WWplus
Uitvoeringsinstantie
voor bovenwettelijke
WW-uitkeringen

Aanvraagformulier Loonsuppletie
U gebruikt dit formulier voor het aanvragen de loonsuppletie. Uw aanvraag inclusief de benodigde bijlagen dient u naar
onderstaand adres terug te sturen.
Let op! Er bestaat enkel recht op een loonsuppletie indien u de dag voorafgaand aan uw ontslag een nieuwe
arbeidsovereenkomst met een lager salaris bij een andere werkgever heeft geaccepteerd.

1. Persoonsgegevens
Voorletters en achternaam

…………………………………………………………….………………

Burger Service Nummer

l…l…l…l…l…l…l…l…l…l

Geslacht



Man



Vrouw

Geboortedatum

...…..-….....-…...…….

Adres

…………………………………………………………………….………

Postcode

l…l…l…l…l…l…l

Land

………………………………………………………………………….…

Telefoonnummer

0…....…-……..….............................................................................

Telefoonnummer mobiel

0…….........................................................................………………

Eventueel postadres

…………………………….………………………………………………

Postcode

l…l…l…l…l…l…l

Land

……………………………………………..………………………….….

Burgerlijke staat

Wij verzoeken u een
kopie van een geldig
legitimatiebewijs mee te
sturen.

Plaats ……………………………………………

Plaats………. ……………………………………



Ongehuwd



Gehuwd



Samenwonend



Weduwe / weduwnaar
Wij verzoeken u een
kopie van uw
rekeningafschrift mee te
sturen waarop het
rekeningnummer wordt
vermeld.

2. Rekeningnummer

Rekeningnummer

Wij verzoeken u ook de
eigen naam te vermelden
indien u doorgaans de
naam van de partner
voert.

l…l…l…l…l…l…l…l…l…l…l…I…I…I…I…I…I…I…

Ten name van

…………………………………

Plaats

…………………………………

3. Beëindigde dienstverband waarvoor u de loonsuppletie aanvraagt

Ingangsdatum dienstverband

….-….-……..

Bij welke organisatie bent u
werkzaam geweest?

…………………………………………………….…………….………..

Ontslagdatum

….-….-……..

Welke CAO is op u van toepassing?

…………………………………………………….…………….………..

Reden van ontslag

…………………………………………………….…………….………..

Bruto loon per tijdvak

€………….....



Per maand



Per 4 weken

Wij verzoeken u kopieën
van de laatste 14
salarisstroken
voorafgaande aan de
datum van uw ontslag en
uw ontslagbesluit mee te
sturen.

Heeft u de dag voorafgaand aan uw ontslag een nieuwe arbeidsovereenkomst met een lager salaris bij een andere
werkgever geaccepteerd?




Ja

Nee

Zo ja, vermeld hier de ingangsdatum van uw nieuwe arbeidsovereenkomst en ga verder met vraag 4

….-….-……..

Zo nee, u heeft geen recht op de loonsuppletie

4. Arbeidsverleden
Om te kunnen vaststellen of u bent geregistreerd als deelnemer bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn
ontvangen wij graag een overzicht van uw arbeidsverleden.

5. Inkomsten uit uitkeringen en dienstbetrekkingen
Ontvangt u op dit moment een WW- of een soortgelijke uitkering?




Ja

Nee

Zo ja, soort uitkering

…………………………………………………………………..………..

Periode

Van ….-….-……..

Uitkeringsinstantie

………………………………………………………………………..…..

Tot ….-….-……..

6. Nevenwerkzaamheden / -inkomsten
A Inkomsten uit loondienst
Werkgever 1

Werkgever 2

Betaling



Bruto bedrag

€ ……………………….…..

 Per maand

€ ………………………….…………..

Ingangsdatum

….-….-……..

.…-….-……..

Aantal uren per week

………….……………………...

………………………………………..

Naam werkgever

………..………………….……

………………………………………..

Vestigingsplaats

…….…………..………………

………………………………………..

Telefoonnummer

…………………..……..………

.……………………………………….

Per 4 weken

 Per 4 weken

 Per maand

Wij verzoeken u een
overzicht mee te sturen
van uw arbeidsverleden.
Dit overzicht kunt u
vinden op www.pfzw.nl,
klik vervolgens op
“Inloggen MijnPFZW”.

De hoogte van de
uitkering wordt mede
bepaald aan de hand
van de hoogte van uw
eventuele overige
uitkeringen Wij
verzoeken u een kopie
van uw
toekenningsbeschikking
WW of soortgelijke
uitkering mee te sturen.

Vermeld hier de
gegevens van de
inkomsten die u
ontvangt. Wij verzoeken
u kopieën van
arbeidsovereenkomsten
en salarisspecificaties
 Per maand
mee te sturen.
Wij verzoeken u het
bruto loon inclusief
vakantie-toeslag, 13e
maand en overige
toeslagen te vermelden.

B. Inkomsten uit eigen bedrijf
Geschatte winst vόόr belasting

€ …………………….. bruto per maand

Naam bedrijf

…………………………………………………………………………….

Ingangsdatum

….-….-……..

Ondernemingsvorm

…………………………………………………………………………….

Vestigingsplaats

…………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

0……-…………………………

Wij verzoeken u een
kopie van uw aangifte
inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting
en indien mogelijk een
kopie van de definitieve
aanslag mee te sturen.

C. Inkomsten uit uitkering / pensioen
Uitkering 1

Uitkering 2

Betaling



Bruto bedrag

€ ………………….……..……..

€ ………………………….…………..

Soort uitkering / pensioen ……………………….………….

………………………………………..

Per 4 weken



Per maand



Per 4 weken



Per maand

Ingangsdatum

….-….-……..

….-….-……..

Naam uitkeringsinstantie

………………………..………….

………………………………………..

Vestigingsplaats

……………………………………

…………………………………………

Wij verzoeken u kopieën
van de toekenningsbesluiten van uw
uitkeringen mee te
sturen.
Wij verzoeken u het
bruto loon inclusief
vakantie-toeslag, 13e
maand en overige
toeslagen te vermelden.

D. Overige inkomsten
Betaling

 Per 4 weken



Bedrag (bruto)

€ ………….....

Ingangsdatum

….-….-……..

Aard van de inkomsten

…..…………………………………………

Per maand



Eenmalig

Bijv. inkomsten niet uit
dienstverband,
inkomsten uit
(beroeps)opleiding /
stage, gratificaties,
tantièmes, bonussen etc.
Wij verzoeken u kopieën
van bewijsstukken mee
te sturen.

7. Ondertekening

U bent verplicht alle redenen en omstandigheden te melden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw uitkering. Wijzigingen kunt u op
het wijzigingsformulier aangeven of schriftelijk doorgeven. Voldoet u niet of onvoldoende aan deze plichten, dan kan dat gevolgen hebben
voor de uitbetaling van uw uitkering.
Hebt u alle bijlagen toegevoegd en op alle bijlagen uw Burger Service Nummer vermeld:


Verplicht: Ingevuld en ondertekend Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (voorheen loonbelastingverklaring);



Verplicht: Kopie legitimatiebewijs;



Verplicht: Kopie rekeningafschrift om uw rekeningnummer vast te stellen;



Verplicht: Kopie ontslagbesluit;



Verplicht: Kopieën de laatste 14 salarisstroken;



Verplicht: Kopie arbeidsovereenkomst en salarisspecificatie nieuwe werkgever;



Verplicht: Kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW / WAO/ WIA, of soortgelijke uitkering;



Verplicht: Kopie diensttijdopgave. Deze kunt u vinden op www.pfzw.nl;



Verplicht: Inschrijvingsbewijs UWV Werkbedrijf;



Verplicht kopie uitkeringsspecificatie UWV;



Eventueel: Kopieën van salarisspecificatie(s), aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting, definitieve aanslag belastingdienst,
bewijsstukken inzake overige inkomsten (niet uit dienstverband), doktersverklaring waaruit (vermoedelijke) bevallingsdatum blijkt.



Eventueel: Kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW / WAO / WIA, of soortgelijke uitkering;



Totaal aantal bijlagen: ..l..l..l

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden en verplichtingen verbonden aan het recht op een aanvullende uitkering bij werkloosheid en
ik heb deze vragen naar waarheid en zonder voorbehoud beantwoord. WWplus registreert de door u verstrekte gegevens. De
registratie door WWplus valt onder de Wet Persoonsregistraties. Dit betekent dat WWplus uw gegevens aan een beperkt aantal
instanties mag doorgeven.

Datum

….-….-……..

Plaats …………………………………………………
Handtekening ………………………………………...

WWplus
Postbus 533
8000 AM Zwolle

Telefoon: (088)6055170
Website: www.wwplus.nl

