Aanvraag

Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering

Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering
Met dit formulier kunt u een nabestaandenuitkering en/of een halfwezenuitkering aanvragen. U kunt deze aanvraag indienen als uw (ex-)echtgenoot of partner is overleden of
als u zorgt voor een kind van wie een ouder is overleden. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag
compleet is: bekijk of de bijlage voor u geldt en stuur alle noodzakelijke documenten mee
(zie ‘11 Meesturen’).

Mijn gegevens
1

Mijn persoonlijke gegevens

achternaam (voor vrouwen: meisjesnaam)
voornamen (eerste voluit)
geboortedatum

		

—			

—							

n man		

n vrouw

nationaliteit
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer
burgerservicenummer

2

Mijn postadres

straat en huisnummer
postcode en woonplaats

																				

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vul dit alleen in als u de post van de SVB niet op uw woonadres wilt ontvangen.

																				

|

|

|

|

|

|

|

De overledene
3

Gegevens van de overledene

achternaam (voor vrouwen: meisjesnaam)
voornamen (eerste voluit)
geboortedatum

		

straat en huisnummer

																				

burgerservicenummer
overlijdensdatum

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

		

—			

—							

|

|

n man		

n vrouw

|

|

|

|

|

—							
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postcode en woonplaats

—			

plaats en land van overlijden
Wat is de oorzaak van het overlijden

n verkeersongeval, plaats van het ongeval:

Dit is van belang omdat de SVB de kosten voor
de nabestaandenuitkering kan verhalen op de
persoon die schuld heeft aan het overlijden.

n bedrijfsongeval
n medische fout
n geen van bovenstaande

Woonde de overledene ooit

n nee

buiten Nederland

n ja Vul de bijlage in.

Werkte de overledene ooit

n nee

buiten Nederland

n ja Vul de bijlage in.

Werkte de overledene in de

n nee

scheepvaart

n ja Stuur een kopie van het monsterboekje mee.

4

Mijn relatie met de overledene

Wat was uw relatie met de overledene

n wij waren gehuwd of hadden een geregistreerd partnerschap

op de dag van overlijden

n wij waren familie, namelijk
n anders, namelijk
Stuur een kopie van een samenlevingscontract mee.

n	ik verzorg een kind van de overledene, maar ben niet de ouder. Het kind
behoort tot mijn huishouden. Vraag 5, 6 en 8 hoeft u niet in te vullen.
Woonde u samen met de overledene

n ja, sinds 			

op de dag van overlijden

n nee, wij waren duurzaam gescheiden levend sinds 		

—		

—

n nee, wij waren (officieel) gescheiden sinds

—		

—

—			

—

				

Had u recht op alimentatie van de
overledene (ook als deze niet aan u is

n nee

uitbetaald)

n ja Stuur een kopie van de gerechtelijke uitspraak of notariële akte mee.

Mijn inkomsten en arbeidsongeschiktheid
Mijn inkomsten

Welke inkomsten heeft u

Stuur kopieën van bewijs van inkomsten vanaf de maand van overlijden mee (geen jaaropgave).

n ik heb loon Stuur kopieën van loonstrookjes mee.
n ik heb een uitkering Stuur kopieën van specificaties mee.
n ik heb inkomsten uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep
Stuur een kopie van de meest recente aangifte mee.

n ik heb of ga een nabestaandenpensioen van een pensioenfonds ontvangen
Stuur een bewijsstuk mee.

n ik heb overige inkomsten Stuur kopieën van specificaties mee.
n ik heb geen inkomsten
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5

6

Arbeidsongeschiktheid

Vul deze vraag alleen in als u geboren bent na 31 december 1949.

Bent u naar uw mening

n nee

arbeidsongeschikt

n ja

Bent u al eerder gekeurd

n nee
n ja Stuur een kopie van het laatste keuringsrapport mee.

Samenstelling huishouden
7

Kinderen jonger dan 18 jaar

Vul de gegevens in bij Kind 1 en Kind 2. Als u meer dan twee kinderen heeft, vermeld dan de
gegevens van de andere kinderen op een bijlage. Bent u niet de ouder van het kind? Begin
dan bij de vraag ‘Hoeveel kinderen van wie u niet de ouder bent, behoren tot uw huishouden’.

Hoeveel kinderen heeft u van wie u de
kinderen

eigen, adoptief-, stief- of pleegouder bent
Hoeveel van deze kinderen woonden op

kinderen

de datum van het overlijden op uw adres
Bent u in verwachting

n nee
n ja S tuur een kopie van een medische verklaring mee waaruit de verwachte bevallingsdatum blijkt.

Hoeveel kinderen van wie u niet de
ouder bent, behoren tot uw huishouden

					

kinderen Vul de gegevens in bij Kind 1 en eventueel Kind 2.

Dragen anderen bij in de kosten van
levensonderhoud van kinderen van wie

n nee

u niet de ouder bent

n ja, namelijk

Kind 1
achternaam
voornamen (eerste voluit)
geboortedatum
burgerservicenummer
Waar verblijft het kind

		

|

|

—			

|

|

|

—							

|

|

|

|

n jongen

n meisje

|

n in mijn huishouden
n in een internaat of inrichting
n in een eigen huishouding
n in het huishouden van iemand anders

Is het kind gehuwd of woont het samen

n nee

met iemand anders dan uzelf

n ja

Is het een pleeg- of stiefkind

n nee
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n ja

Is er nog een ouder van het kind in leven

n nee
n ja
n ik ben niet de ouder van het kind

Bent u uit de ouderlijke macht ontzet

n nee
n ja

Kind 2
achternaam
voornamen (eerste voluit)
geboortedatum
burgerservicenummer
Waar verblijft het kind

		

|

|

—			

|

|

|

—							

|

|

|

|

n jongen

n meisje

|

n in mijn huishouden
n in een internaat of inrichting
n in een eigen huishouding
n in het huishouden van iemand anders

Is het kind gehuwd of woont het samen

n nee

met iemand anders dan uzelf

n ja

Is het een pleeg- of stiefkind

n nee
n ja

Is er nog een ouder van het kind in leven

n nee
n ja
n ik ben niet de ouder van het kind

Bent u uit de ouderlijke macht ontzet

n nee
n ja

8

Overige huisgenoten

Wie woonden op de datum van

n niemand

overlijden nog meer op uw adres

n kind van 18 jaar en ouder, aantal
n ander familielid, namelijk
n anders, namelijk

Huisgenoot 1

Als er meer dan één huisgenoot op uw adres verblijft, vermeld dan de gegevens van de
andere huisgenoten op een bijlage.

achternaam
voornamen (eerste voluit)
		

—			

—							

n man		

n vrouw
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geboortedatum

Betaling en loonheffing
9

Betaling

Ik wil mijn halfwezen- en/of nabestaandenuitkering ontvangen op rekeningnummer

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

op naam van

10 Loonheffingskorting
De loonheffingskorting mag maar door één instantie of werkgever worden toegepast.
Anders krijgt u te veel korting en moet u deze achteraf terugbetalen. U kunt ervoor kiezen
dat de SVB voor u de algemene heffingskorting op uw halfwezen- en/of nabestaandenuitkering toepast. Kiest u hier niet voor, dan past uw werkgever of de instantie van wie u een
andere uitkering ontvangt deze heffingskorting toe. Meer informatie over de loonheffingskorting vindt u op www.belastingdienst.nl. Of u belt (gratis) met 0800-0543.

Wilt u dat de SVB de algemene

n nee

Uw eventuele werkgever of andere uitkeringsinstantie blijft deze heffingskorting

heffingskorting op uw halfwezen- en/of

			

toepassen. Past die de heffingskorting niet toe? Vraag dan alsnog uw werkgever of

			

uitkeringsinstantie om dit te doen.

nabestaandenuitkering toepast

n ja

Meesturen en ondertekening
11 Meesturen
Ik stuur de volgende bijlagen mee

n bijlage wonen en werken buiten Nederland Zie 3.
n kopie monsterboekje Zie 3.
n kopie van het samenlevingscontract Zie 4.
n kopie gerechtelijke uitspraak of notariële akte Zie 4.
n kopie loonstrookje of uitkeringsspecificatie Zie 5.
n kopie aangifte inkomstenbelasting Zie 5.
n kopie keuringsrapport Zie 6.
n kopie medische verklaring zwangerschap Zie 7.
n bijlage kinderen Zie 7.
n bijlage huisgenoten Zie 8.
n overige bijlagen

12 Ondertekening
datum

		

—			

—

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

handtekening
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Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar uw SVB-kantoor.

Bijlage bij aanvraag

Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering

Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering

U vult deze bijlage in als de overledene buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt.

1

Mijn gegevens

achternaam en voorletters
geboortedatum

2

		

—			

—		

De overledene

Woonde de overledene ooit buiten

n nee

Nederland

n ja, in
periode van 					

		

—		

—

t/m		

—		

—

		

—		

—

t/m		

—		

—

—

t/m		

—		

—

in
periode van 					

Stuur bij meer landen een bijlage mee.

Werkte de overledene in Nederland op

n nee

de dag van overlijden

n ja, naam werkgever
adres werkgever

Werkte de overledene ooit buiten

n nee

Nederland

n ja, naam werkgever
werkadres
land
periode van 					

		

—		

Stuur gegevens van andere werkgevers mee op een losse bijlage.

Had de overledene een niet-Nederlandse

n nee

uitkering op de dag van overlijden

n	ja, soort uitkering
naam uitkeringsinstantie
registratienummer
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land

3

Meesturen

Ik stuur de volgende bijlagen mee

n kopie van de overlijdensakte Bij overlijden buiten Nederland.
n overige bijlagen, namelijk

Ondertekening

datum
handtekening

		

—			

—			

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar uw SVB-kantoor.
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4

