Melding fraude

Met dit formulier kunt u aangeven of u vermoedt dat iemand in uw omgeving fraudeert met een pensioen
of uitkering van de SVB. Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Volgens de wet privacybescherming
mogen wij u niet informeren over de afhandeling van uw melding.

1 Mijn gegevens

Het kan zijn dat we contact met u opnemen. Wilt u anoniem blijven? Ga dan naar vraag 2.

naam
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres

2 Datum van melding
datum

3 Betrokkene(n)

Geef hier aan op welke datum u de melding doet.
dag-maand-jaar

Geef hier zo volledig mogelijk aan wie u verdenkt van fraude.

naam persoon 1

man		

vrouw

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
geboortedatum
Weet u niet de hele geboortedatum, vul dan de dag, maand, jaar of leeftijd in die u weet.

telefoonnummer
e-mailadres

0551NT/0116

kenteken

auto		

motor		

brommer/scooter

volgende

Melding fraude

2 van 3

naam persoon 2

man		

vrouw

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
geboortedatum
Weet u niet de hele geboortedatum, vul dan de dag, maand, jaar of leeftijd in die u weet.

telefoonnummer
e-mailadres
kenteken

auto		

motor		

brommer/scooter

4 Uitkering SVB

Weet u met welke uitkering
van de SVB de genoemde
persoon fraudeert

nee
ja, namelijk
AOW-pensioen
nabestaandenuitkering Anw
	kinderbijslag
anders, namelijk

5 Soort fraude

Waar gaat uw melding over

gezamenlijke huishouding (samenwonen) Ga naar vraag 6.
verzwegen inkomsten Ga naar vraag 7.
anders, namelijk

Ga naar vraag 8.

Leefsituatie houdt in: woont iemand alleen of met een ander op één adres.
Wie met een ander op één adres woont, voert misschien een gezamenlijke

6 Leefsituatie

huishouding met die persoon. Dit bepaalt de hoogte van pensioen of uitkering.

Op welk adres is de
gezamenlijke huishouding
Sinds wanneer
Waarom denkt u dat er een
gezamenlijke huishouding is
Toelichting
Vermeld zoveel mogelijk
controleerbare feiten, zoals
tijdstippen en frequentie van bezoek,
welke activiteiten u de personen
samen ziet doen, auto plus kenteken.

dag-maand-jaar

Melding fraude

3 van 3

7	Inkomsten
Welke andere inkomsten
heeft betrokkene
Waarom verdenkt u betrokkene
van het verzwijgen van
inkomsten
Vul de gegevens van de
werkgever in als de betrokkene
werkt

naam werkgever
						
		
adres
						
Op welke dagen en hoeveel uur
											

Toelichting
Vermeld zoveel mogelijk
controleerbare feiten, zoals de bron
van de inkomsten, aanvang en einde
werkdag, vervoermiddel,
kenmerken van het voertuig.

8 Andere fraude

Geef hier aan om welke fraude het gaat, anders dan bij vraag 6 en 7.

Beschrijf om welke fraude het
volgens u gaat

9 Extra informatie

Ruimte voor een extra toelichting.

Kent u nog iemand die wij
mogen benaderen voor
aanvullende informatie

nee
ja, namelijk
naam
							
adres
							
telefoonnummer
							
e-mail
							
Stuur dit formulier naar: Meldpunt Fraude SVB, Antwoordnummer 4199, 3500 VB Utrecht.
Woont u buiten Nederland, dan is het adres: Int. Antwoordnummer, I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro
4199, 3500 VB Utrecht, The Netherlands / Pays-Bas

printen

