
Hartelijk dank voor uw brief over de problematiek rond het bewijs van in leven zijn voor 

pensioengerechtigden in het buitenland. Ons bestuur en onze leden zijn zich bewust 

van de moeilijkheden die het opvragen van dit bewijs met zich meebrengt, ook wij 

ontvangen geregeld vragen hierover. Uw verzoek aan ons om onze leden te vragen het 

servicedocument over dit onderwerp te volgen, zullen wij sowieso oppakken. 

Graag belichten we de huidige stand en de initiatieven die er zijn om het proces van 

bewijs-van-leven eenvoudiger te maken. 

SVB en RNI 

De SVB keert AOW uit en controleert daarbij ook op in leven zijn van mensen die in het 

buitenland wonen. Deze gegevens worden bijgehouden in de RNI (Registratie Niet 

Ingezetenen). We hebben onze leden, de pensioenfondsen, gevraagd ook deze database 

te raadplegen. Toch blijkt de RNI voor pensioenfondsen niet in alle gevallen de beste 

oplossing. Er zijn pensioengerechtigden die geen AOW ontvangen, zij staan er dus niet 

in of er wordt geen controle uitgevoerd door de SVB of zij in leven zijn. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan mensen die alleen partnerpensioen ontvangen. Daarbij komt dat 

pensioenfondsen behoefte hebben aan meer actuele informatie dan RNI nu kan bieden. 

We weten van de Waldo-app, maar hebben hierover niet meer informatie dan er 

gepubliceerd is. Maar als de app beschikbaar komt, zal die waarschijnlijk ook bestemd 

zijn voor de mensen die aan de SVB een bewijs van in leven zijn moeten leveren. Dat 

leidt feitelijk tot dezelfde onvolkomenheden. 

App 

Dat is de reden dat ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland, met een proef voor 

een app is gestart. Deze app maakt het mensen erg gemakkelijk om door te geven dat 

zij in leven zijn. Daarvoor is, zoals u zegt, wel het gebruik van een smartphone nodig. 

Naast de app zal dus ook altijd de mogelijkheid blijven bestaan voor het papieren 

bewijs van in leven zijn. Mogelijk kunnen in de toekomst ook andere pensioenfondsen 

de app gebruiken en het mooiste is natuurlijk als er nog maar één keer een bewijs van 

in leven zijn geleverd hoeft te worden. 

Om dit te kunnen realiseren, moeten nog verschillende zaken onderzocht worden. Dat 

onderzoek richt zich ook op de kosten; de app zal geen andere activiteiten vervangen 

want mensen moeten ook de mogelijkheid houden om een bewijs van leven in de vorm 

van een formulier in te sturen. Het zal dus extra kosten met zich meebrengen, terwijl 

pensioenfondsen kosten juist zo laag mogelijk willen houden. Daar tegenover staat dat 

de het voor de deelnemers in het buitenland een stuk eenvoudiger zou worden dan het 

nu is, en dat is ook heel veel waard. We houden u graag op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 


