Wijziging doorgeven /Notification of a change

Kinderbijslag/Child Benefit

Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag.
Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen
die buiten Nederland wonen geldt een termijn van zes weken.
Changes in your personal circumstances may affect your child benefit. You must therefore report changes to
the SVB within four weeks, using this form. Persons living outside the Netherlands must report changes within
six weeks.

1

Mijn gegevens

Deze gegevens altijd invullen.

Personal details

This section must always be completed.

Heeft u geen burgerservicenummer?
Vul dan het registratienummer SVB in.

burgerservicenummer
personal identification number for
communication with Dutch authorities

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

If you do not have a burgerservicenummer,
please fill in your SVB registration number.

voorletters en achternaam
initials and surname

straat en huisnummer
street and number

postcode en plaats
postcode and town/city

Soort wijziging

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

Type of change

Fill in the section that refers to the change you wish to report and sign the form.

Wat is er gewijzigd
What has changed

n rekeningnummer Vul in bij 3.
account number Complete section 3.

n mijn postadres Vul in bij 4.
postal address Complete section 4.

n verhuizing Vul in bij 5.
home address Complete section 5.

n werken buiten Nederland Vul in bij 6.
employment outside the Netherlands Complete section 6.

n andere gezinssamenstelling Vul in bij 7.
composition of family Complete section 7.

n werk en inkomsten van mijn kind Vul in bij 8.
my child’s employment and income Complete section 8.

n opleiding van mijn kind Vul in bij 9.
my child’s education Complete section 9.

n voogdij Vul in bij 10.
custody Complete section 10.

n vergoeding van andere instelling Vul in bij 11.
benefit from another institution Complete section 11.

n onderhoud kind Vul in bij 12.
support of the child Complete section 12.

n plaatsing in gevangenis of huis van bewaring Vul in bij 13.
imprisonment or detention Complete section 13.

n anders Vul in bij 14.
other Complete section 14.
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3

Rekeningnummer

De rekening waarop u de kinderbijslag wilt ontvangen.

Account number

The account into which you want the child benefit to be paid.

datum van de wijziging
date of change

		

—			

—

rekeningnummer
account number

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

op naam van

																		

Altijd invullen.

account holder

																		

Always complete this section.

naam van de bank
name of bank

adres van de bank
address of bank

4

Mijn postadres

Alleen invullen als u de post van de SVB niet op uw woonadres wilt ontvangen.

Postal address

Only complete this section if you do not want to receive correspondence from the SVB at your home address.

datum van de wijziging
date of change

		

—			

—

straat en huisnummer
street and number

postcode en plaats
postcode and town/city

provincie en land
province and country

reden postadres
reason for postal address

5

Verhuizing

Een verhuizing van het hele gezin binnen Nederland hoeft u niet door te geven.

Change of address

You do not have to inform the SVB if your whole family moves house within the Netherlands.

datum van de wijziging
date of change

		

Wie gaat er verhuizen

n ikzelf

Who is moving

—			

—

myself

n mijn partner
my partner

n kind, voornaam
my child named

geboortedatum
date of birth		

		

		

—		

—

		

—		

—

2e kind, voornaam
my 2nd child, named

geboortedatum
date of birth		

		

Wat is het nieuwe adres
new address

naam instelling/verzorger*
name of institution/carer*

straat en huisnummer
street and number

postcode and town/city
* indien van toepassing
* if applicable
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postcode en plaats

provincie en land
province and country

Wat is de reden van verhuizing

Alleen invullen als een kind jonger dan 16 uitwonend wordt.

Reason for change of address

Only complete this section if a child under 16 starts living away from home.

n het kind is uitwonend vanwege onderwijs
the child is living away from home for reasons of education

n het kind is uitwonend vanwege ziekte
the child is living away from home due to illness

n anders, namelijk
other, namely		

6

Werken buiten Nederland

Stuur een kopie mee van een eventuele beslissing over een buitenlandse uitkering.

Employment outside the Netherlands

If applicable, attach a copy of a decision on a non-Dutch benefit.

Wat is er gewijzigd
What has changed

n ik werk buiten Nederland sinds
I have worked outside the Netherlands since

		

			

—			

—

I stopped working outside the Netherlands on 					

—			

—		

—			

—		

—			

—

—			

—		

—			

—		

n ik werk niet meer buiten Nederland sinds
n mijn (ex-)partner werkt buiten Nederland sinds
my (ex-)partner has worked outside the Netherlands since 			

n	mijn (ex-)partner werkt niet meer buiten Nederland
sinds
my (ex-)partner stopped working outside the Netherlands on 			

n ik heb een uitkering uit het buitenland sinds
I have received a non-Dutch benefit since

						

n	mijn (ex-)partner heeft een uitkering uit het
buitenland sinds
	my (ex-)partner has received a non-Dutch benefit since 			

7

Andere gezinssamenstelling

Vul ook de gegevens van het kind of uw partner in.

Composition of family

Fill in the details of your child or your partner as well.

datum van de wijziging
date of change

		

Wat is er gewijzigd

n er is een kind geboren in het buitenland

—

a child has been born outside the Netherlands

n ik heb een pleegkind opgenomen
I have taken in a foster child

n ik ben gehuwd of heb een geregistreerd partnerschap
I have got married / had my domestic partnership officially registered

n	ik voer een gezamenlijke huishouding. Ik deel de woning met één andere
volwassene en we betalen samen de huishouding. Deze volwassene is niet
één van mijn ouders.
	I share a household with someone. I am living together with an adult who is not one of
my parents, and we share household expenses.

n ik ben gescheiden
I got divorced

n	mijn kind is overleden Dit hoeft u alleen door te geven als uw kind niet in Nederland
woonde.
	my child passed away You only need to report this if your child was not living in the Netherlands.

n	mijn partner is overleden Dit hoeft u alleen door te geven als uw partner niet in
Nederland woonde.
	my partner passed away You only need to report this if your partner was not living in the
Netherlands.
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What has changed

—			

n anders, namelijk
other, namely

gegevens kind of partner
details of child or partner

voornaam en achternaam
first name and surname

geboortedatum
date of birth

		

8

U hoeft dit alleen door te geven als uw kind 16 of 17 jaar is. Het inkomen geeft u door als het
hoger is dan € 800 netto per kwartaal (ongeveer € 266 per maand).

Werk en inkomsten
van het kind

Employment and income of the child

—			

—

You only need to report this if your child is aged 16 or 17. Report the child’s income if it is more than
€ 800 net per quarter (approx. € 266 a month).

datum van de wijziging
date of change

		

—			

—

date of birth

		

—			

—

Wat is er gewijzigd

n het inkomen van mijn kind is gewijzigd Stuur een kopie van een loonstrook mee.

What has changed

	my child’s income has changed Attach a copy of a payslip.

voornaam kind
child’s first name

geboortedatum

n mijn kind heeft een baan Stuur een kopie van een loonstrook mee.
my child has a job Attach a copy of a payslip.

n mijn kind is werkloos geworden Stuur een kopie van het inschrijvingsbewijs van het
CWI mee.
my child has become unemployed Attach proof of registration at the CWI job centre.

n mijn kind is arbeidsongeschikt geworden
my child has become incapacitated for work

n het percentage van arbeidsongeschiktheid is aangepast naar				

%

	the degree of incapacity for work has been adjusted to								

%

U hoeft dit alleen door te geven als uw kind 16 of 17 jaar is. Zit uw kind in Nederland op een
school waarvan het onderwijs door de overheid wordt betaald? Dan hoeft u verandering van
school en stoppen met de opleiding niet aan ons door te geven. Maar zit uw kind bijvoorbeeld
op een particuliere school of op een school in het buitenland dan moet u deze wijzigingen wel
doorgeven.

9

Opleiding kind
Education of the child

You only need to report this if your child is aged 16 or 17. If your child attends a state-funded school in
the Netherlands, you do not have to notify us if your child changes schools or stops his or her present
course of study. If your child attends a private school or a school outside the Netherlands, however, you
are obliged to notify us of any changes in his or her education.

datum van de wijziging
date of change

		

—			

—

date of birth

		

—			

—

Wat is er gewijzigd

n mijn kind gaat naar een nieuwe school

voornaam kind
child’s first name

geboortedatum

my child goes to a new school

n mijn kind gaat niet langer naar school
my child has stopped going to school

n mijn kind gaat tijdelijk niet naar school vanwege ziekte (langer dan 3 maanden)
	my child has temporarily stopped attending school due to illness (for over three months)
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What has changed

10 Voogdij
Custody

Stuur een kopie van de beslissing van de rechter mee.
Attach a copy of the relevant court order.

voornaam kind
child’s first name

geboortedatum
date of birth

		

Wat is er gewijzigd

n ik heb de voogdij gekregen sinds

What has changed

—			

—

I was granted custody on		

									

—			

—

—		

—

n ik heb geen voogdij meer sinds
I lost custody on				

11	Vergoeding van andere
instelling

Allowance from another agency

datum van de wijziging
date of change

									

		

Stuur een kopie van de beslissing mee.
Attach a copy of the decision. You do not need to report your Dutch child budget and childcare
allowance here.

		
		

—			

—

date of birth

		

—			

—

Wat is er gewijzigd

n ik ga een andere kinderbijslag of een andere vergoeding ontvangen

voornaam kind
child’s first name

geboortedatum

What has changed

I am now entitled to child benefit or a similar allowance from another agency

n ik ben een pleeggeldvergoeding gaan ontvangen
I have started to receive a foster care allowance

n er is iets veranderd in de andere vergoeding, namelijk
there has been a change in the other benefit/allowance, namely 		

naam instelling
name of agency

adres instelling
address of agency

registratienummer
registration number

12 Onderhoud kind
Child support

datum van de wijziging
date of change

		

—			

—

date of birth

		

—			

—

Wat is er gewijzigd

n ik ben mijn kind gaan onderhouden voor een bedrag van

voornaam kind
child’s first name

geboortedatum

my contribution to the child’s support is now

€						
							

per

n week		

per			

n maand		

week			

n jaar

month				

year

n ik onderhoud mijn kind niet meer, omdat
I stopped contributing to my child’s support, because
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What has changed

13 Plaatsing in gevangenis of
huis van bewaring (detentie)
Imprisonment or detention

datum van de wijziging
date of change

Meld elke vrijheidsontneming waardoor u of uw partner in de gevangenis of het huis van
bewaring wordt geplaatst.
Report any arrest resulting in the imprisonment or detention of you or your partner.

		
		

—			

—

naam en voorletters van de gedetineerde
(voor vrouwen: meisjesnaam invullen)
name and initials of prisoner or detainee
(maiden name if female)

verwachte duur van de detentie
expected duration of imprisonment or detention

adres van de justitiële inrichting
place of imprisonment or detention

straat en huisnummer
street and number

postcode en plaats
postcode and town/city

provincie en land (buiten Nederland)
province and country (if outside the Netherlands)

14 Andere wijziging of toelichting
Other change or clarification

U kunt hier extra informatie geven.
You can provide further information in this section.

15 Ondertekening
Signature

datum
date

		

—			

—

naam aanvrager
name of claimant
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
I declare that the information on this form is true and complete.

handtekening aanvrager
signature of claimant

telephone number

											
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Het nummer waar u overdag bereikbaar bent.
Your daytime telephone number.

Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar uw SVB-kantoor.
Return this form, together with any attachments, to your SVB office.
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telefoonnummer

