
    

  

   

       

      

     

   

   

    

   

Aanvraagformulier  
WIA-plus, WIA-excedent en WGA-hiaat pensioen

1 PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER 

Naam   Man      Vrouw

Voornamen voluit 

Straat en huisnummer Toevoeging   

Postcode Plaats 

Land

Geboortedatum  Burgerservicenr. 

Nationaliteit    Nederlands   Anders, namelijk 

E-mail Telefoon  

2 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.

3 AANVRAAG SOORT UITKERING

  WGA-hiaatpensioenDit betreft een aanvraag voor:       WIA-pluspensioen       WIA-excedentpensioen     

Kopieën van de 'Beslissing over de toekenning van uw WIA-uitkering' van UWV meezenden.
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4 ONDERTEKENING AANVRAGER

Ondergetekende verzoekt hiermee aan hem/haar pensioen toe te kennen en dit over te maken op het rekeningnummer zoals 
opgegeven bij vraag 2 ‘Betaalgegevens’.

Door ondertekening van dit formulier machtigt u Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties om beslissingen omtrent 
uw arbeidsongeschiktheid op te vragen bij de uitvoeringsinstantie.

Datum   Handtekening

Plaats    

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



    

            
 

   
 

      

   

        

   

   

   

  

    

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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