Kinderbijslag

Wijziging doorgeven

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. Alleen de persoon die de kinderbijslag heeft aangevraagd mag een wijziging doorgeven (dat is
de ouder die de post van ons ontvangt).
1 Mijn gegevens

Deze gegevens altijd invullen.
Heeft u geen burgerservicenummer?

					
burgerservicenummer

Vul dan het registratienummer SVB in.

voorletters en achternaam
					
straat en huisnummer
					
postcode en woonplaats
					

2 Soort wijziging
Wat is er gewijzigd

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

bankrekeningnummer Vul in bij 3.
mijn postadres Vul in bij 4.
verhuizing buiten Nederland Vul in bij 5.
verblijf langer dan drie maanden buiten Nederland Vul in bij 6.
werken in of buiten Nederland Vul in bij 7.
andere gezinssamenstelling Vul in bij 8.
werk en inkomsten van mijn kind Vul in bij 9.
opleiding van mijn kind Vul in bij 10.
voogdij Vul in bij 11.
vergoeding van andere instelling Vul in bij 12.
onderhoud kind Vul in bij 13.
plaatsing in gevangenis of huis van bewaring Vul in bij 14.
verblijf bij mijn uitwonende kind Vul in bij 15.
AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring Vul in bij 16.
anders Vul in bij 17.
IBAN vindt u op uw bankafschrift of internetbankieromgeving. BIC-code en naam en adres van
de bank zijn alleen nodig voor landen buiten Europa. Hef uw oude rekening pas op als de SVB

3 Bankrekeningnummer

een bedrag heeft gestort op uw nieuwe rekening.

datum van de wijziging
					

2160NT/0915

					
U
woont binnen Nederland
of Europa
					

IBAN
(BIC alleen als u in Verenigd

BIC

Koninkrijk (UK) woont)

volgende

Wijziging doorgeven

2 van 7

U woont buiten Europa

rekeningnummer / IBAN

					

BIC

					

naam van de bank

					

adres van de bank

4 Mijn postadres

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

datum van de wijziging
					
straat en huisnummer
					
postcode en plaats
					
provincie en land
					
reden postadres
					

5 Verhuizing buiten
Nederland

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

datum van de wijziging
					
Wie gaat er verhuizen
					
				

ikzelf
						
mijn partner
					
kind, 						
voornaam

						geboortedatum
								
						2e
								
kind, voornaam
						geboortedatum
								
					
Wat is het nieuwe adres
					
naam instelling/verzorger *
					
straat en huisnummer
					
postcode en plaats
provincie en land
					
*indien van toepassing

Wijziging doorgeven
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Alleen invullen als een kind jonger dan 16 uitwonend wordt.

Wat is de reden van verhuizing

het kind is uitwonend vanwege onderwijs
het kind is uitwonend vanwege ziekte
anders, namelijk		

6 Verblijf langer dan drie maanden buiten Nederland
datum van de wijziging
					
Hoe lang duurt het verblijf
buiten Nederland
							
van 										tot		
Voor wie geldt de wijziging
				

ikzelf
mijn partner
					
kind, 						
voornaam

						geboortedatum
								
						2e
								
kind, voornaam
						geboortedatum
								
7 Werken in of buiten
Nederland
Wat is er gewijzigd

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

ik werk buiten Nederland sinds						
ik werk niet meer buiten Nederland sinds			
mijn (ex-)partner werkt buiten Nederland sinds
mijn (ex-)partner werkt niet meer buiten
Nederland sinds											
ik heb een uitkering uit het buitenland sinds		
mijn (ex-)partner heeft een uitkering uit het
buitenland sinds											
	ik ben gestopt met werken in Nederland, terwijl
mijn partner nog buiten Nederland werkt of
een buitenlandse uitkering ontvangt, sinds			
	ik ben in Nederland gaan werken, terwijl mijn
partner buiten Nederland werkt of een
buitenlandse uitkering ontvangt, sinds				
	ik ben gestopt met werken in Nederland,
terwijl ik niet in Nederland woon, sinds				

Wijziging doorgeven

8 Andere
gezinssamenstelling

4 van 7

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

					
datum van de wijziging
Wat is er gewijzigd

er is een kind geboren buiten Nederland
ik heb een pleegkind opgenomen
mijn kind woont niet meer thuis Vul ook vraag 5 in.
mijn kind woont weer thuis
	ik ben gehuwd of heb een geregistreerd partnerschap Dit hoeft u alleen door
te geven als u niet in Nederland woont.

	ik voer een gezamenlijke huishouding. Ik deel de woning met een andere
volwassene en we betalen samen de huishouding. Deze volwassene is niet
een van mijn ouders.
ik ben gescheiden Dit hoeft u alleen door te geven als u niet in Nederland woont.
	mijn kind is overleden Dit hoeft u alleen door te geven als het kind niet in Nederland
woonde.

	mijn partner is overleden Dit hoeft u alleen door te geven als uw partner niet in
Nederland woonde.

anders, namelijk	
Gegevens kind of partner
voornaam en achternaam
					
geboortedatum
					

9 	Werk en inkomsten
van het kind

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 euro netto per kwartaal (ongeveer 266 euro per maand).

datum van de wijziging
					
voornaam kind
					
geboortedatum
					
Wat is er gewijzigd

	het inkomen van mijn kind is gewijzigd Stuur een kopie van een loonstrook mee.
De volgende wijzigingen hoeft u alleen door te geven als uw kind
-	al een diploma heeft behaald van het mbo niveau 2 of hoger, van de havo of van het
vwo, of
-

buiten Nederland woont.

mijn kind heeft een baan Stuur een kopie van een loonstrook mee.
	mijn kind is werkloos geworden Stuur een kopie van het inschrijvingsbewijs van het
UWV WERKbedrijf mee.
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10 Opleiding kind

5 van 7

U hoeft dit alleen door te geven als uw kind 16 of 17 jaar is.

					
datum van de wijziging
					
voornaam kind
					
geboortedatum
Wat is er gewijzigd	Zit uw kind in Nederland op school, dan hoeft u verandering van school of (tijdelijk) stoppen
met de opleiding niet aan ons door te geven. Heeft uw kind in Nederland al een diploma van
het mbo niveau 2 of hoger, van de havo of van het vwo behaald? Of woont u kind buiten
Nederland? Dan moet u wijzigingen wel aan ons doorgeven.

mijn kind gaat naar een nieuwe school
mijn kind gaat niet langer naar school
	mijn kind gaat tijdelijk niet naar school (langer dan 6 maanden)
	mijn kind was door ziekte of handicap niet in staat onderwijs te volgen en is
voldoende hersteld om weer naar school te kunnen gaan

11

Voogdij

Stuur een kopie van de beslissing van de rechter mee.

voornaam kind
					
geboortedatum
					
Wat is er gewijzigd	

ik heb de voogdij gekregen sinds
ik heb geen voogdij meer sinds

12 	Vergoeding van andere
instelling

Stuur een kopie van de beslissing mee.
Het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag hoeft u niet aan ons op te geven.

datum van de wijziging
					
voornaam kind
					
geboortedatum
					
Wat is er gewijzigd

naam instelling
					
adres instelling
					
registratienummer
					

	ik ga een andere kinderbijslag of een andere vergoeding ontvangen
ik ben een pleeggeldvergoeding gaan ontvangen
	er is iets veranderd in de andere vergoeding, namelijk
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13 Onderhoud kind
					
datum van de wijziging
					
voornaam kind
					
geboortedatum
Wat is er gewijzigd

ik ben mijn kind gaan onderhouden voor een bedrag van
				per

week		

maand		

jaar

ik onderhoud mijn kind niet meer, omdat

14 	Plaatsing in gevangenis
of huis van bewaring
(detentie)

Meld elke vrijheidsontneming waardoor u of uw partner in de gevangenis of het huis van
bewaring wordt geplaatst.

datum van de wijziging
					
naam en voorletters van
de gedetineerde
(geboortenaam invullen)
					
verwachte duur van de detentie
					
adres van de justitiële inrichting:
straat en huisnummer
					
postcode en plaats
					
provincie en land
(buiten Nederland)
					

Verblijft u of de andere ouder of verzorger meerdere keren in een kwartaal bij uw uitwonende

15 	Verblijf bij mijn
uitwonende kind

kind? Tel dan de perioden bij elkaar op. Als het bezoek in het ene kwartaal start en doorloopt
in het volgende kwartaal, telt de hele periode mee.

datum van de wijziging
					
	ik of de andere ouder of verzorger verblijf meer dan 45 dagen in een kwartaal
bij mijn uitwonende kind. Het verblijf duurt
van

tot en met

	ik of de andere ouder of verzorger verblijf 45 dagen of minder bij mijn
uitwonende kind, sinds
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16 AWBZ en/of ZG-verklaring
datum van de wijziging
					
voornaam kind
					
geboortedatum
					
Wat is er gewijzigd
					
de AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring is niet meer geldig
					
de AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring is aangepast naar minder dan
						10 uur zorg per week

17

Andere wijziging of toelichting

18 Ondertekening
datum
					
naam aanvrager
					
handtekening aanvrager

Zet hier uw handtekening. U verklaart dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld.

					
telefoonnummer
				

Het nummer waar u overdag bereikbaar bent.
Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar uw SVB-kantoor.

