Verzekeringen

Aanvraag

ontheffing verzekeringsplicht
volksverzekeringen

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de AOW, Anw en kinderbijslag.
Vul het formulier volledig in en stuur de gevraagde kopieën mee.
1 Mijn gegevens
achternaam (uw geboortenaam)
					
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum

				

man		

vrouw

					
nationaliteit
straat en huisnummer
					
postcode en woonplaats
					
telefoonnummer overdag
					
burgerservicenummer
					

2 Mijn postadres

Vul dit alleen in als u de post van de SVB niet op uw woonadres wilt ontvangen.

straat en huisnummer
					
					
postcode en plaats

3 Mijn niet-Nederlandse inkomsten
Werkt u momenteel
nee, het laatste land waar ik heb gewerkt was
					
ja, het land waar ik momenteel werk is

3201NT/0317

Heeft u een niet-Nederlandse
uitkering, pensioen of een
uitkering van een
volkenrechtelijke organisatie

nee U komt niet in aanmerking voor een ontheffing. U hoeft dit formulier niet in te sturen.
ja

volgende
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soort uitkering
					
					
sinds
					
bruto maandbedrag
Stuur kopieën mee van de toekenningsbeslissingen, eventuele herzieningsbeslissingen en de
meest recente gespecificeerde opgaven.

					
uitkeringsinstantie
					
registratienummer
					
land
Bent u aangesloten bij een
Belgisch ziekenfonds
(Mutualiteit)

nee Ga naar 4.
ja

naam
					
ziekenfonds
registratienummer
					

4 Mijn Nederlandse uitkeringen
Heeft u een Nederlandse
sociale verzekeringsuitkering
of een bijstandsuitkering

nee Ga naar 5.
ja

sinds
					
bruto
					
maandbedrag
Stuur kopieën mee van de toekenningsbeslissing(en), eventuele herzieningsbeslissingen en de
meest recente gespecificeerde opgaven.

uitkeringsinstantie
					
registratienummer
					

5 Meesturen
Ik stuur mee

kopieën beslissingen niet-Nederlandse uitkeringen
kopieën beslissingen Nederlandse uitkeringen
kopieën meest recente opgaven niet-Nederlandse uitkeringen
kopieën meest recente opgaven Nederlandse uitkeringen
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6 Ondertekening
					
datum

handtekening aanvrager
Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar de SVB, Postbus 18607, 3501 CR Utrecht.

Informatie over
ontheffing

Wie kan ontheffing
verzekeringsplicht voor
de volksverzekeringen
krijgen?

Als u in Nederland woont, bent u verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen.
U kunt in aanmerking komen voor ontheffing van deze volksverzekeringen. Dit
kan als u een niet-Nederlandse uitkering of pensioen of een uitkering van een
volkenrechtelijke organisatie ontvangt, bijvoorbeeld een arbeidsongeschikt
heidsuitkering, weduwepensioen, ouderdomspensioen of een pensioen van
de EU. Ontheffing betekent dat u niet verzekerd bent voor de Nederlandse
volksverzekeringen en dat u hiervoor geen premies betaalt.
Voor de ontheffing gelden de volgende voorwaarden:
-- U werkt niet.
-- Uw uitkering of pensioen blijft ook in de toekomst bestaan. Als u
bijvoorbeeld gaat werken vervalt de ontheffing.
-- Uw uitkering of pensioen bedraagt minimaal 70% van het Nederlandse bruto
minimumloon. Als u naast uw niet-Nederlandse uitkering/pensioen of
uitkering van een volkenrechtelijke organisatie ook een Nederlandse sociale
zekerheidsuitkering/pensioen ontvangt, bedragen beide uitkeringen of
pensioenen samen minimaal 70% van het Nederlandse bruto minimumloon.
Bovendien bedraagt uw niet-Nederlandse uitkering meer dan uw
Nederlandse.

Wat zijn de gevolgen
van de ontheffing?

-- U hoeft geen premie meer te betalen voor de volksverzekeringen AOW en
Anw.
-- U krijgt vanaf uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen.
-- Uw partner en eventuele kinderen krijgen geen of een lagere Nederlandse
nabestaandenuitkering als u overlijdt.
-- U krijgt geen kinderbijslag voor uw kinderen.

Hoe zit het met de
Wet langdurige zorg
(Wlz)?

De ontheffing geldt niet voor de Wlz. U kunt een aanvraagformulier voor de
ontheffing voor de Wlz downloaden van www.svb.nl/aow (ontheffing
verzekeringsplicht). Wij kunnen u het aanvraagformulier ook toesturen.
Bel daarvoor naar (020) 656 54 39.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u ons bellen op (020) 656 54 39 of kijken op onze
website www.svb.nl
Dit informatieblad informeert u op hoofdlijnen over de ontheffing
volksverzekeringen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

