
海外在住年金受給権者の届出事項連絡票（蘭） 
Meldingsformulier voor in het Buitenland Wonende Pensioenrechthebbenden (Nederlands) 

 

届出をする年金受給権者に関する事項―必ず記入してください。 

Gegevens van rechthebbende ― Alles invullen a.u.b. 
基礎年金番号/Basispensioennummer 年金ｺｰﾄﾞ/Pensioencode年金証書の基礎年金番号および年金コード / 

Basispensioennummer en Pensioencode
vermeld op Pensioencertificaat 

              

生年月日/Geboortedatum 西暦/A.D. 
年/J    

 

月/M  

 

日/D
 

 

 

 

ローマ字/In Alfabet letters 
 

現在の住所/Huidig adres カタカナ/in Katakana letters 

氏/Achternaam 名/Voornamen 
ローマ字/in Alfabet letters ローマ字/in Alfabet letters 

現在の氏名/Huidige naam 
カタカナ/in Katakana letters カタカナ/in Katakana letters 

連絡したい届出事項―該当する項目にチェック（☑）し、必要事項を記入してください。 

Inhoud van melding - Plaats een vinkje in de box die van toepassing is en vul benodigde gegevens in. 
氏/Achternaam 名/Voornamen 

ローマ字/in Alfabet letters 
 

ローマ字/in Alfabet letters 
 

変更前の氏名 
Oude naam 

カタカナ/in Katakana letters 
 

カタカナ/in Katakana letters 
 

 
 
 
□氏名変更 
Naamswijziging 

変更の理由 
Reden 
verandering 

ａ復籍/Herenigd in het oorspronkelijke familieregister   d その他/Overig 
ｂ養子縁組/Adoptie   ｃ婚姻/Getrouwd               （              ） 
ローマ字/in Alfabet letters 
 □住所変更 

Adreswijziging 
旧住所 
Oud adres カタカナ/in Katakana letters 

金融機関名/Naam financieel instituut 

1

2 

口座番号/Rekeningnummer 
銀行/Bank 本店/Hoofdkantoor 支店/Filiaal 

         
ローマ字/in Alfabet letters 
 

□年金受取

り金融機関

の変更 
Wijziging van 
financieel 
instituut 
waarnaar 
pensioen 
overgemaakt 
wordt 

変更後の金融

機関 
Nieuw 
financieel 
instituut 

銀行の所在地 
Adres van 
bank カタカナ/in Katakana letters 

3 

 

□ 年金証書の再交付 
Verzoek om heruitgave van 
Pensioencertificaat 

紛失またはき損の理由/Reden van verlies of beschadiging 

氏/Achternaam 

4 

名/Voornamen 
ローマ字/in Alfabet letters ローマ字/in Alfabet letters 

カタカナ/in Katakana letters カタカナ/in Katakana letters 

死亡者との続柄 
Relatie tot 
overleden 
persoon  

住所/Adres 
ローマ字/in Alfabet letters 

届出者 
Persoon die 
overlijden 
meldt 

カタカナ/in Katakana letters 
 

 

 
□ 年金受

給権者の死

亡 
Overlijden van 
rechthebbende 

年金受給権者 
Rechthebbende 

死亡した年月日/Datum 
overlijden 

西暦/A.D. 年/J    月/M 

5 

 日/D  

 
 

 
□ その他（具体的に） 6 

Overig (specificeren) 
 
 届出年月日 年/J 月/M 日/D

届出者の署名/Handtekening  Datum 
 



(裏面） 
この届書に添えなければならない書類 
 
   氏名変更の届出 １ 

（１）年金証書 
（２）氏名変更を証する書類 

 
  年金受取り金融機関の変更の届出 
   預金通帳の記号番号についての当該金融機関の証明書又は預金通帳の写し 
３ 

 
   年金証書の再交付の申請 
  年金証書がき損のため再交付の申請をするときは、き損した年金証書 
４ 

 
   年金受給権者の死亡の届出 ５ 

（１）年金証書（添えることができないときは、その事由書） 
（２）受給権者の死亡を証する書類 

 
 
(achterkant） 
Documenten die meegeleverd moeten worden met dit formulier: 
 
Voor      Naamswijziging １

 
- Uw Pensioencertificaat (origineel)        EN 
- Document waarmee uw naamswijziging bewezen wordt (bijv. uittreksel uit het 

familieregister) 
 

Voor      Wijziging van financieel instituut waarnaar pensioen overgemaakt wordt  3 
 
- Een verklaring gemaakt door het financiële instituut betreffende uw 

rekeningnummer/code (origineel)      OF 
- Een fotokopie van uw bankboekje met rekeningnummer/code 

 
Voor      Verzoek om heruitgave van Pensioenscertificaat 4 
 
- Uw beschadigde Pensioenscertificaat (origineel) indien de beschadiging de reden van 

het verzoek om heruitgave is. 
 
 

Voor      Overlijden van rechthebbende 5 
 
- Het Pensioenscertificaat van de overleden rechthebbende (origineel)(Indien het 

certificaat niet meegeleverd kan worden, verklaring met reden daarvan) 
EN 

- Document waarmee het overlijden van rechthebbende bewezen wordt (bijv. uittreksel 
uit het familieregister) 

 


