Verzekeringen

Aanvraag

ontheffing verzekeringsplicht

Met dit formulier vraagt u ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz.
In de toelichting vindt u hierover meer informatie.
1 Mijn gegevens
achternaam (uw geboortenaam)
					
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum

				

man		

vrouw

					
geboorteplaats
					
nationaliteit
					
straat en huisnummer
					
postcode en woonplaats
					
telefoonnummer overdag
					
burgerservicenummer
datum waarop u in Nederland		
		
bent komen wonen			
					

2 Gegevens van de persoon die werkt bij een internationale organisatie
achternaam (uw geboortenaam)
					
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum

				

man		

vrouw

					
geboorteplaats
					
nationaliteit
straat en huisnummer
					

gelijk aan bovenstaand adres
anders, namelijk

postcode en woonplaats
					

3241NT/0317

burgerservicenummer
					

volgende
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3 Woonsituatie
Kruis uw woonsituatie aan

ik ben gehuwd of geregistreerd
partner en woon samen sinds
ik ben ongehuwd en woon
samen met mijn partner sinds 		
ik ben ongehuwd en woon in
gezinsverband met de onder
2 genoemde persoon

4 Werk en uitkering
Werkt u in Nederland, of heeft
u de afgelopen maanden in
Nederland gewerkt

nee
ja, van

Ontvangt u een Nederlandse
sociale verzekeringsuitkering

nee
ja, namelijk

Bent u voor ziektekosten (ten
minste ziekenhuiszorg en
langdurige verpleging)
verzekerd via de collectieve
verzekering van de
internationale organisatie waar
uw partner of de onder 2
genoemde persoon werkt

nee
ja Stuur een bewijs mee waaruit dit blijkt.

5 Extra informatie
Bij welke internationale
organisatie werkt uw partner of
de persoon genoemd bij 2
					
					
Vanaf welke datum
Valt uw partner of de persoon
genoemd bij 2 onder de sociale
zekerheidsregeling van die
organisatie

nee
ja

Doet uw partner of de persoon
genoemd bij 2 nog ander werk
naast de dienstbetrekking bij
de internationale organisatie

nee
ja

Ontvangt uw partner of de
persoon genoemd bij 2 een
Nederlandse sociale
verzekeringsuitkering

nee
ja

tot en met
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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
van de verzekeringsplicht

Bepaalde personen kunnen ervoor kiezen om niet verzekerd te zijn voor de
Nederlandse volksverzekeringen. Zij kunnen ontheffing van de
verzekeringsplicht aanvragen bij de SVB.
Hieronder geven wij aan voor wie dit geldt, welke voorwaarden hiervoor
gelden, en hoe u ontheffing kunt aanvragen.

Wie is verzekerd voor
de Nederlandse
volksverzekeringen?

Wie in Nederland woont, is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. De
volksverzekeringen zijn:
-- de Algemene Ouderdomswet (AOW): geeft recht op ouderdomspensioen
vanaf de AOW-leeftijd;
-- de Algemene nabestaandenwet (Anw): geeft
nabestaanden recht op een uitkering bij overlijden;
-- de Algemene Kinderbijslagwet (AKW): geeft recht
op kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar; en
-- de Wet langdurige zorg (Wlz): voor vergoedingen bij hoge medische kosten
en speciale (medische) voorzieningen.

Wie kan ontheffing
aanvragen?

Partners, kinderen en eventuele andere inwonende familieleden kunnen
ontheffing aanvragen als iemand van het gezin in Nederland werkt bij een
Internationale Organisatie. Die persoon is meestal verzekerd volgens de sociale
zekerheidsregeling van die organisatie. Maar dit hoeft niet voor de andere
gezinsleden te gelden. Dat hangt af van wat de internationale organisatie heeft
geregeld voor gezinsleden. Valt u als gezinslid niet onder de sociale zekerheid
van de internationale organisatie, dan bent u automatisch verzekerd voor de
Nederlandse volksverzekeringen. Toch kunt u goede redenen hebben om niet
verzekerd te willen zijn in Nederland.
Volgens de wet kunt u ervoor kiezen om niet verzekerd te zijn voor de
Nederlandse sociale verzekeringen. U vraagt dan ontheffing aan van de
verzekeringsplicht. Het gevolg hiervan is, dat:
-- u vanaf uw AOW-leeftijd geen of een lager AOW-pensioen krijgt
(2% korting per jaar);
-- uw partner en eventuele kinderen geen of een lagere Nederlandse
nabestaandenuitkering krijgen als u overlijdt;
-- u geen kinderbijslag krijgt voor uw kind(eren);
-- u niet meer verzekerd bent voor de Wlz. U bent daardoor ook niet meer
verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

volgende

Aanvraag - Informatie over ontheffing van de verzekeringsplicht

5 van 5

Wannneer kunt u
ontheffing krijgen?

U kunt ontheffing krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
-- U bent partner, kind of een ander inwonend gezinslid van iemand die werkt
bij een internationale organisatie. U valt niet onder de sociale
zekerheidsregeling van de internationale organisatie.
-- U bent als gezinslid voldoende verzekerd via een collectieve
ziektekostenverzekering van de internationale organisatie. Het gaat dan om
verzekering van in ieder geval ziekenhuiszorg en langdurige verpleging.
-- U werkt niet in Nederland en u heeft ook geen Nederlandse sociale
verzekeringsuitkering (anders dan een AOW-pensioen). Werkt u wel in
Nederland of heeft u een Nederlandse uitkering, dan kunt u geen ontheffing
aanvragen.
Aan de hand van uw aanvraagformulier beoordeelt de SVB of u in aanmerking
komt voor ontheffing.

Hoe vraagt u
ontheffing aan?

U kunt ontheffing aanvragen door het aanvraagformulier op te sturen naar de
Sociale Verzekeringsbank
Postbus 357
1180 AJ Amstelveen
De SVB stuurt u een positieve of negatieve beslissing. Bent u het niet eens met
de beslissing, dan kunt u binnen zes weken uw bezwaarschrift sturen.

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.

