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n maart 2017 en januari 2018 heeft een 

delegatie van het Controle Team Buitenland 

(CTB) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Thailand bezocht. 

Het team dat in duo’s opereert, heeft 

voornamelijk controles uitgevoerd bij AOW- 

en Anw-klanten van de SVB in de regio’s 

Bangkok, Pattaya en Chiang Mai. Het 

belangrijkste doel van deze bezoeken is om de 

rechtmatigheid van de SVB betalingen aan 

klanten in Thailand te controleren. 

 

Waarom controle? 

Zowel in Nederland als in het buitenland voeren wij 

controle-onderzoeken uit. In het buitenland wonen 

inmiddels meer dan 350.000 personen die een pensioen 

of uitkering van de SVB ontvangen. Een groot deel van 

de onderzoeken in het buitenland zijn steekproeven. In 

enkele gevallen gaat het om een onderzoek waarbij een 

signaal is ontvangen dat de rechtmatigheid van de 

betaling mogelijk niet in orde is. 

In Nederland heeft de SVB veel mogelijkheden om 

administratief onderzoek te doen bijvoorbeeld door 

uitwisselingen met andere instanties, zoals de 

Belastingdienst of via de BRP (Basisregistratie 

Personen). In het buitenland ontbreken deze 

automatische uitwisselingen of zijn deze beperkt tot 

een aantal landen waarmee overlijdensgegevens 

uitgewisseld worden. Controles door huisbezoek zijn 

dan het aangewezen middel om de feitelijke situatie van 

de klant te kunnen vaststellen. 

Wat houdt rechtmatigheid precies in? 

Het recht of de hoogte van een AOW-pensioen of Anw-

nabestaandenuitkering hangt af van een aantal 

omstandigheden. Meest voor de hand liggend: een klant 

moet om een betaling te blijven ontvangen natuurlijk 

nog wel in leven zijn. 

Andere omstandigheden zijn bijvoorbeeld de woon- of 

leefsituatie van de klant. Ook het inkomen van de klant 

of partner kan van invloed zijn op de hoogte van het te 

ontvangen bedrag. De regelgeving op het terrein van 

sociale zekerheid is de laatste jaren voortdurend aan 

het veranderen. Het is voor klanten in Nederland, maar 

zeker voor klanten in het buitenland lastig om goed op 

de hoogte te blijven van deze wijzigingen. 

Een voorbeeld: 

Een alleenstaande klant ontvangt AOW-pensioen en 

neemt begin 2017 contact op met de SVB over dat hij 

een nieuwe relatie is aangegaan en dat hij met zijn 
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partner een gezamenlijke huishouding voert vanaf 

maart 2016. Omdat deze klant in zijn kennissenkring 

gehoord heeft dat je voor een partner die zelf nog niet 

pensioengerechtigd is een toeslag kunt ontvangen, 

vraagt hij deze aan. Met ingang van 1 januari 2015 is de 

toeslag voor nieuwe AOW-gerechtigden echter 

afgeschaft. In plaats van een toeslag te ontvangen, 

wordt deze klant nu geconfronteerd met omzetting van 

zijn alleenstaande AOW naar een AOW voor 

‘samenwonenden’. Omdat dit bedrag lager is dan zijn 

AOW voor alleenstaanden volgt daaruit ook een 

terugvordering van het te veel uitbetaalde bedrag. Voor 

het te laat melden van de wijziging legt de SVB ook nog 

een boete op. 

Het is dus belangrijk dat klanten zich melden bij de SVB 

bij wijzigingen in hun woon- of leefsituatie . Neem bij 

twijfel altijd contact op met de SVB. Voor klanten in 

Thailand is dit de SVB locatie in Roermond. (Postadres: 

SVB Roermond, Postbus 18602, 3501 CR Utrecht, 

telefoon +31 (0)475 – 368 000). 

Algemene informatie over de regelgeving die de SVB 

uitvoert is terug te vinden op de website: www.svb.nl. 

Klanten kunnen daar ook via de eigen webomgeving 

“Mijn SVB” met een geldige DigiD gegevens inzien en 

wijzigingen doorgeven. 

Huisbezoek 

Veel klanten zijn verrast als er twee medewerkers van 

de SVB langskomen voor een huisbezoek. Aan de klant 

die we bezoeken, vragen we altijd om een formele 

toestemming (consent). We vragen klanten ook om 

toestemming voor het feit dat we het huisbezoek 

afleggen en de woning betreden. Tijdens het huisbezoek 

worden vragen aan de klant gesteld en wordt aan de 

hand van de antwoorden een rapportage samengesteld 

waaruit de feitelijke woonsituatie van de klant blijkt. 

Jaarlijkse levensbewijs 

Klanten in Thailand ontvangen in hun geboortemaand 

van de SVB elk jaar een formulier waarmee zij moeten 

aantonen dat zij in leven zijn. 

Dit levensbewijs moet door de klant en eventuele 

partner ondertekend worden en daarna vindt een 

controle (validatie) plaats. Klanten melden zich 

daarvoor met een geldig paspoort of identiteitsbewijs 

bij de Social Security Office (SSO), de Nederlandse 

ambassade in Bangkok of het consulaat in Phuket. 

Bij een ambassade of consulaat kunnen alleen klanten 

met een Nederlandse nationaliteit terecht. 

Twee medewerkers van het SVB-team hebben in maart 

2017 ook een bezoek gebracht aan het Social Security 

Office (SSO) en de Nederlandse Ambassade in Bangkok 

om de validatieprocedure te evalueren, knelpunten te 

bespreken en de samenwerking met de SVB te 

optimaliseren. Problemen rondom de trage 

terugzending van de levensbewijzen zijn opgelost.  

Klanten kunnen namelijk nu zelf het formulier 

retourneren naar de SVB. In het verleden deed het SSO 

dit voor de klant. Vooral bij de kleinere kantoren van de 

SSO ontstonden daardoor vertragingen. Het gebrek aan 

beheersing van de Engelse taal en onduidelijkheid over 

wat de validatie inhield, zorgde ervoor dat formulieren 

niet of te laat bij de SVB terug kwamen. Als het 

formulier niet op tijd terugkomt, schort de SVB de 

betaling op in afwachting van het levensbewijs. 

Onze klanten kunnen bij uitzondering voor het 

levensbewijs ook terecht bij één van de SVB-kantoren 

wanneer zij bijvoorbeeld in Nederland zijn voor 

vakantie of bezoek. Bezoek is alleen mogelijk op 

afspraak. Voor het geldig verklaren van het 

levensbewijs kunnen klanten dit niet twee jaar achter 

elkaar in Nederland doen, het gaat dus altijd om een 

uitzondering. 

Ervaringen onderzoeken Thailand 

Veel klanten, ook ditmaal in Thailand, vinden het fijn 

om even in het Nederlands te kunnen praten. De SVB 

medewerkers hebben naast een controlerende ook een 

informerende rol. We spreken met klanten ook over de 

vragen die zij hebben rondom hun pensioen. Het belang 

van het verstrekken van de juiste informatie is 

benadrukt tijdens de gesprekken. De SVB wil 

voorkomen dat klanten voor verrassingen komen te 

staan. In de gesprekken wijzen de medewerkers klanten 

daarom bewust op de gevolgen van het niet of te laat 

doorgeven van wijzigingen. 

Hoewel meestal verrast door de controle, geven klanten 

ook aan dat men wel begrijpt waarom controle 

http://www.svb.nl/
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plaatsvindt. Voor de onderzoeken in 2017 en 2018 zijn 

ca. 200 klanten geselecteerd. Het controleteam is in 

Thailand over het algemeen vriendelijk ontvangen. 

Uit de onderzoeken in Thailand zijn meerdere 

aanpassingen van de pensioenbedragen voortgekomen, 

zowel in negatieve als positieve zin voor klanten. Een 

herhalingsonderzoek in Thailand door het controleteam 

van de SVB is in de toekomst niet uitgesloten. 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw 

(toekomstige) AOW of uw verzekering bij verblijf of 

wonen in Thailand, neemt u dan contact op met de SVB. 

Voor klanten in Thailand is dit de SVB locatie in 

Roermond. (Postadres: SVB Roermond, Postbus 18602, 

3501 CR Utrecht, telefoon +31 475 368 000). 


