Aanvraag document S1/formulier 121
Met dit formulier vraagt u een document S1/formulier 121 aan. Vul het formulier alleen in
als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U heeft een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland.
• U woont of gaat wonen in een verdragsland.
• U werkt niet meer in Nederland en u heeft ook geen eigen bedrijf.
Vul het aanvraagformulier volledig in (met blokletters) en zet uw handtekening.
Stuur het formulier - met bijlage(n) – daarna op naar:
CAK, Regeling Buitenland, Antwoordnummer 91041, 2509 VC Den Haag.
Wij gaan netjes met uw gegevens om. Lees meer op www.hetcak.nl/uw-privacy.

1

Persoonsgegevens

1.1

Naam
Geslacht

Voornamen (voluit)

Man

Vrouw

Achternaam
Meisjesnaam/geboortenaam (in geval van huwelijk)

1.2

Geboortedatum		

1.3

BSN of sofinummer

2

Adresgegevens in uw (nieuwe) woonland

2.1

Adres

DD / MM / JJJJ

Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Provincie
Land

2.2

Gaat u emigreren of bent u geëmigreerd?

Nee

Emigratiedatum		

Ja
DD / MM / JJJJ

Datum die u aan uw gemeente doorgeeft.

Meer informatie vindt u op
www.hetcak.nl/S1
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3

Contactgegevens

3.1

E-mailadres

3.2
3.3

		
Telefoonnummer
		
Wilt u post op een ander adres ontvangen?

			 Nee, gebruik het bij punt 2 ingevulde adres. Ga verder naar 4.
			Ja, op dit adres:
Straat en huisnummer

		
Postcode

			

Woonplaats

			



			



Provincie
Land

			
			
Vervalt dit postadres na uw verhuizing naar het buitenland?
			 Ja

Nee

4

Pensioen of uitkering

4.1

Welk pensioen of welke uitkering ontvangt u? (stuur een bewijsstuk mee)
AOW- of Anw-pensioen
WAO-, WIA- of WAZ-uitkering
vervroegde pensioenuitkering voor werknemers (bijvoorbeeld VUT of FPU)
wachtgelduitkering voor militairen en ambtenaren
anders, namelijk

		
4.2
Vanaf welke datum ontvangt u een pensioen of uitkering?
		
4.3
Wanneer stopt u met werken in Nederland?
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DD / MM / JJJJ

ik ben gestopt per

DD / MM / JJJJ

ik ga stoppen per

DD / MM / JJJJ

			

CAK/H55/01

5

Gezinsleden

5.1

Heeft u een gezinslid zonder eigen inkomen dat bij u woont/meeverhuist?
Nee. Ga verder naar 6.
Ja. Ga verder naar 5.2.
		Let op! Heeft uw gezinslid zelf een wettelijk pensioen of wettelijke uitkering?
Dan moet hij/zij een eigen aanvraagformulier invullen.

5.2

Naam

Voornaam gezinslid*
Achternaam
Meisjesnaam/geboortenaam (in geval van huwelijk)

Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum		

DD / MM / JJJJ

BSN of sofinummer
*Heeft u meer (meeverhuizende) gezinsleden? Schrijf hun gegevens op een apart vel papier en stuur dit mee als bijlage.

6

Ondertekening

6.1

Ik stuur de volgende bijlagen mee:
Bewijs toekenning pensioen of uitkering (kopie)
Bewijs (maandelijkse) uitbetaling pensioen of uitkering (kopie)
Apart vel met gegevens gezinsleden (alleen bij meer dan 1 gezinslid)

6.2

Ik verklaar dat ik alle informatie zorgvuldig heb gelezen en dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld.
Plaats en datum		
DD / MM / JJJJ

Handtekening		
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Stuur het formulier en de bewijsstukken
op naar:
CAK, Regeling Buitenland,
Antwoordnummer 91041,
2509 VC Den Haag

