WIA- of WAO-aanvulling aanvragen
Waarom dit formulier?
Bent u ziek of heeft u een handicap en ontvangt u daarom een WIA- of WAO-uitkering? Dan kunt u ook
pensioen blijven opbouwen. En werkt u in het goederenvervoer of besloten busvervoer? Dan krijgt u
mogelijk een aanvulling op uw inkomen van Pensioenfonds Vervoer. Werkt u in het taxivervoer? Dan krijgt
u geen aanvulling als u ziek bent geworden op of na 1 januari 2005.
Om de pensioenopbouw en de eventuele aanvulling voor u te verzorgen, hebben we een aantal gegevens
van u nodig. En van uw (ex-)werkgever. Die geeft u aan ons door met dit formulier.
Terugsturen
Stuur dit formulier terug naar Pensioenfonds Vervoer, Postbus 501, 9700 AM Groningen.
Formulier opgestuurd. En dan?
Binnen drie weken nadat u het formulier heeft opgestuurd, krijgt u bericht over de eventuele WIA- of WAOaanvulling.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 0900 - 1964 (0 cent per minuut). Wij zijn
van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

1. Uw persoonlijke gegevens
1a. Voorletters en achternaam

_________________________________

1b. Pensioennummer

_________________________________

1c. Geboortedatum

_________________________________

1d. Telefoonnummer

_________________________________

1e. E-mailadres

_________________________________
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2. Betaling van de aanvulling
2a. Op welk rekeningnummer wilt u de eventuele aanvulling ontvangen?

Vermeld hier de IBAN van uw bankrekening. Deze vindt u op uw bankafschrift of kunt u opvragen
op de site www.ibanbicservice.nl.
IBAN
Wilt u uw betaling op een buitenlands rekeningnummer ontvangen? Vul in dat geval de hieronder
gevraagde gegevens in. Staan de gegevens niet op uw bankafschrift dan kunt u deze opvragen
bij uw bank.
IBAN

_______________________

BIC

_______________________

Naam bank

_______________________

Adres bank

_______________________

Plaats bank

_______________________

Land bank

_______________________

2b. Wilt u dat wij loonheffingskorting
toepassen op de eventuele aanvulling?

 Ja

 Nee

Over de aanvulling van Pensioenfonds Vervoer betaalt u belasting. U kunt een loonheffingskorting krijgen op
deze belasting. Hierdoor betaalt u minder belasting. Wij kunnen de loonheffingskorting toepassen op de
aanvulling. Ontvangt u nog ander loon of een uitkering? Dan raden we u aan de korting toe te laten passen
door de organisatie waarvan u het hoogste bedrag ontvangt. Meer informatie over de loonheffingskorting
vindt u op www.belastingdienst.nl.
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3. Uw situatie op dit moment
3a. Werkt u op dit moment?

 Nee
 Ja. Wie is uw werkgever?
Naam werkgever

_________________________________

Adres werkgever

_________________________________

Postcode en plaats _________________________________
3b. Is uw WIA- of WAO-uitkering
veranderd sinds het
begin van de uitkering?

 Nee

3c. Ontvangt u van uw (ex-)werkgever een
aanvulling op de WIA- of WAO-uitkering?
Bijvoorbeeld een aanvulling vanuit de CAO.
Of een andere aanvulling.

 Nee

3d. Ontvangt u meer dan één
WIA- of WAO-uitkering?

 Nee
 Ja. Vanaf welke datum? ___________________________


3e. Heeft uw huidige ziekte of handicap
een andere oorzaak dan toen u eerder
arbeidsongeschikt werd?
Vul deze vraag alleen in als u een
WAO-uitkering heeft.

 Nee

3f. Betaalt een ander pensioenfonds
pensioenpremie voor u omdat u
arbeidsongeschikt bent?

 Nee

3g. Ontvangt u een loongerelateerde
WW-uitkering?

 Nee

 Ja Stuur een kopie mee van de brief van UWV waarin staat
dat uw uitkering is veranderd.

 Ja. Vanaf welke datum? ___________________________

 Ja

 Ja

 Ja. Vanaf welke datum? ___________________________
Stuur een kopie mee van de brief waarin staat dat u een
loongerelateerde WW-uitkering ontvangt.

4. Ondertekening werknemer
Datum

___________________

Plaats

___________________

Handtekening ________________________________
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Vragen voor de (ex-)werkgever
1. Gegevens (ex-)werkgever
1a. Naam (ex-)werkgever

__________________________________________

1b. Werkgeversnummer Pensioenfonds Vervoer

__________________________________________

1c. Adres

__________________________________________

1d. Postcode en plaats

__________________________________________

1e. Naam contactpersoon

__________________________________________

1f. Telefoonnummer contactpersoon

__________________________________________

1g. E-mailadres contactpersoon

__________________________________________

2. Gegevens dienstverband
2a. Op welke datum kwam de (ex-)werknemer
bij u in dienst?

__________________________________________

2b. Is de werknemer nog bij u in dienst?

 Nee. Laatste werkdag ______________________

 Ja

2c. In welke sector(en) werkt(e) de
(ex-)werknemer?

 goederen

 personen

 taxi

2d. Was de (ex-)werknemer volledig
arbeidsgeschikt toen hij bij u in dienst kwam?

 Nee

 Ja, gedeeltelijk

2e. Had de (ex-)werknemer een
vast dienstverband?

 Ja

 Ja, volledig

 Nee. Een tijdelijk dienstverband
Van ________________________________
Tot ________________________________

2f. Had de (ex-)werknemer een
fulltime dienstverband?


 Ja
 Nee, parttime dienstverband van ___________ %
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2g. Wat was het bruto-functieloon exclusief
vakantiegeld?
Op 1 januari van het jaar waarin
de (ex-)werknemer ziek werd
Op 1 januari van het jaar waarin de
WIA- of WAO-uitkering begon

€ ______

 per vier weken

 maand

€ ______

 per vier weken

 maand

Bedrag gewerkte overuren*, ploegen€ ______
en onregelmatigheidstoeslag** per 1 januari
van het jaar waarin de ex-werknemer
ziek werd.
Vul dit bedrag alleen in voor werknemers
die geboren zijn na 1950 en werken in de
sector goederenvervoer.
*maximaal 364 uur á 130%
**van de opgetelde overuren en ploegen- en
onregelmatigheidstoeslag telt maximaal 22,75%
van het functieloon mee.

3. Ondertekening werkgever
Datum

___________________

Plaats

___________________

Handtekening ________________________________
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