 201830996

Klacht Uw bericht! kenmerk

Een inwoner van Sint Eustatius die in 2007 op 60-jarige leeftijd met pensioen was
gegaan, schreef mij dat hij destijds bij de toekenning van zijn AOV in maart 2008 te
veel op zijn AOV was gekort. De Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen was Bijlage(n)

uitgegaan van verkeerde verzekerde jaren. De inwoner was al sinds 2008 bezig om
dat veranderd te krijgen. Hij schreef dat hij hiertoe contact had gelegd met Bonaire,
Aruba en Curaçao, maar zonder resultaat. Volgens deze inwoner was de Contactpersoon

bevolkingsadministratie van Sint Eustatius niet op orde en was daar een fout Minka Tegelaar

gemaakt. T 070 850 69 18 MJT/rt

Toen een medewerker van de RCN-unit SZW Sint Eustatius bezocht, heeft hij het
probleem voorgelegd. Inmiddels had hij in 2017 van het Openbaar Lichaam Sint
Eustatius het bewijs ontvangen dat hij daar sinds 1975 ingeschreven stond.

Namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft de RCN-unit SZW
alsnog het toekenningsbesluit herzien en de verzekerde jaren aangepast. Als gevolg
hiervan werd de inwoner niet 38 % maar 6 % gekort.

Terugwerkende kracht Wet AOV BES
Op grond van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES is de periode waarover
een AOV met terugwerkende kracht kan worden herzien bepaald op maximaal één
jaar. De periode van een jaar is verlengd met nogmaals een jaar, omdat de inwoner
heeft kunnen aantonen dat hij een jaar bezig is geweest met zijn verzoek tot Nationale ombudsman

herziening. Om die reden ontving de inwoner de herziening/aanvulling van zijn AOV Bezuidenhoutseweg 151

over de jaren 2016-2018, maar niet over de negen daaraan voorafgaande jaren. 2594 AG Den Haag
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SZW vindt dat het maximale coulance heeft betracht door een besluit te herzien dat in 2509 AC Den Haag

kracht van gewijsde was gegaan en dat was genomen door een instantie waarvoor
geen verantwoordelijkheid werd gedragen. Voorts werd de inwoner toegelicht dat de T 070 356 35 63

betalingsverplichtingen van voor 10 oktober 2010 niet voor uitbetaling in aanmerking post@nationaleombudsman.nl
www. nationaleombudsman. nI
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komen omdat destijds de SVB van het land Curaçao verantwoordelijk was. SZW
legde uit dat de Onderlinge Regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank
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Nederlandse Antillen en het Rijksbesluit Opvolging Sociale Verzekeringsbank
Nederlandse Antillen niet verder gaan dan het regelen van de boedelscheiding na

Ons nummer

201830996
10 oktober 201 0.

De burger de dupe
Niet alle burgers die in Caribisch Nederland wonen of hebben gewoond zijn goed op
de hoogte van hun recht op AOV. Anders dan in Europees Nederland waar de
Sociale Verzekeringsbank de AOW-gerechtigde vijf maanden voorafgaand aan het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd informeert over zijn recht, wordt de burger
in Caribisch Nederland niet geïnformeerd. De RCN-unit SZW beschikt niet over een
verzekerdenregister en dus moet de AOV-gerechtigde zelf tijdig een aanvraag doen
voor zijn AOV. Daarbij komt dat de bevolkingsregisters in Caribisch Nederland
onvoldoende betrouwbaar zijn. Zo geeft staatssecretaris Van Ark ook aan in haar
brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 3 september 20191. Hierdoor
kunnen verkeerde verzekerde jaren worden vastgesteld, zoals in de hierboven
beschreven casus aan de orde is.

Dringend beroep
Ik wil u vragen de wetgeving aangaande de terugwerkende kracht tegen het licht te
houden en op korte termijn voor financieel kwetsbare burgers van het bepaalde in de
Wet AOV BES af te wijken.

Graag ga ik hierover met u op korte termijn in gesprek.

Met vriendelijke groet,
de NatiojTmbudsman,

44,44
Reinier van Zutphen

1 Reactie op brief met klacht over AOV BES (kenmerk 2019-0000106304).


