Procedure Adestatie de vita (Bewijs van in leven zijn)

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) gaat jaarlijks bij de uitkeringsgerechtigden na
of ze nog in leven zijn. Op deze manier voorkomt PCN dat er uitkeringen betaald
worden, terwijl een uitkeringsgerechtigde al is overleden en de nabestaanden dit bedrag
moeten terugbetalen.
▪

In september verstuurt PCN een brief naar de uitkeringsgerechtigden met het
formulier Bewijs van in leven zijn.

▪

De uitkeringsgerechtigde vult het formulier in en laat dit ondertekenen door een
bevoegde autoriteit:
o een ambtenaar van de gemeente
o het Nederlandse consulaat
o een ambtenaar van de politie
o een notaris

▪

De uitkeringsgerechtigde levert het formulier zo snel mogelijk in bij PCN, onder
vertoning van een geldig legitimatiebewijs.

▪

PCN stuurt in november een herinneringsbrief naar alle uitkeringsgerechtigden
die het Bewijs van in Leven zijn nog niet hebben ingeleverd.

▪

Begin december plaatst PCN een advertentie in de kranten, als laatste oproep
het bewijs van in leven zijn in te leveren

▪

Gedurende december belt PCN de uitkeringsgerechtigden na, als het
telefoonnummer van de uitkeringsgerechtigde bekend is bij PCN

▪

Als het bewijs van in leven zijn op 31 december niet is ingeleverd, wordt de
uitkering vanaf januari stop gezet.

▪

Wanneer het formulier na 31 december ontvangen wordt, ontvangt de
uitkeringsgerechtigde een nabetaling van de nog niet ontvangen maand(en) bij
de volgende maandelijkse betaling.
Dit kan consequenties hebben voor de in te houden belasting. PCN moet zich
namelijk aan de belastingregels houden en heeft hier geen invloed op.
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’Bijzondere situaties:
▪ Er is een kleine groep uitkeringsgerechtigden die een kindertoelage ontvangt
voor een kind dat de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft per 1 september.
Deze uitkeringsgerechtigden ontvangen twee brieven, één met het bewijs van in
leven zijn voor zichzelf en één met een bewijs van in leven zijn voor het kind.
▪ Er zijn uitkeringsgerechtigden die geen brief voor het bewijs van in leven zijn
ontvangen. Dit zijn:
o Uitkeringsgerechtigden die op of na 1 juli voor het eerst een uitkering van
PCN gekregen hebben. Zij hebben recent het bewijs van in leven zijn
ingeleverd en hoeven dit niet opnieuw te doen (besluit van het bestuur in
november 2015).
o Wezen die op 1 september de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Zij
ontvangen een brief voor het aanleveren van een studieverklaring (SV).
Als de wees niet meer in leven is, is er ook geen onderwijsinstelling die de
studieverklaring zal ondertekenen.
o Gepensioneerden die een kindertoelage ontvangen voor een kind dat op
1 september de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft. Zij ontvangen een brief
voor het aanleveren van een studieverklaring (SV) voor het betreffende
kind. Als het kind niet meer in leven is, is er ook geen onderwijsinstelling
die de studieverklaring zal ondertekenen.
o Het kan zijn dat een uitkeringsgerechtigde of een familielid/betrokkene/
verzorgende contact opneemt met PCN, omdat de uitkeringsgerechtigde
zelf niet meer in staat is om het bewijs van in leven zijn door een
bevoegde autoriteit te laten ondertekenen.
PCN zal dan het advies geven om het familielid/betrokkene/verzorgende
te machtigden dat die een bewijs van in leven zijn bij Burgerzaken kan
opvragen voor de uitkeringsgerechtigde.

Als er verdere vragen zijn, kunt u contact opnemen met ons kantoor op Bonaire of
St. Eustatius. Contact gegevens vindt u hier PCN Contactgegevens.
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