
 Aanvraag  wachtgelduitkering  wethouder

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

Geslacht 

BSN  

| 

 | 

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

Huisnr.+toev. 

Gaat  u verder op de volgende pagina

_____________________________________________________________________________________ 
Werkgever

Wethouder bij gemeente 

Identificatie

Dossiernummer   

Achternaam wethouder 

Tussenvoegsel(s) voluit 

Alle voorletters

Adres

Straatnaam       

Postcode + woonplaats  

Telefoonnr.privé -mobiel 

Privé emailadres

Betaling

IBAN-nr. voor wachtgeld 

Loonheffingskorting

 | 
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Vanaf  Tot en met Perc. deeltijd

 |   |  

 |   |  

 |   |  

 |   |  

de meest recente  diensttijd als eerste opgeven. Alleen APPA tijd opgeven, periode raadslidmaatschap valt hier niet onder.

% 

% 

% 

% 

Loopbaangegevens voor het bepalen van de wachtgelduitkering (alleen politieke  diensttijden)

Graag zowel mobiel als email invullen voor het versturen van de inkomstenverklaringen.
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deze sectie alleen invullen indien u géén gebruik maakt van de diensten van Transitium 

Huisnr.+toev. | 

Schaalbedrag 

 |  

Perc. deeltijd          

Perc. vakantiegeld   

Perc. eindejaarsuitk.  

8.00

 |  
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Aanvraag wachtgelduitkering  wethouder

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

______________________________________________________________________________________ 
Weddegegevens geldig op de laatste dag van het actief wethouderschap 

Inwonersklasse

Sollicitatieplicht

Naam reïntegratiebureau 

Straatnaam  

Postcode + woonplaats

Inkomsten

Algemeen 

Is       er  sprake    van    terugkeergarantie i.v.m. politiek verlof?

Zo ja, bij welke werwerkgever

Inkomsten vóór aftreden  alleen invullen indien gestart meer dan een jaar voorafgaand aan het tijdstip van aftreden 

inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc. [s.v.p. specificatie(s) bijvoegen] 

Aard inkomsten of werkgever  Vanaf Bedrag inkomsten 

 |  

|   |

 |

 |  

|   |

 |

Inkomsten  na  aftreden   Vul hier uw inkomsten in na aftreden

inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, etc. [s.v.p. specificatie(s) bijvoegen] 

Aard inkomsten of werkgever  Vanaf 

|

 |

Bedrag inkomsten

 |  

|

 |  

 | |  

 |  

8.30



Gegegevens contactpersoon werkgever

Naam contactpersoon werkg. 

Telefoonnr. contactpersoon   

Emailadres contactpersoon  

email: info.appa@visma.com Pagina 3 

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 wachtgelduitkering.
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Datum akkoordverklaring 

  Aanvraag  wachtgelduitkering  wethouder

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

___________________________________________________________________________________________ 

Herindeling
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

Akkoordverklaring
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