
    

   

   

   
 

      

   

        

        

        

    

   

   

   
 

      

   

        

   

  

   

   

   

    

         

  

    

Aanvraagformulier  
Uitkering (bijzonder) partnerpensioen

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER 

Naam  
     

  Man       Vrouw

Voornamen voluit 

Straat en huisnummer  Toevoeging   

Postcode    Plaats 

Land  

Geboortedatum   Burgerservicenummer 

Nationaliteit    Nederlands   Anders, namelijk  

E-mail    Telefoonnummer 

Relatie tot de overledene   (ex-)partner (als u samenwonend was, dan kopie samenlevingscontract meezenden)

2 GEGEVENS OVERLEDENE

Naam  
     

  Man       Vrouw

Voornamen voluit 

Straat en huisnummer  Toevoeging   

Postcode    Plaats 

Land  

Geboortedatum   Burgerservicenummer 

Datum overlijden  

Laatste woningcorporatie waar overledene werkzaam was

Woningcorporatie  

Vestigingsplaats 

3 EVENTUELE BEËINDIGDE RELATIE(S)

Is de overledene eerder gehuwd geweest (of is eerder een geregistreerd partnerschap aangegaan of heeft eerder samengewoond)?

      Nee       Ja, dan de volgende gegevens invullen

Naam ex-partner 
     

  Man       Vrouw

Geboortedatum ex-partner 

Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap/aanvang samenwonen ex-partner 

Dit huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwonen is ontbonden door    Overlijden       Scheiding

Datum overlijden/scheiding 
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Let op! Bent u ex-partner?  
Vul dan alleen de gegevens bij 1, 4 en 6 in plus de gegevens voor loonheffingskorting.



Goed voor 
elkaar.

www.spw.nl

   
 

      

   

   

    

   
 

      

   

   

   

     

In geval van scheiding laatst bekende adres van ex-partner invullen

Straat en huisnummer  Toevoeging   

Postcode    Plaats 

Land  

Is er sprake van meerdere ontbonden huwelijken/geregistreerde partnerschappen of beëindiging samenlevingsverbanden dan 
eerder genoemde (zie vorige pagina)?       Nee       Ja, dan alle gevraagde gegevens betreffende ex-partner hieronder invullen.

4 BETAALGEGEVENS AANVRAGER

IBAN-nummer* 

Ten name van        Mijzelf       Een ander, dan onderstaande gegevens invullen

Naam andere rekeninghouder 

Straat en huisnummer  Toevoeging   

Postcode    Plaats 

Land  

Opmerkingen

*  Heeft u een rekeningnummer in een land buiten de EU (en niet in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Monaco)?  
Dan moet u bij ‘Opmerkingen’ de naam van de bank, de vestigingsplaats en de BIC-code invullen.

5 MOGELIJK WEZENPENSIOEN

Mocht de overledene kinderen (ook stief- of pleegkinderen) hebben gehad, dan verzoeken wij u deze kinderen te attenderen op 
het mogelijke recht op een wezenpensioen (kinderen tot 18 jaar, indien studerend tot 27 jaar).

Aanvraagformulieren hiervoor download u op spw.nl. Of neem contact op met de helpdesk van SPW via 020 583 5920.

6 ONDERTEKENING AANVRAGER

Ondergetekende verzoekt hiermee aan haar/hem pensioen toe te kennen en dit over te maken op het rekeningnummer zoals 
opgegeven bij vraag 4 ‘Betaalgegevens aanvrager’.

Datum   Handtekening

Plaats    

Wij verzoeken u het aanvraagformulier en de bijgesloten loonbelastingverklaring volledig ingevuld en ondertekend aan ons 
te retourneren.

Stuur dit formulier terug naar 
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, Postbus 637, 1000 EE  Amsterdam

http://www.spw.nl


    

            
 

   
 

      

   

        

   

   

   

  

    

Gegevens voor  
loonheffingskorting

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER

Naam  
  

Voorletters  
 

 Man  Vrouw

Straat en huisnummer  Toevoeging   

Postcode    Plaats 

Land  

Geboortedatum   Burgerservicenummer 

Registratienummer 

LOONHEFFINGSKORTING

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie past de 
heffingskortingen die voor u gelden automatisch toe. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie 
tegelijk worden toegepast.

Kruis “ja” aan als u wilt dat SPW de loonheffingskorting toepast. Als er een wijziging is kunt u dit doorgeven via uw persoonlijke 
omgeving op mijn.spw.nl.

Wilt u dat SPW rekening houdt met de loonheffingskorting?

 Ja, vanaf  

 Nee, vanaf  

ONDERTEKENING

Datum    Handtekening

Plaats   
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