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Geb.datum 

Geslacht 

BSN  

| 

 | 

Geb.datum 

Geslacht 

BSN 

deze sectie alleen invullen als de betaling van uw pensioen via Visma Idella loopt 

Huisnr.+toev. 

Gaat  u verder op de volgende pagina

 Aanvraag pensioen

in te vullen door de contactpersoon van de gemeente en de (gewezen) wethouder

_____________________________________________________________________________________ 
Werkgever

Wethouder bij gemeente 

Identificatie

Dossiernummer   

Achternaam wethouder  

Tussenvoegsel(s) voluit 

Alle voorletters    

Burgerlijke         staat 

Adres

Straatnaam       

Postcode + woonplaats  

Telefoonnr.privé -mobiel    

Telefoonnr.privé -vast    

Privé emailadres   

Partner

Naam partner   

Tussenvoegels(s) voluit 

Alle voorletters   

Betaling

IBAN-nr. voor pensioen 

Loonheffingskorting 

 | 
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indien van toepassing een kopie van het samenlevingscontract, het
geregistreerd partnerschap of het echtscheidingsconvenant bijvoegen

Datum GBA alleen invullen in geval van 
echtscheiding of einde geregistreerd 
partnerschap

Datum GBA
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 |   |  

 |   |  

 |   |  

 |   |  

 |   |  

 |   |  

% 

% 

% 

geldig op de laatste dag van het actief wethouderschap 

Perc. deeltijd          

Perc. vakantiegeld   

Perc. eindejaarsuitk.  

8,00

  Aanvraag pensioen

in te vullen door de contactpersoon van de gemeente en de (gewezen) wethouder

____________________________________________________________________________________ 
Diensttijd(en) 

Periode(s) van wethouderschap bij de huidige gemeente of haar voorgangers als gevolg van een herindeling

de meest recente  diensttijd als eerste opgeven

Vanaf Tot en met
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%
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%

Weddegegevens

Schaalbedrag 

Inwonersklasse

Herindeling 

tot en met 

Was uw gemeente betrokken bij een gemeentelijke herindeling 

Zo ja, op welke datum vond deze herindeling plaats   

Naam van de voormalige gemeente waar u wethouder was 

Pensioen

Gewenste ingang pensioen

Kiest u voor een "hoog/laag" pensioen?

In geval van Ja, geef uw keuze ("hoog" of "laag")

Periode "hoog/laag" - vanaf

Gaat  u verder op de volgende pagina

Percentage deeltijd

%
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 |

|

Gaat  u verder op de volgende pagina
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Aanvraag pensioen 

in te vullen door de contactpersoon van de gemeente en de (gewezen) wethouder

_____________________________________________________________________________________ 

Uitkering

Indien de wachtgelduitkering door Deloitte / Visma Idella werd berekend slaat u deze sectie over (ga naar sectie "Uitruil 

nabestaandenpensioen"). In deze sectie alleen de uitkeringsperiodes invullen die pensioengeldig zijn. 

Uitkeringsperiodes bij normale duur van de uitkering

Vanaf Tot en met

|  

 |

Uitkeringsperiodes bij voortzetting van de uitkering o.b.v. leeftijd en diensttijd 

Vanaf Tot en met

|  

 |

Uitkeringsperiodes bij voortzetting van de uitkering o.b.v. invaliditeit 

Vanaf Tot en met

 |

 |

 |

 |  

Korting op de uitkering wegens inkomsten in bepaalde periodes

 |

Vanaf Tot en met

 |

 |  

 |

 |

Perc. pensioengeldigheid

% 

% 

% 

|  | % 
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 |   |   |  

 |   |   |  

Werkzaam vanaf  Werkzaam t/m Naam pensioenbeheerder Registratienr.

  Aanvraag pensioen

in te vullen door de contactpersoon van de gemeente en de (gewezen) wethouder

___________________________________________________________________________________________ 

Uitruil  nabestaandenpensioen

Wilt u het nabestaandenpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen?
In geval van Ja, betreffende verklaring (laatste pagina van dit document) invullen

Overige  pensioenen

Hieronder de opgave van uw overige pensioen(en). Alleen invullen bij opbouw vóór 01-01-1986. 
Afschriften van de desbetreffende pensioen/beschikking bijvoegen

 |   |  

 |   |  

Hieronder de opgave van de overige pensioen(en) van uw partner. Alleen bij opbouw vóór 01-01-1995.

Werkzaam vanaf  Werkzaam t/m Naam pensioenbeheerder Registratienr.

 |  

|  |  |

 |   |  

|

 |  

Adres pensioenbeheerder 

 |  

 |  

 |   |   |  

Gaat  u verder op de volgende pagina

| | | 

 |  

 |  

Adres pensioenbeheerder 

 |   |  

 |   |  

Overige pensioenen  partner



Gegegevens contactpersoon werkgever

Naam contactpersoon werkg. 

Telefoonnr. contactpersoon   

Emailadres contactpersoon  
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Toestel     

 |  

Ik, de (gewezen) wethouder, ga akkoord met de gegevens zoals in dit formulier zijn vastgelegd en ben bewust van het 

feit dat deze gegevens gebruikt worden als basis voor de berekening van mijn pensioenuitkering.
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Datum akkoordverklaring 

  Aanvraag pensioen

in te vullen door de contactpersoon van de gemeente en de (gewezen) wethouder

__________________________________________________________________________________________ 

AOW

Heeft u recht op een volledig AOW-pensioen?

tot en met 

Akkoordverklaring

Afschriften van uw AOW-beschikkingen inclusief toekenning van de toeslag AOW van uw partner bijvoegen

In geval van Nee, de periode AOW-pensioen      vanaf
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  Keuzeformulier uitruil nabestaanden pensioen

Ik, de (gewezen) wethouder, ga akkoord met de keuze zoals op dit keuzeformulier is vastgelegd en ben 

bewust van het feit dat deze gegevens gebruikt worden als basis voor de berekening van mijn 

pensioenuitkering.

Ik, de partner van de (gewezen) wethouder, ga akkoord met de keuze zoals op dit keuzeformulier is 

vastgelegd en ben bewust van het feit dat deze gegevens gebruikt worden als basis voor de berekening 

van de pensioenuitkering. 

 Datum akkoordverklaring 

In te vullen door de (gewezen) wethouder en partner 

Gemeente

Naam belanghebbende

Naam partner

U kunt kiezen voor uitruil van het nabestaandenpensioen ten behoeve van een verhoging van het 
ouderdomspensioen per ingangsdatum pensioen. 
De uitruil kan alleen betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen vanaf 1 juli 1999.

Let op: 
De uitruil is niet van toepassing op de aanspraken van de ex-partner en ook niet op de aanspraken 
van het wezenpensioen.

Onderstaand dient u eenmalig uw keuze aan te geven door het vakje aan te kruisen dat voor uw 
keuze van toepassing is.  

Uw keuze is onherroepelijk (zie toelichting). 

Ik kies niet voor uitruil van het partnerpensioen

Ik kies voor uitruil van het partnerpensioen en doe volledig afstand van de aanspraken 
op partnerpensioen opgebouwd vanaf 1 juli 1999
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