Verklaring van verwantschap
Waarom dit formulier?
De overledene heeft te veel eigen bijdrage betaald. Als u een erfgenaam bent (u bent ‘verwant’),
dan kunnen wij het bedrag aan u overmaken. Met dit formulier verklaart u dat u verwant bent
aan de overledene. Wij hebben dan geen verklaring van erfrecht nodig.
Wanneer bent u verwant?
U bent verwant aan de overledene als u een erfgenaam bent in de eerste of tweede graad. Bijvoorbeeld:
• Een ouder, kind of (wettelijke) partner. Dit zijn erfgenamen in de eerste graad.
• Een broer, zus of kleinkind. Dit zijn erfgenamen in de tweede graad.
Waar moet u op letten?
• Lees het formulier goed door. Het is belangrijk dat u het eens bent met alle punten in de verklaring.
Als dit niet zo is, dan kunnen wij het bedrag niet overmaken.
• Vul het formulier helemaal in.
• Voeg een kopie toe van uw meest recente bankafschrift.
• Krijgt u € 2.000,- of meer terug? Voeg dan ook een kopie toe van uw paspoort of identiteitskaart.
• Stuur alles op. Dit kan per post of via www.hetcak.nl/contact.
Hulp nodig bij het invullen?
Wij helpen u graag.
Voor zorg vanuit de Wlz en beschermd wonen, bel ons op 0800 - 0087.
Voor ondersteuning vanuit de Wmo, bel ons op 0800 - 1925.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

1

Gegevens van de overledene

1.1

Voorletters + achternaam

1.2

Burgerservicenummer (BSN)

1.3

Geboortedatum					

2

Mijn gegevens

2.1

Geslacht

2.2

Voorletters + achternaam

2.3

Straatnaam + huisnummer

2.4

Postcode + woonplaats			
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DD / MM / JJJJ

Man

Vrouw*		

* Kruis aan wat van toepassing is

CAK/J39/01

3

Rekeningnummer
Ik ontvang het bedrag graag op het volgende rekeningnummer:

3.1

Rekeningnummer

3.2

Naam rekeninghouder

4

Postadres

4.1

Als het CAK nog post stuurt, dan ontvang ik die graag op het volgende adres:
Zet een kruisje voor uw keuze.

Op het laatste woonadres van de overledene.
Op het adres dat ik heb ingevuld bij ‘2 Mijn gegevens’.
Op een ander adres, namelijk:
Straatnaam + huisnummer
		
Postcode + woonplaats			

5

Mijn verklaring

		

 verklaar tegenover het CAK dat ik verwant ben aan de overledene. Daarnaast verklaar ik het volgende:
Ik
• De overledene bezat bij overlijden de Nederlandse nationaliteit.
• De overledene woonde in de laatste 5 jaar voor het overlijden niet in het buitenland.
• Ik ben niet van plan om binnenkort in het buitenland te gaan wonen.
• Ik heb de erfenis niet verworpen en ben dit ook niet van plan.
• Ik zal de wettelijke verdeling van de erfenis niet ongedaan maken.
• Ik heb als enige recht op het bedrag. / Ik maak het bedrag over aan de rechthebbende(n). /
Ik voeg het bedrag toe aan de boedel.
• Als iemand anders ook aangeeft dat hij of zij recht heeft op het bedrag, dan betaal ik het
ontvangen bedrag op verzoek van het CAK weer terug.
• Als ik het bedrag ontvang en er zijn nadelige gevolgen, dan ben ik daar zelf verantwoordelijk voor.
Ik kan het CAK daar niet op aanspreken.

6

Mijn handtekening

6.1

Datum

6.2

Handtekening

DD / MM / JJJJ

Let op! Vergeet niet om de nodige bewijsstukken mee te sturen.
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Stuur dit formulier en de nodige bewijsstukken naar:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag (postzegel niet nodig)
www.hetcak.nl/contact

