Wijziging doorgeven

Nabestaandenuitkering Anw

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw nabestaandenen/of halfwezenuitkering. Geef wijzigingen daarom binnen vier weken door met dit
formulier. Voor mensen die buiten Nederland wonen geldt een termijn van zes weken.

1

Mijn gegevens

burgerservicenummer

Deze gegevens altijd invullen.
													
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Heeft u geen burgerservicenummer?
Vul dan het registratienummer SVB in.

voorletters en achternaam
straat en huisnummer
postcode en plaats

2

Soort wijziging

Wat is er gewijzigd

|

|

Vul de vraag in die hoort bij de wijziging die u wilt doorgeven en onderteken het formulier.

n mijn adres Vul in bij 3.
n rekeningnummer Vul in bij 4.
n mijn inkomsten Vul in bij 5.
n arbeidsongeschiktheid Vul in bij 6.
n mijn woonsituatie (samenstelling huishouden) Vul in bij 7.
n gegevens van mijn kinderen Vul in bij 8.
n wonen buiten Nederland Vul in bij 9.
n nationaliteit Vul in bij 10.
n detentie van mij of mijn kind Vul in bij 11.

3

Mijn adres

Een verhuizing in Nederland hoeft u niet door te geven.

datum van de wijziging

		

de wijziging betreft

n mijn woonadres			

—			

—

n mijn postadres

straat en huisnummer
postcode en plaats

4

Rekeningnummer

datum van de wijziging
rekeningnummer

|

|

|

|

|

|

|

Vermeld het rekeningnummer waarop u uw nabestaanden- en/of halfwezenuitkering wilt ontvangen.
De IBAN en BIC-code vindt u op uw bankafschrift. Hef het oude nummer pas op als de SVB een
bedrag heeft gestort op uw nieuwe rekening.
		

|

|

—			

|

|

|

—

|

|

|

|

|

|
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op naam van

IBAN
BIC
naam van de bank
adres van de bank

5

Mijn inkomsten

datum van de wijziging
Wat is er gewijzigd

		
		

—			

—

n	de hoogte van mijn inkomsten Stuur een kopie van een loonstrook of specificatie mee
(geen jaaropgave).

n	ik heb nieuwe inkomsten Stuur een kopie van een loonstrook of specificatie mee (geen
jaaropgave).

n	ik heb geen inkomsten meer Stuur een kopie van een laatste loonstrook of specificatie
mee.

6

Arbeidsongeschiktheid

datum van de wijziging
Wat is er gewijzigd

Stuur een kopie van het keuringsrapport mee.

		
		

—			

—

n	ik ben arbeidsgeschikt verklaard
n	mijn percentage arbeidsongeschiktheid is aangepast naar					
n	ik ben arbeidsongeschikt geraakt voor					

7

Mijn woonsituatie

%

%

Kruis de toepasselijke wijziging in uw woonsituatie aan.

datum van de wijziging

		

Wat is er gewijzigd

n	ik ben gehuwd of heb een geregistreerd partnerschap en woon samen
met mijn partner Vul de gegevens hieronder in.

—			

—

n	ik heb een kostganger of huurder Stuur kopieën mee van het contract en
betaalbewijzen (bank- of giroafschriften).

n	ik ben ongehuwd en gaan samenwonen met:
n mijn partner Vul de gegevens hieronder in.
n mijn vader, moeder, eigen kind, stief- of pleegkind
		

geboortedatum kind:			

		

—			

—

n een ander familielid Vul de gegevens hieronder in.
n iemand anders Vul de gegevens hieronder in.
achternaam
voornamen (eerste voluit)
		

—			

—
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geboortedatum

8

Kinderen

Hierbij gaat het om: in en uit huis wonend, trouwen of samenwonen, geboorte, adoptie,
wijziging in het ouderlijk gezag of pleegouderlijke zorg, overlijden.

datum van de wijziging

		

Wat is er gewijzigd

n het kind woont niet meer bij mij

—			

—

n het kind is getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap
n het kind komt bij mij wonen
n het kind is overleden Dit hoeft u alleen door te geven als het kind niet in Nederland
woonde.

n anders, namelijk 		
achternaam kind
voornamen (eerste voluit)
geboortedatum

9

Wonen buiten Nederland

		

—			

—

—			

—

		

datum van de wijziging

		

Wat is er gewijzigd

n ik (of het kind) ga in een ander land wonen

voorletters en achternaam
straat en huisnummer
postcode en plaats
provincie en land

10

Nationaliteit

		

datum van de wijziging

		

Van wie is de nationaliteit gewijzigd

n mijn nationaliteit is gewijzigd

—			

—

n	de nationaliteit van het kind is gewijzigd
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Wat is de nieuwe nationaliteit

11

Detentie

Alleen invullen als u of uw kind langer dan één maand naar de gevangenis moet of in
voorlopige hechtenis wordt genomen.

datum van de wijziging

		

—			

—

geboortedatum

		

—			

—

		

—			

—

adres van justitiële inrichting

Opmerkingen

13

Ondertekening

datum
handtekening

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar uw SVB-kantoor.
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12

