V&O

Versie Oktober 2020

Wijziging doorgeven

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw Wuv/Wubo/AOR- uitkering of
Wbp-pensioen. Geef een wijziging daarom zo snel mogelijk door met dit formulier.
1 Mijn gegevens

Vul deze gegevens altijd in.

wet
correspondentienummer
voorletters en achternaam
telefoonnummer
e-mailadres

2 Soort wijziging
Wat is er gewijzigd

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

	adres Vul in bij 3.
	bankrekeningnummer Vul in bij 4.
	inkomsten van mijn partner of mijzelf Vul in bij 5.
	burgerlijke staat, leefsituatie Vul in bij 6.
	overlijden partner Vul in bij 7.
	nationaliteit Vul in bij 8.

3 Mijn nieuwe adres
datum van de wijziging

dag-maand-jaar

de wijziging gaat over

	mijn woonadres
	mijn postadres
	ik ga in een ander land wonen

Geldt deze wijziging ook voor

	ja
	nee
	geen partner of huisgenoot
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uw partner of huisgenoot

volgende
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2 van 4

straat en huisnummer
postcode en woonplaats
provincie en land
ik ben in een zorginstelling opgenomen
mijn partner is opgenomen in een zorginstelling
					

naam zorginstelling
								

					

straat en huisnummer
								

					

postcode en plaats
								

Uw IBAN-nummer vindt u op uw bankafschrift of internetbankieromgeving. BIC-code en naam
en adres van de bank zijn alleen nodig voor het Verenigd Koninkrijk en landen buiten Europa.

4 Bankrekeningnummer

Hef uw oude rekening pas op als de SVB een bedrag heeft gestort op uw nieuwe rekening.

datum van de wijziging
U woont binnen Nederland
of Europa (maar niet in het
Verenigd Koninkrijk)

dag-maand-jaar

woonland
						
IBAN-nummer
					
Stuur kopie bewijsstuk mee waaruit het nieuwe IBAN-nummer en de tenaamstelling blijkt.

U woont in het Verenigd
Koninkrijk of buiten Europa

rekeningnummer/
IBAN-nummer
						
BIC-code
						
naam van de bank
						
adres van de bank
						
Stuur kopie bewijsstuk mee waaruit het nieuwe rekeningnummer en de tenaamstelling blijkt.

5 Inkomsten van mijn partner of mijzelf
datum van de wijziging
Wat is er gewijzigd in
de inkomsten van uw partner

dag-maand-jaar

mijn partner heeft nieuwe inkomsten gekregen
Stuur kopie bewijsstukken mee waaruit de nieuwe inkomsten blijken.

	mijn partner heeft geen inkomen meer of er is een inkomstenbron vervallen
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Stuur kopie bewijsstukken mee waaruit het vervallen van de inkomsten blijkt.

volgende
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3 van 4

datum van de wijziging
Wat is er gewijzigd in uw
inkomsten

dag-maand-jaar

ik heb nieuwe inkomsten gekregen
Stuur kopie bewijsstukken mee waaruit de nieuwe inkomsten blijken.

ik heb geen inkomen meer of er is een inkomstenbron vervallen
Stuur kopie bewijsstukken mee waaruit het vervallen van de inkomsten blijkt.

6	Burgerlijke staat,
leefsituatie

Kruis de toepasselijke wijziging in uw leefsituatie aan.

datum van de wijziging
Wat is er gewijzigd

dag-maand-jaar

ik ben gehuwd of heb een geregistreerd partnerschap
en woon samen met mijn partner Vul de gegevens hieronder in.
maar leef duurzaam gescheiden en woon alleen
	maar leef duurzaam gescheiden en woon met iemand anders
Vul de gegevens hieronder in.

ik ben wettig gescheiden en woon alleen
ik heb een kostganger of huurder
Stuur kopieën mee van het contract en betaalbewijzen (bankafschriften).

ik ben niet langer ongehuwd samenwonend met mijn partner
ik ben ongehuwd en ben gaan samenwonen met:
mijn partner Vul de gegevens hieronder in.
mijn kind Onder kind wordt ook een stiefkind of pleegkind verstaan.
		

geboortedatum kind

dag-maand-jaar

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

dag-maand-jaar

volgende
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7 Overlijden partner

4 van 4

Partner is degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert.

naam overledene
geboortedatum overledene

dag-maand-jaar

datum overlijden

dag-maand-jaar
Woont u buiten Nederland? Stuur dan een kopie van de akte van overlijden (death certificate)
mee.

8 Nationaliteit

Een wijziging van nationaliteit hoeft u alleen door te geven als u niet in Nederland woont.

datum van de wijziging
Van wie is de nationaliteit
gewijzigd

dag-maand-jaar

mijn nationaliteit is gewijzigd
	de nationaliteit van mijn partner is gewijzigd

Wat is de nieuwe nationaliteit

9 Opmerkingen

Vermeld het nummer van de vraag waar uw opmerking bij hoort.

10 Ondertekening
datum
					

dag-maand-jaar
Zet hier uw handtekening. U verklaart dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld.

handtekening
Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar:
Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
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2300 RB Leiden

printen

