Remigratie-uitkering

Wijziging

Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor uw remigratie-uitkering.
Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten Nederland
wonen geldt een termijn van zes weken.
1 Mijn gegevens
Heeft u geen burgerservicenummer?

					
burgerservicenummer

Vul dan het registratienummer SVB in.

achternaam (uw geboortenaam)
					
geboortedatum
					
ingangsdatum wijziging
					

2 Soort wijziging
Wat is er gewijzigd

rekeningnummer Vul in bij 3.
verhuizing Vul in bij 4.
huwelijk van een kind Vul in bij 5.
relatie met mijn partner Vul in bij 6.
mijn partner of kind is overleden Vul in bij 7.
wijziging nationaliteit Vul in bij 8.
andere uitkering Vul in bij 9.

Vermeld het rekeningnummer waarop u uw remigratie-uitkering wilt ontvangen. IBAN en BIC
gelden voor alle EU-landen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Deze codes
vindt u op uw bankafschrift. Hef het oude nummer pas op als de SVB een bedrag heeft

3 Rekeningnummer

gestort op uw nieuwe rekening.

datum
van de wijziging
					
nieuw rekeningnummer
op naam van
IBAN

2101NT/1110

BIC

volgende

Wijziging

2 van 4

naam bank
straat en huisnummer
postcode en vestigingsplaats
provincie en land
code van de bank

Verhuizen er meer dan 3 kinderen, vul hun gegevens dan in op een bijlage. Een verhuizing in

4 Verhuizing

Nederland hoeft u niet door te geven.

Wie verhuist er



ikzelf
mijn partner
een kind,
voor- en achternaam
geboortedatum



een kind,
voor- en achternaam
geboortedatum



een kind,
voor- en achternaam

								
geboortedatum



een kind,
voor- en achternaam
geboortedatum

nieuwe straat en huisnummer
nieuwe postcode en plaats
provincie en land
deze verhuizing is voor een periode van
deze verhuizing is permanent

maanden

Wijziging

5 Huwelijk van een kind
Wat is er gewijzigd

3 van 4

Stuur een kopie van de huwelijksakte mee.

het kind is gehuwd
huwelijksdatum

6 Relatie met mijn partner
Wat is er gewijzigd

we zijn gaan samenwonen
naam partner
geboortedatum
							Stuur een kopie van de geboorteakte mee.

we zijn gehuwd Stuur een kopie van de huwelijksakte mee.
we zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan Stuur een kopie van de akte mee.
we zijn gescheiden
we wonen niet langer samen

7 Overlijden partner of
kind

Stuur een kopie van de overlijdensakte mee. U hoeft het overlijden alleen door te geven als
uw partner of kind niet in Nederland woonde.

naam overledene
datum overlijden

8 Nationaliteit
Van wie is de nationaliteit
gewijzigd

mijn nationaliteit is gewijzigd
de nationaliteit van mijn partner is gewijzigd
de nationaliteit van een ander gezinslid is gewijzigd
voor- en achternaam

Wat is de nieuwe nationaliteit

Wijziging

9 Andere uitkeringen

4 van 4

Stuur een kopie van een specificatie mee.

Wat is er gewijzigd

ik heb een nieuwe uitkering
de hoogte van de uitkering is gewijzigd
de uitkering is be indigd

Welke uitkering betreft het

WAO				
WIA				
WAZ				
Wajong

AOW
Anw
Toeslagenwet

10 Opmerkingen

11

Ondertekening

datum
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

handtekening
					

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

