
 
 

  
  

Formulier Aanvraag Ouderdomspensioen 
 

 
1 

 

 
Geachte (gewezen) deelnemer,  
 
U wilt uw pensioen laten ingaan. U vraagt dit aan door dit formulier in te vullen en uiterlijk 6 
maanden vóór ingang van het ouderdomspensioen inclusief alle bijbehorende documenten 
compleet mogelijk op te sturen naar onze e-mail: servicedesk.pensioenen@apfaruba.org.  

Achter dit formulier vindt u een toelichting op dit formulier. Leest u deze ook door. De toelichting 

hoeft u niet retour te zenden.  

Heeft u vragen naar aanleiding van dit formulier? Neem dan s.v.p. contact op met de Servicedesk 

Pensioenen. U kunt een e-mail sturen naar: servicedesk.pensioenen@apfaruba.org. U kunt ons 

ook bellen. Het telefoonnummer is (+297) 525-2732. 

 
1. Uw gegevens 
 

Nummer deelnemer (DG) (In te vullen door APFA) …………………………………………………………….. 

Achternaam  ........................................................................................................  

Voornamen (Voluit)  ........................................................................................................  

Geboortedatum  ........................................................................................................  

ID-nummer  ........................................................................................................  

Persoonsnummer  ........................................................................................................  

Adres  ........................................................................................................ 
  
Woonplaats  ........................................................................................................  
 
Land  ........................................................................................................  
 
Telefoonnummer  ........................................................................................................  
 
Email …………………………………………………………………………………………………… 
 
AZV Relatienummer …………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Bent u eerder gehuwd                 Ja / Nee*  (*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 
of samenwonend geweest?  
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2. Gegevens van uw huidige partner (indien u geen partner heeft kunt u door naar onderdeel 3) 

 uw huidige partner (indien u geen partner heeft kunt u door naar onderdeel 3) 

Achternaam  ........................................................................................................  

Voornamen (Voluit)  ........................................................................................................  

Geboortedatum  ........................................................................................................  

ID-nummer  ........................................................................................................  

Persoonsnummer  ........................................................................................................  

Adres  ........................................................................................................  

Woonplaats  ........................................................................................................  

Land  ........................................................................................................  
 
Telefoonnummer  ........................................................................................................  
 
Email  ........................................................................................................  
 
AZV Relatienummer …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Uw keuzes om uw pensioen aan te passen aan uw persoonlijke situatie 

U kunt gebruik maken van de flexopties om uw pensioen aan te passen aan uw persoonlijke 
situatie. Meer uitleg over de keuzes die u kunt maken, vindt u in de toelichting onder punt 3. 

 
A. Uitruil nabestaandenpensioen* in ouderdomspensioen 
 
Kies één van onderstaande opties:  
 
 Ik heb geen partner: Het nabestaandenpensioen wordt automatisch uitgeruild voor extra 

ouderdomspensioen.  
 

 Ik heb een partner: Ik wil geen uitruil van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen. 
 
 Ik heb een partner: Ik wil het nabestaandenpensioen geheel uitruilen voor 

ouderdomspensioen.**  
 
 Ik heb een partner: Ik wil het nabestaandenpensioen voor de helft (50%) uitruilen voor 

ouderdomspensioen.** 
 

* Let op: Alleen opgebouwde nabestaandenpensioen onder het NPR reglement kan worden 
uitgeruild.  
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** Let op: Als u een partner heeft en u kiest voor uitruil van het nabestaandenpensioen in 
ouderdomspensioen moet uw partner hiermee instemmen en het formulier mede 
ondertekenen. 

 
B. Uitruil ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen* 
 
 Ik wil geen uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen.  
 
 Ik heb de Service Desk geraadpleegd en wil een bedrag van Afl. ………….. van mijn 

ouderdomspensioen uitruilen voor nabestaandenpensioen. 
 

* Let op: Alleen opgebouwde ouderdomspensioen onder het NPR reglement kan worden 
uitgeruild.  

 
 

C. Hoog/Laag pensioen 
 

 Ik maak geen gebruik van de hoog/laag mogelijkheid. 
 
 Ik wil een hogere pensioenuitkering gedurende 5 jaar vanaf de datum van pensionering en 

na deze periode een lagere uitkering die 75% van de verhoogde uitkering bedraagt. 
 
 Ik wil een hogere pensioenuitkering gedurende 10 jaar vanaf de datum van pensionering 

en na deze periode een lagere uitkering die 75% van de verhoogde uitkering bedraagt. 
 

Let op: De periode dat u een “lager” pensioen ontvangt is levenslang. Dit betekent dat u na het 
aflopen van de periode dat u een “hoger” pensioen ontvangt voor de rest van uw leven een 
pensioenuitkering ontvangt die 75% is van het verhoogde pensioenbedrag. 

 
 
4. Betaalwijze pensioenuitkering 

S.v.p. hier uw bankgegevens invullen 
 
Bankinstelling  ........................................................................................................  

Bankrekening  ........................................................................................................  

Naam begunstigde  ........................................................................................................  

Woonplaats begunstigde  ........................................................................................................  

Persoonsnummer begunstigde  ........................................................................................................  

Geboortedatum begunstigde  ........................................................................................................  
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5. Ondertekening 

Wij verzoeken u om dit formulier te ondertekenen. Indien het formulier niet is ondertekend, 
kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.  
 
Plaats en datum  ..............................................................................................  
 
Uw handtekening  ..............................................................................................  
 
Indien u een partner heeft en u ervoor heeft gekozen het nabestaandenpensioen (gedeeltelijk) 
uit te ruilen in ouderdomspensioen, dan moet uw partner dit formulier ook ondertekenen.  
 
De handtekening van uw partner  ..............................................................................................  
  
 

6. Bijlagen 

Bij dit formulier moet u de volgende documenten voegen: 

1. Uittreksel uit het Bevolkingsregister van u en uw partner (indien van toepassing) niet ouder 
dan 3 maanden voorafgaand aan de datum waarop u de aanvraag voor het 
ouderdomspensioen doet. 

2. Kopie ID: paspoort of rijbewijs 
3. Kopie ID: Partner 
4. Indien u een partner heeft: kopie trouwboekje of notarieel samenlevingscontract of kopie 

uittreksel Bevolkingsregister van het huwelijk 
5. Indien u eerder gehuwd of samenwonend bent geweest: kopie van inschrijving 

echtscheiding/notarieel bewijs einde samenlevingscontract 
6. Kopie afschrift bankrekening of kopie salarisslip 
7. Werknemersverklaring (gedeelte bestemd voor werknemer: ingevuld en ondertekend) 
8. Alleen als u uit dienst bent en niet op Aruba woont: Attestatie de Vita en uitschrijvingsbewijs 

dan wel inschrijvingsbewijs 
9. Bewijs AZV relatienummer (kopie polis/azv kaart of een screenshot van de AZV app) 
10. Bewijs AZV relatienummer van uw partner (kopie polis/azv kaart en of een screenshot van de 

AZV app) 
 

Dit formulier tezamen met de gevraagde documenten graag terugsturen naar: 

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba 
T.a.v. Afdeling Pensioenen 
Seroe Blanco 4 
Oranjestad 
Aruba 
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Toelichting Formulier Aanvraag Ouderdomspensioen 
 

1. Wie vullen het formulier Verzoek Ingang Ouderdomspensioen in? 

 

Alle (gewezen) deelnemers die het volledige ouderdomspensioen laten ingaan, dienen dit 

formulier in te vullen en te ondertekenen. Indien u nu nog werkzaam bent bij een bij APFA 

aangesloten werkgever, dient het dienstverband te worden beëindigd.  

2. Dien uw verzoek tijdig in! 

Uw aanvraag dient uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan uw pensioendatum, inclusief alle 

bijbehorende documenten, door ons ontvangen te zijn. Indien u uw verzoek niet tijdig of niet 

volledig inlevert kan dit gevolgen hebben voor de tijdige toekenning en uitbetaling van het 

pensioen. 

Let op: zorg dat de documenten geldig zijn op het moment dat u uw verzoek indient.  

Bv de papel di 5,- dient een datum van niet ouder dan 3 maanden vóór het indienen van uw 

verzoek te hebben. 

3. Keuzes die u kunt maken 

U kunt de hoogte van uw pensioenaanspraken binnen bepaalde grenzen afstemmen op uw 

persoonlijke situatie. Hieronder volgen de mogelijkheden die er zijn op basis van het 

pensioenreglement NPR 2014. Heeft u geen partner? Dan wordt het nabestaandenpensioen 

geheel omgerekend naar extra ouderdomspensioen. 

 

A. Uitruil nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen 
U kunt (gedeeltelijk) afstand doen van uw nabestaandenpensioen om daarmee uw 
ouderdomspensioen te verhogen. Dit heet uitruilen. Omdat uw partner na uw overlijden dan geen 
of minder nabestaandenpensioen ontvangt, moet uw partner hiermee instemmen. Stel daarom 
samen met uw partner vast of het inkomen na uw overlijden nog voldoende is voor uw partner.  

U kunt alleen het opgebouwde nabestaandenpensioen onder het NPR reglement (NPR 2005/NPR 

2011/NPR2014) uitruilen in extra ouderdomspensioen. 

 

B. Uitruil ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen 
Vindt u het nabestaandenpensioen na uw overlijden te laag? U kunt afstand doen van een deel 

van uw ouderdomspensioen om daarmee het nabestaandenpensioen voor uw partner en/of 

kinderen te verhogen.  

U kunt niet uw volledige ouderdomspensioen uitruilen. De hoogte van het nabestaandenpensioen 

na de uitruil mag niet meer bedragen dan het verlaagde ouderdomspensioen na de uitruil.  

 

U kunt alleen het opgebouwde ouderdomspensioen onder het NPR reglement (NPR 2005/NPR 

2011/NPR2014) uitruilen in extra nabestaandenpensioen. 
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C. Hoog / laag pensioen 
U kunt de hoogte van uw ouderdomspensioenuitkering variëren. Vanaf het moment dat u met 

pensioen gaat, kunt u gedurende 5 of 10 jaar een hogere pensioenuitkering ontvangen en daarna 

levenslang een pensioenuitkering die 75% bedraagt van de hogere pensioenuitkering. 

Uw keuze heeft geen invloed op de hoogte van het nabestaandenpensioen. 

Let op: De periode dat u een “lager” pensioen ontvangt is levenslang. Dit betekent dat u na het 

aflopen van de periode dat u een “hoger” pensioen ontvangt voor de rest van uw leven een 

pensioenuitkering ontvangt die 75% is van het verhoogde pensioenbedrag. 

 
Indien u informatie wenst over de gevolgen van uw keuze(s) voor de hoogte van uw pensioen, dan 

kunt u contact opnemen met de Service Desk Pensioenen. U kunt van maandag tot en met vrijdag 

tussen 8.00-10.00 uur zonder afspraak bij ons langskomen of u kunt ons bellen (voor informatie of 

een afspraak) op (+297) 525-2732 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur. 

 
4. Vervolg 

Het formulier “Aanvraag Ouderdomspensioen” en de benodigde bijlagen stuurt u terug aan APFA. 

Afhankelijk van de door u gemaakte keuze(s) ontvangt u van ons een offerte met de nieuwe 

pensioenbedragen. Pas als u hiermee akkoord gaat, verwerken wij de door u gemaakte keuze(s).  

 
5. Heeft u vragen? 
 
Meer informatie over pensioen vindt u op onze website www.apfaruba.org. U kunt ons gedurende 

werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur bereiken op het telefoonnummer (297) 525-2732. U kunt ook 

een e-mail sturen naar servicedesk.pensioenen@apfaruba.org 

 

http://www.apfaruba.org/
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