Wezenuitkering (Anw)

Aanvraag

Met dit formulier vraagt u een wezenuitkering aan op grond van de Anw. De wees of de vertegenwoordiger
(de voogd van de wees) kan de wezenuitkering aanvragen. Gebruik voor elk kind een apart formulier.
1 Gegevens van het kind
achternaam		
					
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum

				

man		

vrouw

				

man		

vrouw

					
straat en huisnummer
					
postcode en woonplaats
					
telefoonnummer
					
burgerservicenummer

2 Gegevens van de vertegenwoordiger
					
achternaam
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum
					
straat en huisnummer
					
postcode en woonplaats
					
telefoonnummer

7007NT/0414

Bent u door een rechterlijke
beschikking benoemd tot
voogd

nee
ja Stuur een kopie van de beschikking mee.

volgende

Aanvraag

2 van 5

3 Gegevens eerstoverleden ouder
achternaam (geboortenaam)
					
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum
					
datum overlijden
woonplaats op de
					
overlijdensdatum

4 Gegevens laatstoverleden ouder
achternaam (geboortenaam)
					
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum
					
datum overlijden
					
plaats en land overlijden
woonplaats op de
					
overlijdensdatum
Is het overlijden het gevolg
van een verkeersongeval

nee
ja, plaats van het ongeval

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

Waren de ouders van het kind
gehuwd of geregistreerd
partner

nee
ja, datum huwelijk/geregistraard partnerschap

Waren de ouders van elkaar
gescheiden

nee
ja, datum echtscheiding								

Aanvraag

5 Wonen en werken
Heeft de laatstoverleden
ouder ooit buiten Nederland
gewoond

3 van 5

Stuur een bijlage mee als er meerdere perioden zijn.

nee
ja, van

tot en met		

		in		
Heeft de laatstoverleden
ouder ooit buiten Nederland
gewerkt

nee
ja, van

tot en met

		in		
Heeft de laatstoverleden
ouder ooit in de scheepvaart
gewerkt

nee
ja Stuur een kopie van het monsterboekje mee.

Woonde de laatstoverleden
ouder op de datum van
overlijden buiten Nederland

nee
ja

Werkte de laatstoverleden
ouder op de datum van
overlijden buiten Nederland

nee
ja, bij welke werkgever
		

op welk adres werkte de overledene

					

6 Buitenlandse uitkering kind
Ontvangt het kind in verband
met het overlijden een
uitkering uit het buitenland

nee
ja, van welk land				
		bij welke instantie			
		welk registratienummer

Wordt een dergelijke uitkering
aangevraagd

nee
ja, van welk land
		

bij welke instantie

Aanvraag

4 van 5

Beantwoord de vragen van 7A alleen als het kind 16 jaar of ouder was op de overlijdensdatum
en is geboren voor 2 oktober 1993.
Beantwoord de vragen van 7B alleen als het kind 16 jaar of ouder was op de overlijdensdatum

7 Situatie van het kind

en is geboren na 1 oktober 1993.

7A Het kind is geboren voor 2 oktober 1993
Studeert het kind of volgt het
een beroepsopleiding

nee
ja

Is het kind arbeidsongeschikt
					

nee
ja

Verzorgt het kind een andere
wees

nee
ja

7B Het kind is geboren na 1 oktober 1993
Zit het kind op een school
voor volledig dagonderwijs of
volgt het kind een combinatie
van leren en werken

nee
ja

Is het kind door ziekte of
handicap niet in staat om
volledig dagonderwijs of een
combinatie van leren en
werken te volgen

niet in staat onderwijs te volgen
wel in staat onderwijs te volgen

Verzorgt het kind een andere
wees

nee Ga naar vraag 8.
ja

Heeft het kind een diploma
behaald

ja
diploma mbo niveau 2, havo of vwo
ander diploma
nee

Heeft of had het kind een
vrijstelling van de gemeente
voor het volgen van onderwijs

ja
nee

Aanvraag

8 Bankrekeningnummer

5 van 5

Het IBAN staat op bankafschriften of in de internetbankieromgeving.

De wezenuitkering moet
worden overgemaakt
naar IBAN
					
De loonheffingskorting mag maar door een instantie of werkgever worden toegepast.

9 Loonheffingskorting
Wilt u dat de SVB de
algemene heffingskorting op
de wezenuitkering toepast

U kunt ervoor kiezen dat de SVB de algemene heffingskorting op de wezenuitkering toepast.

nee
ja

10 Meesturen
Ik stuur de volgende bijlagen
mee

11

een kopie van de rechterlijke beschikking over de benoeming tot voogd Zie 2.
een kopie van het monsterboekje Zie 5.
overige bijlagen

Ondertekening

					
datum
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Handtekening wees is alleen nodig als de
wees meerderjarig is.

handtekening wees

handtekening
vertegenwoordiger
					

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

