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Verzoek om correctie of
aanvulling persoonsgegevens
via Mijn SVB
Met dit formulier vraagt u de SVB om uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.
Dit formulier is niet bedoeld om een verandering in uw situatie door te geven.
Stuur dit formulier op via Mijn SVB
U uploadt het formulier in Mijn SVB bij ‘Vraag of mededeling’.
Binnen 1 maand krijgt u een reactie op uw verzoek.

1 Mijn gegevens
voorletters en achternaam
geboortedatum

dag-maand-jaar

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres

2 Kies voor welke regeling(en) of onderwerp u correctie of aanvulling wilt
Kies de regeling(en) of
onderwerp waarover uw
verzoek om aanpassing of
aanvulling gaat.
Gaat uw verzoek over een
andere regeling of
onderwerp? Dan kunt u dit
aangeven bij ‘anders’.

AIO-aanvulling
AOW
Asbestregeling
Gemoedsbezwaren
	Internationale detachering
	Kinderbijslag
	Nabestaandenuitkering Anw
Onderzoek verzekering Wlz
Overbruggingsuitkering (OBR)
PGB
	Remigratiewet
Schuldige nalatigheid
SVB Pensioenoverzicht (overzicht opbouw AOW)
Vrijwillige verzekering AOW / Anw
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
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	anders, namelijk

volgende

Verzoek om correctie of aanvulling persoonsgegevens via Mijn SVB

2 van 2

3 Kies uw verzoek
Vink aan welk verzoek u heeft

	ik wil mijn persoonsgegevens aanpassen
De volgende gegevens zijn onjuist:

Ik wil ze laten vervangen door:

	ik wil mijn persoonsgegevens aanvullen
De volgende gegevens zijn onvolledig:

Ik wil ze laten aanvullen door:

Wat is de reden van uw
verzoek?
U bent niet verplicht deze vraag te
beantwoorden. Maar misschien
kunnen wij u beter helpen als u
aangeeft waarom u aanpassing of
aanvulling wilt.
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Machtiging
Heeft u al een gemachtigde of wilt u iemand machtigen? Upload dan ook:
-- een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat u iemand heeft gemachtigd voor het laten aanvullen of wijzigen van
uw gegevens. Download hiervoor het formulier op svb.nl
-- een kopie identiteitsbewijs van de gemachtigde persoon: paspoort, identiteitskaart (beide kanten) of rijbewijs
(beide kanten)

