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Geacht bestuur,  

Wij zijn Stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak, een belangenorganisatie voor Nederlanders in 

het buitenland. Wij zetten ons in voor het algemeen belang voor deze grote groep Nederlanders 

over de landsgrenzen. Hieronder vallen o.a. veel gepensioneerden. Naast vragen over Pensioen en 

AOW komen ook keer op keer de frustraties en problemen voorbij rondom het Attestatie de Vita 

(AdV). 

Afhankelijk van in welk land men woont is het verwerken van een AdV niet altijd even makkelijk. Dit 

kan liggen aan de post, de taal op het formulier, de instantie waar men de stempel moet halen, maar 

ook vaak de afstand (niet iedereen is meer goed ter been of gezond). Daar komt nog bij dat men 

vaak 3 tot 5 AdV’s moet invullen. Al deze problemen zijn u waarschijnlijk niet onbekend. 

De SVB is op dit moment bezig met een Digitale oplossing, een mobiele App (Het Waldo project). Dit 

klinkt als een welkome oplossing. Echter zien wij nu al problemen voor de mensen die niet goed 

digitaal onderlegd zijn. Zij willen dan ook nog graag de optie van het formulier behouden. Hier zijn 

de reacties te lezen op het Waldo Project. https://www.stichtinggoed.nl/levensbewijs/svb-digitaal-

levensbewijs/ 

Wij verzoeken dringend namens al deze Nederlanders in het buitenland dat de pensioenfondsen het 

beschikbare service document gaan gebruiken. Het is ons geheel niet duidelijk waarom daar op dit 

moment zo weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit zal voor zoveel mensen een verschil maken, het 

kunnen aanleveren van de AdV op één centraal punt. 

Wat ons ook zorgen baart is dat tegelijk met de SVB de ABP met een App bezig is. Zijn er meerdere 

Apps tegelijk in ontwikkeling? Moeten mensen in de toekomst allerlei verschillende Apps gaan 

gebruiken? 

Op dit moment zijn er ook Kamervragen gesteld 2020Z14912 

Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie op ons schrijven. Waarom wordt het servicedocument niet 

alle pensioenfondsen gebuikt en waarom er meerdere  Apps in ontwikkeling zijn. Wat kunnen wij als 

Stichting eventueel bijdragen om een betere situatie te realiseren voor al deze gepensioneerden 

Nederlanders in het buitenland. 

 

Met vriendelijke groet,  

Antonietta Sgherzi 

Bestuurder Stichting GOED 

contact@stichtinggoed.nl 
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