Sociale Verzekeringsbank

Ik heb de begrafeniskosten van
mijn overleden moeder betaalt,
komt ik dan in aanmerking voor
een tegemoetkoming?

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

SVB Banko di Seguro Sosial

Algemeen
Deze toelichting is om u te helpen bij
het
invullen
van
het
aanvraagformulier
voor
een
eenmalige uitkering na overlijden van
een
pensioengerechtigde.
Wij
verzoeken u deze toelichting
zorgvuldig te lezen en de instructies
op te volgen.

op die, nadat het overlijden heeft
plaatsgevonden.
Waar kunt u uw aanvraag indienen
Uw aanvraag, samen met eventuele
bijlagen, dient u in bij de Sociale
Verzekeringsbank
Curaçao,
ter
attentie van afdeling Pensioenen,
Pater Euwensweg 9, Curaçao. U kunt
vanuit
het
buitenland
het
aanvraagformulier via onze website
downloaden of de SVB verzoeken om
u een aanvraagformulier op te sturen.
Aanvraagformulieren met bijlagen
kunnen
ook
digitaal
worden
opgestuurd onze speciale e-mailadres:
pensioenen@svbcur.org.
Na
ontvangst van uw aanvraagformulier
zullen wij dit ook schriftelijk
bevestigen.

Om in aanmerking te komen voor de
eenmalige overlijdensuitkering:
- moet degene die is overleden een
AOV-pensioengerechtigd te zijn
geweest, en
- moet de aanvrager kunnen aantonen
dat
hij
daadwerkelijk
de
begrafeniskosten heeft gemaakt en
betaald, of
- moet worden aangetoond dat de
begrafeniskosten
geheel
of
nagenoeg geheel of gedeeltelijk
gedekt zijn door een verzekering.
Wanneer dient u een aanvraag in
De aanvraag dient u binnen 6
Hoogte
en
ingangsdatum maanden na het overlijden van de
eenmalige overlijdensuitkering
pensioengerechtigde in te dienen.
Het recht op de eenmalige uitkering Indien de aanvraag niet binnen de zes
in verband met overlijden bedraagt maanden na de overlijdensdatum is
viermaal
het
AOV-pensioen ingediend vervalt het recht om de
geldende op het moment van eenmalige uitkering.
overlijden. Het recht op een
eenmalige uitkering gaat in op de
eerste dag van de maand volgende
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Hoe wordt uw aanvraagformulier bij
de SVB verder behandeld
Het
aanvraagformulier
wordt
gecontroleerd op volledigheid 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 aanvraag
alsnog volledig te maken. Een
volledige
aanvraag
wordt
na
ontvangst in behandeling genomen
en
aan
een
contactpersoon
toegewezen. Binnen 4 weken na
ontvangt u een besluit op uw
aanvraag.

e-mailadres. U kunt tevens via e-mail
door
de
SVB
worden
gecorrespondeerd.

Toelichting
bij
de
vragen
aanvraagformulier
eenmalige
uitkering
in
verband
met
overlijden

Vraag 8 tm 11
Om in aanmerking te komen voor de
eenmalige uitkering in verband met
overlijden, moet worden aangetoond:
– dat de begrafeniskosten geheel of
nagenoeg geheel of gedeeltelijk
gedekt zijn door een verzekering
(vraag 8 + 9), of
– dat u de begrafeniskosten van de
overleden heeft bekostigd (vraag
10+ 11).

Vraag 1 tm 3
Vul hier uw volledige voornamen, uw
achternaam bij geboorte en uw
werkelijke woonadres in. Dit adres
dient overeen te komen met het
adres dat is opgenomen in het
Bevolkingsregister
van
uw
woonplaats. Op dit adres ontvangt u
alle correspondentie van de SVB. Bij
vraag 3 vult u uw telefoonnummer(s)
waarop wij u kunnen bereiken en uw
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Vraag 4 tm 6
Vult
u
hier
de
volledige
persoonsgegevens van de overleden
gepensioneerde in. Het AOV-nummer
van de overledene is zeer van belang.
Dit is het registratienummer die door
de SVB aan betrokkene werd
toegekend. Bij vraag 6 vult u de
datum en plaats van overlijden in.
Deze gegevens dienen overeen te
komen met die opgenomen in de
overlijdensakte. Voeg een kopie bij
van de overlijdensakte.

Als de overledene verzekerd was
voor de begrafeniskosten, komt in
eerste instantie de huwelijkspartner
van de overledene in aanmerking
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voor de uitkering. Indien de
overledene niet getrouwd was, dan
komt een naast familielid, die zich
verantwoordelijk heeft gesteld voor
de teraardebestelling van de
overledene, in aanmerking voor de
eenmalige uitkering. Voeg bij kopieën
van de gevraagde bewijsdocumenten.
Vraag 12
Indien de overledene over een
bepaalde periode geen AOVpensioen heeft geïnd, kunnen de
erfgenamen hier de betreffende
periode deze alsnog uitbetaald
krijgen. De erfgenamen dienen een
verklaring van erfrecht bij de
aanvraag te voegen. Een andere
mogelijkheid is om bij de notaris een
bankrekening ten name van de
erfgenamen te laten openen. De SVB
keert het niet geïnde pensioen met
een terugwerkende kracht van
maximaal twee jaar.
Vraag 13
Hier vult u in op welke wijze u de
eenmalige uitkering in verband met
overlijden wenst te ontvangen. wordt
aan het begin van elke maand
vooruitbetaald. Uw AOV-pensioen
wordt op een rekeningnummer
overgemaakt.
Vul
hier
het
rekeningnummer
in
van
uw
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betaalrekening. Stuur een kopie mee
van een recent bankafschrift. Als u de
eenmalige uitkering ook op een
buitenlands
bankrekeningnummer
(buiten het Koninkrijk) wenst te
ontvangen vult u hier de IBAN
( International Bank Account Number )
en BIC ( Bank Identifier Code) in. Uw
BIC is verplicht bij alle internationale
betalingen. Zonder deze codes
kunnen wij uw AOV-pensioen niet
overmaken. Uw IBAN en BIC vindt u
op uw bankafschriften zo niet, kunt u
deze opvragen bij uw bank. Stuur een
kopie van een bewijs waar uw IBAN
en BIC op staan vermeld mee met het
aanvraagformulier. Als u op een
andere manier uw AOV-pensioen wilt
ontvangen dan dient u bij deze vraag
aan te geven op welke wijze u dit
wenst.
Vraag 14 ondertekening
Door ondertekening van de aanvraag
bevestigt u officieel dat de gegevens
in de aanvraag juist en volledig zijn.
Tot slot
Hebt u nog vragen over de inhoud
van deze toelichting of u wilt meer
informatie 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
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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.
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