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Geachte (gewezen) deelnemer, 

 

U wilt de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen uitstellen. U vraagt dit aan door dit formulier 

in te vullen en uiterlijk 6 maanden vóór de oorspronkelijke ingangsdatum van uw 

ouderdomspensioen in te leveren bij APFA. Als u al eerder de ingangsdatum van uw pensioen had 

uitgesteld en u opnieuw uitstel wilt aanvragen, dient u dit formulier uiterlijk 6 maanden vóór de 

uitgestelde ingangsdatum in te leveren bij APFA. 

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 of een 

WhatsApp-bericht sturen naar (+297) 525-2700. 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  ........................................................................................................  
 
 

Bent u eerder gehuwd                 Ja / Nee*   (*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 
of samenwonend geweest?   
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2. Uw keuze 

Kies één van onderstaande opties:  
 
Keuze uitstelperiode 

 Ik wil mijn ouderdomspensioen uitstellen met (nog) één jaar.  
Mijn uitgestelde pensioendatum wordt ……………………….   
 

 Ik wil voor de laatste uitstelperiode eenmalig mijn ouderdomspensioen uitstellen tot (datum)  
…..……. . Na deze laatste uitstelperiode gaat mijn pensioen in. Mijn uitgestelde pensioendatum 
wordt ……………………… 

 
Meer uitleg over uw keuze vindt u in de toelichting onder punt 2 en 3. 

 
Keuze voor pensioenopbouw tijdens periode van uitstel1 
 
 Ik wil tijdens de periode van uitstel wel pensioen opbouwen (ik voldoe aan de voorwaarden 

beschreven bij meer pensioen opbouwen). 
 

 Ik wil tijdens de periode van uitstel geen pensioen opbouwen. 
 
Meer uitleg over uw keuze vindt u in de toelichting onder punt 4. 
 
 
3. Ondertekening 

Wij verzoeken u dit formulier te ondertekenen. Zonder een handtekening kunnen wij helaas uw 
verzoek niet in behandeling nemen.  
 
Plaats en datum  ........................................................................................................  
 
Uw handtekening  ........................................................................................................  
 
 

4. Werkgever 

Indien u werkzaam bent bij een bij APFA aangesloten werkgever en u tijdens de periode van uitstel 
de pensioenopbouw wenst voort te zetten, dient uw werkgever de hiernavolgende gegevens in 
te vullen.  
 
Naam werkgever  ........................................................................................................  

 

                                                           
1 Uitsluitend voor deelnemers met een pensioendatum vóór 65 jaar. 



 
3 

 

Naam vertegenwoordiger 
namens werkgever  ........................................................................................................   

Functie vertegenwoordiger  ........................................................................................................  

Naam werknemer die  
om uitstel pensioendatum  
verzoekt  ........................................................................................................  

Uitgestelde pensioendatum   ........................................................................................................  
 

Namens de werkgever verklaar ik dat de huidige arbeidsovereenkomst van de betreffende 
werknemer (eventueel gewijzigd) wordt voortgezet. Dit betekent dat er geen sprake is van een 
nieuwe arbeidsovereenkomst op het moment dat het uitstel ingaat.  
 

Plaats en datum  ..............................................................................................  
 
Handtekening  ..............................................................................................  
 
 

5. Bijlagen 

Bij de keuze voor verdere opbouw van ouderdomspensioen dient u uiterlijk 2 maanden voor de 
datum waarop het uitstel ingaat, een verklaring van de SVB dat uw AOV-uitkering is uitgesteld, in 
te dienen bij APFA. Zonder deze verklaring kunnen wij uw verzoek niet of niet tijdig verwerken. 
 
 

Wilt u uw pensioendatum uitstellen en de pensioenopbouw voortzetten?  
Lever het formulier dan in bij uw werkgever. De werkgever dient het formulier en 
de gevraagde documenten dan in bij APFA.  
 
Wilt u uitstellen zonder verdere pensioenopbouw? Stuurt u dan s.v.p. het formulier zelf 
naar:   
 
Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba 
T.a.v. Afdeling Pensioenen 
Seroe Blanco 4 
Oranjestad 
Aruba 
 
E-mailen kan ook naar: servicedesk.pensioenen@apfaruba.org 
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 Toelichting 
Formulier Verzoek Uitstellen Pensioeningang  

 

1. Wie vullen het formulier Verzoek Ingang Ouderdomspensioen in? 

 

Alle (gewezen) deelnemers die het volledige ouderdomspensioen willen uitstellen, dienen dit 

formulier in te vullen en te ondertekenen.  

2. Wat houdt uitstellen van uw ouderdomspensioen in? 

 

Op uw pensioenoverzicht vindt u uw pensioendatum. Dit is de datum waarop uw recht op een 

AOV-uitkering ingaat. Vanaf deze datum ontvangt u ook maandelijks uw APFA-

ouderdomspensioen. 

Wilt u later met pensioen? Bijvoorbeeld omdat u langer blijft werken? Dan kunt u uw pensioen 

uitstellen. U ontvangt dan uw ouderdomspensioen vanaf een latere datum. Uw pensioen wordt 

door het uitstellen hoger. Welke regels er gelden voor uitstel en wat de gevolgen ervan zijn, leest 

u in deze toelichting. 

3. Regels voor uitstellen ingangsdatum ouderdomspensioen 

Het uitstellen van de pensioendatum gebeurt op basis van artikel 24 van het Nieuw 
Pensioenreglement 2014 (NPR 2014).  

U kunt de ingang van uw pensioen jaarlijks slechts eenmaal uitstellen.  

Als u kiest voor uitstel dan wordt uw volledige pensioen uitgesteld. U kunt uw pensioen niet 

gedeeltelijk uitstellen. 

U stelt uw pensioen telkens voor de periode van 1 jaar uit. Het is toegestaan om voor uw laatste 

uitstelperiode eenmalig een kortere uitstelperiode aan te houden dan 12 maanden. Dit betekent 

wel dat u daarna geen verzoek meer mag indienen bij APFA voor uitstel. Na deze kortere 

uitstelperiode gaat uw pensioen in en ontvangt u bericht van ons.  

U kunt de ingang van uw ouderdomspensioen maximaal uitstellen tot de eerste dag van de maand 

volgend op de maand waarin u de leeftijd van 70 jaar bereikt. Uw pensioen moet dan ingaan. 

U kunt uw ouderdomspensioen uitstellen zonder dat u blijft doorwerken.  

4. Meer pensioen opbouwen  

Blijft u doorwerken bij een werkgever die is aangesloten bij APFA? Dan kunt u doorgaan met het 

opbouwen van pensioen. Er gelden wel voorwaarden om verder pensioen op te bouwen tijdens 

de uitstelperiode:  
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- Dit is uitsluitend mogelijk tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd. U kunt daarna uw 

pensioen nog wel uitstellen maar er is geen verdere opbouw van pensioen mogelijk; 

- Uw huidige arbeidsovereenkomst loopt (eventueel aangepast) door. Met een nieuwe 

arbeidsovereenkomst is voortzetting van de pensioenopbouw niet mogelijk; 

- Uw AOV-uitkering is ook uitgesteld. Wanneer u de AOV-uitkering laat ingaan, kunt u niet 

langer pensioen opbouwen (zie ook punt 7 van deze toelichting);  

- Indien u reeds over maximaal 40 deelnemersjaren pensioenaanspraken heeft opgebouwd, 

kunt u in overleg met uw werkgever kiezen om door te gaan met opbouwen en; 

Indien u minder gaat werken, is het ook mogelijk om over het deel dat u blijft werken pensioen 

op te bouwen.  

Overleg met uw werkgever 

Het is afhankelijk van de invulling van uw dienstbetrekking of de pensioenopbouw na uitstel van 

de pensioendatum automatisch verdergaat of dat u dit met de werkgever overeen moet komen. 

Daarom vraagt APFA bij de keuze voor verdere opbouw van ouderdomspensioen (tot maximaal 

de 65-jarige leeftijd) ook een verklaring van uw werkgever. 

Uitzondering ingang AOV-uitkering 

Heeft u onder het NPR 2011 uw pensioen uitgesteld en is uw AOV-uitkering reeds ingegaan? Dan 

geldt de voorwaarde dat de AOV-uitkering uitgesteld moet worden om pensioen op te bouwen 

tijdens de uitstelperiode, niet voor u. Het reglement2 biedt u de mogelijkheid uw pensioeningang 

uit te stellen met opbouw van pensioen tijdens de uitstelperiode tot aan de 65-jarige leeftijd. 

5. Gevolgen voor hoogte pensioen  

Elk jaar dat u uw pensioeningang uitstelt, wordt uw pensioen actuarieel verhoogd. Indien u tijdens 

uw uitstelperiode verder pensioen opbouwt, zal uw pensioen ook aangroeien met de opbouw. U 

kunt bij de Service Desk Pensioenen navragen wat de hoogte van uw uitkering wordt indien u kiest 

voor uitstel. 

6. Tijdig aanvragen 

De eerste aanvraag voor uitstel pensioeningang dient uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de 

oorspronkelijke pensioendatum te worden ingediend. Bij vervolgverzoeken (tweede, derde 

vierde…. uitstel) dient het verzoek eveneens 6 maanden voorafgaand aan de uitgestelde 

pensioendatum te worden ingediend.  

7. Verklaring SVB 

Indien u verder pensioen opbouwt, dan heeft u ook een verklaring nodig van de SVB dat uw AOV-

uitkering is uitgesteld. Conform beleid van de SVB kunt u deze verklaring 3 maanden voor ingang 

van uw ouderdomspensioen aanvragen bij de SVB. U dient deze verklaring uiterlijk 2 maanden 

                                                           
2 Nieuw Pensioenreglement 2014, Bijlage 3: Overgangsbepalingen voor (gewezen) deelnemers aan het NPR2011, artikel 6 
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voor ingang van het ouderdomspensioen in te leveren bij APFA. Indien wij de verklaring niet op 

tijd ontvangen, kunnen wij uw verzoek niet tijdig afronden. 

8. Wat moet u verder doen? 

Nadat u het formulier “Verzoek Uitstel Ouderdomspensioen” volledig heeft ingevuld en 

ondertekend, moet u het formulier indienen bij APFA.  

Lep op: Heeft u gekozen voor voortzetting van de pensioenopbouw? Lever het formulier dan in 

bij uw werkgever. Uw werkgever dient het formulier vervolgens in bij APFA.  

9. Heeft u vragen? 

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

werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur bereiken (voor informatie of een afspraak) op het 

telefoonnummer (297) 525-2732 of via WhatsApp op (297) 525-2700. U kunt ook een e-mail 

sturen naar servicedesk.pensioenen@apfaruba.org. 
 

http://www.apfaruba.org/
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