Verzekeringen

Versie November 2017

Onderzoek verzekering Wlz

Met dit formulier gaan wij na of u verzekerd bent voor de Wlz (Wet langdurige zorg). Wilt uw partner ook
weten of hij of zij verzekerd is voor de Wlz? Dan vult uw partner een apart formulier in.
1 Mijn gegevens
achternaam (uw geboortenaam)
					
					
voornamen (eerste voluit)
					
geboortedatum

				

man		

vrouw

					
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
					
burgerservicenummer
					
telefoonnummer overdag
					
e-mailadres
					
2 Postadres

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

straat en huisnummer
					
					
postcode en plaats

3 Woonsituatie
Hoe is uw woonsituatie

ik ben gehuwd of heb een geregistreerd partnerschap

naam partner		
		
	ik ben ongehuwd en woon samen met
naam partner
		
	ik woon alleen
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anders, namelijk

volgende
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4 Uw woonruimte in Nederland
Waar woont of verblijft u in
Nederland

in een eigen huur- of koopwoning sinds
in de woning van mijn partner
inwonend bij familie of kennissen
studentenkamer of -huis
anders, namelijk
		
								
Kunt u altijd gebruikmaken
van deze woning

(datum)

ja
nee, omdat

					
straat en huisnummer
woon- of verblijfplaats
					
					
postcode
en woonplaats
woon- of verblijfplaats
					
provincie en land woon- of
verblijfplaats
(alleen invullen bij adres buiten
					
Nederland)
					

5 Reden aanvraag
Waarom vraagt u een
Wlz-verklaring (onderzoek) aan
		

Ik woon in
sinds

(land)
(datum)

Ik werk in
		

sinds

(land)
(datum)

		
* Stuur contract en/of loonstrook mee. Ga verder naar vraag 7.

Ik ben/ mijn partner is gedetacheerd sinds
		

(datum)
(land)

		
* Stuur detacheringsverklaring (A1/COC) mee.

Ik studeer buiten Nederland vanaf
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* Stuur studie-overeenkomst mee.

(datum)
(land)
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Ik werk als au-pair vanaf

(datum)
(land)

		

		* Stuur au pair-overeenkomst mee waarin uw werkzaamheden en uw loon staan
vermeld.

Ik loop stage vanaf

(datum)
(land)

		

		
* Stuur stage-overeenkomst mee.

Ik doe PHD / onderzoekswerkzaamheden
		sinds

(datum)

		

(land)

		
* Stuur PHD-overeenkomst mee.

Ik ga op wereldreis vanaf

(datum)

		

(land)

		
* Stuur ticket mee bij wereldreis.

Mijn zorgverzekeraar vraagt om een verklaring van de SVB
		

reden
	Ik heb een brief ontvangen van het CAK, omdat ik geen Nederlandse
zorgverzekering heb.

		

reden

		
* Meld wat de reden is waarom u geen Nederlandse zorgverzekering heeft.

Andere reden
Over welke periode gaat
de aanvraag

tot en met

(datum)

* Let op: Gaat u naar het buitenland? Bijvoorbeeld om stage te lopen of een wereldreis
(backpacken) te maken? Dan kunnen we u pas een beslissing sturen als u bent begonnen met
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uw stage of wereldreis. Stuur uw aanvraag daarom niet eerder dan 8 weken voor uw vertrek op.
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6 Studie
Verblijft u uitsluitend in
Nederland om een studie te
volgen

ja, sinds
nee

Verblijft u uitsluitend buiten
Nederland om een studie
te volgen

ja, sinds
nee

naam studie

naam en adres
onderwijsinstelling
Volgt u een voltijd of deeltijd
opleiding

voltijd
deeltijd

uur per week

Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u in Nederland of buiten Nederland studeert.

Bent u van plan om in
Nederland te blijven nadat
u uw studie heeft afgerond

ja
nee

Bent u van plan om buiten
Nederland te blijven nadat u
uw studie heeft afgerond

ja
nee

Werkt u in Nederland naast
uw studie

ja, sinds
nee

Werkt u buiten Nederland
naast uw studie

ja, sinds
nee

7 Gegevens werken in loondienst
Werkt u in loondienst
					

ja
nee Ga naar 8.

naam van het bedrijf of de
organisatie waar u werkt
(officiële naam)
postcode en vestigingsplaats
vestigingsland
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datum in dienst
Werkt u als ambtenaar
					
					

ja
nee
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Bent
u actief militair
					

ja, sinds
nee

					
Werkt u bij een
ja, naam organisatie
volkenrechtelijke organisatie
						sinds
						Stuur bewijsstukken mee, zoals een werkgeversverklaring of een salarisspecificatie.
					
nee

8

Internationaal transport

Werkt u in de Rijnvaart

nee
ja		
in loondienst
als zelfstandige
		
						naam
										
schip
					
						naam
exploitant
												
						vestigingsplaats
en -land exploitant
																		
						

						Stuur een kopie mee van de Rijnvaartakte.

nee
Werkt u als cockpit- of
ja		
in loondienst
als zelfstandige
cabinepersoneel in de
		
																								
luchtvaart?
						 Het land van mijn thuisbasis is
																
Werkt u als internationaal
chauffeur

nee
ja		

in loondienst

als zelfstandige

Stuur een bewijs mee van uw werkzaamheden als zelfstandige in en/of buiten Nederland.

9 	 Gegevens zelfstandige
werkzaamheden
					
Werkt u als zelfstandige in
Nederland
					

In sommige landen kunt u als zelfstandige aangemerkt worden zonder dat u daar werkt.
Geldt dit voor u? Stuur een bewijsstuk mee waaruit dit blijkt.

ja, vanaf
nee, niet meer vanaf

Gegevens
					
				
van								
uw onderneming handelsnaam bedrijf
in Nederland
					
							
straat en huisnummer
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postcode en plaats
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Werkt
					
u als zelfstandige
buiten Nederland
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ja, vanaf
nee, niet meer vanaf

Ga naar 11.

				
Gegevens
					
van								
uw onderneming handelsnaam bedrijf
buiten Nederland
					
							
straat en huisnummer
					

							
postcode en plaats

					

							
land
Bent u in meerdere landen als zelfstandige geregistreerd? Of heeft u meerdere
ondernemingen? Stuur dan een aparte bijlage mee.

					
Bent
u als ondernemer
nee
ingeschreven bij de Kamer
					
ja, namelijk
van Koophandel (KvK) in
Nederland
						adres
							
KvK
							
postcode en plaats
							
land
							
registratienummer
						
					
Bent u als ondernemer
					
ingeschreven bij één of
meerdere buitenlandse
handelsregisters

nee
ja, namelijk
naam instantie
							
adres
							
postcode en plaats
							
land
							

3299NT/1117

							
registratienummer
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10 Werken in meerdere landen
					
Werkt
u in meerdere landen
					
In welk(e) land(en) voert u de
werkzaamheden uit

ja
nee
Maak een indeling in percentages of uren als u in meerdere landen werkt.
land

Hiermee wordt het werken op een

									

voor 							
% of

			

uren

grondgebied van een land bedoeld. land 									 voor 							
% of 			 uren

land

									

voor 							
% of

			

uren

land

									

voor 							
% of

			

uren

Werkt u thuis, vermeld dit dan als werken in uw woonland. Denk bij thuiswerken ook aan
bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie en het voeren van zakelijke
correspondentie. Verschillen de percentages of uren per jaar, stuur dan een overzicht per
jaar mee. Bij bewijsstukken ook graag het volgende toevoegen: kopie winst- en
verliesrekening en kopie aangifte.

11 Gegevens uitkering/
pensioen
Ontvangt
					
u een uitkering of
pensioen
					
uit Nederland

Heeft u verschillende uitkeringen of pensioenen? Stuur dan een aparte bijlage mee.

nee
ja, van

tot

					
soort uitkering/ pensioen
			
					
naam instantie 				
							
de uitkering/
			
het										
pensioen is berekend op basis van
betaling per

week 		

4 weken 		

uur

maand

Stuur een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat u deze uitkering/ dit pensioen ontvangt.

					
Ontvangt
u een
					 uitkering/
niet-Nederlandse
pensioen

nee
ja, van

tot

					
			
soort uitkering/ pensioen
					
uitkeringsnummer
										
naam instantie
										
plaats
					
land
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de
							
uitkering/ het pensioen
									
is berekend op basis van
betaling per		

week 		

4 weken 		

uur

maand

Stuur een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat u deze uitkering/ dit pensioen ontvangt.
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12 Meesturen
Ik stuur de volgende bijlagen
mee

kopie loonstrook en/of contract (zie vraag werken)
kopie inschrijving studie (zie vraag studie)
	kopie inschrijfbewijs Kamer van Koophandel (zie vragen over zelfstandige
werkzaamheden).
	kopie facturen, nota’s, wintst/verliesrekening (zie vragen mbt zelfstandige
werkzaamheden).
kopie vlieg- of reistickets
kopie stageovereenkomst
kopie PHD-overeenkomst
kopie au-pair overeenkomst
andere bijlage, namelijk

13 Ruimte voor toelichting
Hier kunt u extra informatie geven. Stuur een bijlage mee als u meer ruimte nodig heeft.
Zet op elke bijlage uw burgerservicenummer.

14 Ondertekening
					
datum
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
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handtekening
Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar de SVB, Postbus 18607, 3501 CR Utrecht.

