
Reactie SVB en CAK   

SVB gaat AOW-klanten nog meer helpen om een goede keuze te maken  

Hoewel klanten een inspanningsverplichting hebben om de persoonlijke situatie 
te melden, erkennen de SVB en het CAK dat de dienstverlening aan klanten over 
de AOW voor ongehuwden beter had gemoeten.   

Soms kunnen (gehuwde) partners door omstandigheden niet bij elkaar wonen, omdat 
de partner in een verzorgingsinstelling wordt opgenomen. Er is dan sprake van 
duurzaam gescheiden leven. De SVB heeft eerder al geregeld dat mensen dan kunnen 
kiezen om een hogere AOW aan te vragen. Dit bedrag is hoger dan een gehuwden AOW. 
Voor de meeste mensen die in een situatie terecht komen waarbij de partner in een 
verzorgingsinstelling wordt opgenomen, kan dit een goede oplossing zijn.  Op het 
moment dat de partner is opgenomen in een verzorgingsinstelling, ontvangt de klant 
een brief van de SVB waarin zij de mogelijkheid krijgen om een ongehuwden AOW aan te 
vragen. Daarbij waarschuwt de SVB altijd voor de mogelijke negatieve financiële 
gevolgen op onder andere toeslagen en de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg 
(Wlz). Wij adviseren dan ook in deze brief om contact op te nemen met bijvoorbeeld het 
CAK. 

In aantal situaties kan het voorkomen dat mensen vergeten contact op te nemen met het 
CAK. De eigen bijdrage op de Wlz is inkomensafhankelijk. Door het ontvangen van de 
hogere AOW kan het gevolg zijn dat men een hogere eigen bijdrage moet betalen voor de 
Wlz. Deze verhoging kan zelfs groter zijn dan het bedrag dat meer aan AOW wordt 
ontvangen.   

Gebleken is dat sommige klanten moeite hebben om zelf een goede afweging te maken.   

De SVB heeft daarom ook de brieven die naar haar AOW-klanten - waarvan een van de 
partners in een verzorgingsinstelling wordt opgenomen – verder verbeterd.   

Burgers worden nu nog nadrukkelijker en duidelijker gewezen op de eventuele gevolgen 
van hun keuze. Daarnaast is het aanvraagproces nu zo ingericht dat een medewerker 
van de SVB kan zien of iemand zich ook daadwerkelijk heeft laten informeren over de 
gevolgen voor de eigen bijdrage Wlz/Wmo en eventuele toeslagen. Zo wordt voorkomen 
dat eventuele keuzes door burgers financieel verkeerd uitpakken in de toekomst.  

 Voor burgers die nu financiële nadelen hebben als gevolg van deze keuze zal de SVB de 
mogelijkheid bieden om terug te komen op hun eerdere verzoek.   

 Op 14 en 15 mei 2021 ontvangen alle AOW- klanten die in het verleden hebben gekozen 
voor het hogere pensioen een bericht waarin wij hen over deze mogelijkheid 
informeren.   

 De SVB wil graag dat wetgeving minder complex is voor burgers, ook als het gaat om de 
AOW en de verschillende leefvormen en de financiële gevolgen hiervan. In het rapport 
“Verkenning Leefvormen in de AOW” dat op 31 maart 2021 aan de Tweede Kamer is 



gestuurd, worden suggesties gedaan om wetgeving sterk te vereenvoudigen. Dit zijn 
mooie suggesties die het voor burgers gemakkelijker en begrijpelijker maken.  

 CAK  

 De SVB en het CAK werken nauw samen om naheffingen te voorkomen en de 
dienstverlening aan klanten te verbeteren. De organisaties hebben het afgelopen jaar 
stappen gezet om de huidige problematiek op te lossen en verkeerde registraties in de 
toekomst te voorkomen:   

·      De SVB en het CAK hebben de informatievoorziening aan klanten verbeterd. Het gaat 
hierbij om zowel de verplichting van klanten om wijzigingen door te geven aan het CAK, 
als de (financiële) gevolgen van de keuze voor een AOW voor ongehuwden.   

·       Vooruitlopend op een geautomatiseerde gegevensuitwisseling ontvangt het CAK een 
overzicht wie het AOW-pensioen voor gehuwden of ongehuwden ontvangt met als doel 
dat het CAK de juiste eigen bijdrage kan vaststellen en naheffingen worden voorkomen. 
Als een klant de wijziging zelf niet doorgeeft, kan het CAK hier een bericht over sturen.    

·      Het beleid van de SVB is aangepast. Klanten met een ongehuwden-registratie kunnen 
deze registratie sinds kort herzien. Na herziening ontvangen klanten weer een AOW-
pensioen voor gehuwden. Nadat klanten deze wijziging ook kenbaar gemaakt hebben bij 
het CAK wordt de eigen bijdrage aangepast.  

·       Tenslotte onderzoeken de SVB en het CAK of de complexe financiële gevolgen voor 
klanten zo eenvoudig mogelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  

Bij recente gegevensuitwisselingen met de SVB heeft het CAK verschillen geconstateerd. 
Hierdoor heeft het CAK de eigen bijdrage niet juist kunnen vaststellen voor een groep 
klanten.    

Hoewel klanten een inspanningsverplichting hebben om de persoonlijke situatie te 
melden, erkennen de SVB en het CAK dat de dienstverlening aan klanten over de AOW 
voor ongehuwden beter had gemoeten.   

Indien er sprake is van een vertraging/fout in de keten, mag het CAK de naheffing 
beperken tot 12 maanden. In specifieke situaties mag het CAK de naheffing beperken tot 
1 maand of geen naheffing.   

Het CAK zal dit per individuele situatie van de klant beoordelen en de klant hierover 
informeren. Gelet op de bijzondere situatie die voor deze groep klanten is ontstaan, 
wordt voorzien dat deze beperking van de naheffing in beginsel kan worden toegepast. 
Hiermee kan worden voorkomen dat klanten een naheffing krijgen.  

 


