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     WWplus   Telefoon:  (038) 4674790 
     Postbus 502   
     8000 AM  Zwolle  E-mail:  defensie@wwplus.nl 

 

 
 
Aanvraagformulier Bovenwettelijke Werkloosheids- en Suppletie uitkering Defensiepersoneel  
 
U gebruikt dit formulier voor het aanvragen van uw Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering of Suppletie uitkering. Uw 
aanvraag inclusief de benodigde bijlagen dient u binnen 4 weken naar bovengenoemd adres terug te sturen.  
 

 
  
Voorletters en achternaam       …………………………………………………………….……………… 

Burger Service Nummer l…l…l…l…l…l…l…l…l…l   

Geslacht  Man  Vrouw 

Geboortedatum                                  ...…..-….....-…...…….        

Adres    …………………………………………………………………….……… 

Postcode     l…l…l…l…l…l…l     Plaats …………………………………………… 

Land    ………………………………………………………………………….…   

Telefoonnummer   0…....…-……..….............................................................................   

Telefoonnummer mobiel  0…….........................................................................……………… 

Eventueel postadres  …………………………….……………………………………………… 

Postcode    l…l…l…l…l…l…l     Plaats………. …………………………………… 

Land    ……………………………………………..………………………….…. 

Burgerlijke staat         

 

 
  

Bank- of gironummer  l…l…l…l…l…l…l…l…l…l…l 

Ten name van   ………………………………… 

Plaats    …………………………………  

 

 
 
  
Ingangsdatum dienstverband  ….-….-…….. 

Bij welke organisatie bent u  

werkzaam geweest?   …………………………………………………….…………….……….. 

Ontslagdatum   ….-….-…….. 

Functie vóór de ontslagdatum? …………………………………………………….…………….……….. 

Reden van ontslag   …………………………………………………….…………….……….. 

Bruto loon per tijdvak €………….....  Per maand  Per 4 weken 

 

 

 

 

 

Voor de berekening van uw uitkering is het van belang dat wij uw gehele ambtelijke diensttijd kennen.  
 
 
 
 
 
 
 

 Ongehuwd   Gehuwd 

 Samenwonend  Weduwe / weduwnaar 

Wij verzoeken u een 
kopie van uw bank of giro 
afschrift mee te sturen 
waarop het 
rekeningnummer wordt 
vermeld. Betaling naar 
een buitenlands rekening-
nummer is niet mogelijk.  

Wij verzoeken u ook de 
eigen naam te vermelden 
indien u doorgaans de 
naam van de partner 
voert. 

 
Wij verzoeken u een 
kopie van een geldig 
legitimatiebewijs mee te 
sturen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Persoonsgegevens 

2. Rekeningnummer 

3.  Beëindigde dienstverband waarvoor u een uitkering aanvraagt Wij verzoeken u een 
kopie van de laatste 12 
salarisstroken van  het 
Ministerie van Defensie 
voorafgaande aan de 
datum van uw ontslag, uw 
ontslag-besluit en een 
kopie van uw WW 
toekennings-beschikking 
mee te sturen.   
 

4. Arbeidsverleden als ambtenaar 
aamaambtenaar ambtem 

Wij verzoeken u een 
kopie mee te sturen van 
uw diensttijdopgave. Deze 
kunt u vinden op 
www.abp.nl. Klik 
vervolgens op “Ga naar 
MijnABP”. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

 
     
 

Ontvangt u op dit moment  een WW- of soortgelijke uitkering?   

 Ja  Nee 

Zo ja, soort uitkering                                …………………………………………………………………..……….. 

Periode    Van  ….-….-……..     Tot  ….-….-…….. 

Uitkeringsinstantie   ………………………………………………………………………..…..     

 

Ontvangt u op dit moment  een ziektewet- of WAO / WIA- of soortgelijke uitkering? 

 Ja  Nee 

Zo ja, soort uitkering   …………………………………………………………………..……….. 

Periode                                          Van  ….-….-……..     Tot  ….-….-…….. 

Uitkeringsinstantie    …………………………………………………………………..………..     

 
 
 
 
A  Inkomsten uit loondienst 
 
                                                Werkgever 1                                            Werkgever 2 
 
Betaling  Per 4 weken  Per maand    Per 4 weken    Per maand  Per maand 

Bruto bedrag  €  ……………………….…..                  €  ………………………….…………..      

Ingangsdatum  ….-….-……..         .…-….-…….. 

Aantal uren per week ………….……………………...   ……………………………………….. 

Naam werkgever   ………..………………….……                  ……………………………………….. 

Vestigingsplaats   …….…………..………………                  ……………………………………….. 

Telefoonnummer           …………………..……..………                  .………………………………………. 

 
B. Inkomsten uit eigen bedrijf                                                                                                                      
 

Geschatte winst vόόr belasting € …………………….. bruto per maand     

Naam bedrijf   ……………………………………………………………………………. 

Ingangsdatum   ….-….-…….. 

Ondernemingsvorm   ……………………………………………………………………………. 

Vestigingsplaats   ……………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer                              0……-………………………… 

 
C. Inkomsten uit uitkering / pensioen                                                                                                              
 

                                           Uitkering 1                                      Uitkering 2 

                                          

Betaling  Per 4 weken  Per maand  Per 4 weken  Per maand  

Bruto bedrag             €  ………………….……..……..                 €  ………………………….…………..      

Soort uitkering / pensioen   ……………………….………….    ……………………………………….. 

Ingangsdatum                     ….-….-……..                                 ….-….-…….. 

Naam uitkeringsinstantie    ………………………..………….                    ……………………………………….. 

Vestigingsplaats                 ……………………………………                   ………………………………………… 

 
D.  Overige inkomsten                             
  
Betaling  Per 4 weken  Per maand  Eenmalig 

Bedrag (bruto)     € …………..... 

Ingangsdatum     ….-….-…….. 

Aard van de inkomsten        …..………………………………………… 

Vermeld hier de 
gegevens van de 
inkomsten die u naast uw 
uitkering ontvangt. Wij 
verzoeken u kopieën van 
arbeidsovereenkomsten 
en salarisspecificaties 
mee te sturen. 
 
Wij verzoeken u het bruto 
loon inclusief  vakantie-
toeslag, 13e maand en 
overige toeslagen te 
vermelden. 

6. Nevenwerkzaamheden / -inkomsten 

De hoogte van de  
uitkering wordt mede 
bepaald aan de hand van 
de hoogte van uw 
eventuele overige 
uitkeringen en / of 
inkomsten uit dienst-
betrekking(en) die u 
ontvangt.  
 
 
 
Wij verzoeken u kopieën 
van de toekennings-
beschikkingen van uw 
eventuele (ZW / WAO / 
WIA, etc.) uitkeringen 
mee te sturen. 

5. Inkomsten uit uitkeringen en dienstbetrekkingen 
deroonmondernemingen 
ononondernemingen,  

Wij verzoeken u een 
kopie van uw aangifte  
inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting 
en indien mogelijk een 
kopie van de definitieve 
aanslag mee te sturen.  

Wij verzoeken u kopieën 
van de toekennings- 
beschikkingen van uw 
uitkeringen mee te sturen. 
 
Wij verzoeken u het bruto 
loon inclusief vakantie-
toeslag, 13e maand en 
overige toeslagen te 
vermelden. 
 

Bijv. inkomsten niet uit 
dienstverband, inkomsten 
uit (beroeps)opleiding / 
stage, gratificaties, 
tantièmes, bonussen etc. 
Wij verzoeken u kopieën 
van bewijsstukken mee te 
sturen. 
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Bent u ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf? 

 Ja, mijn inschrijving is geldig tot ….-….-…….. 

 Nee, omdat………………………………..……. 

 

Bent u beschikbaar voor arbeid? 

 Ja, ik ben beschikbaar voor …….. uur per week 

 Ja, voor minder dan 38 uren per week, omdat ik een dagstudie / opleiding  

volg van ….-….-…….. tot ….-….-…….. 

 Nee, ik ben ziek sinds ….-….-…….. 

 Nee, ik ben arbeidsongeschikt sinds ….-….-…….. 

 Nee, ik ben zwanger, de vermoedelijke bevallingsdatum is  ….-….-…….. 

 Nee, ik ben bevallen op ….-….-…….. 

 Nee, want ………………………………………………………………………………….. 

 

 
U bent verplicht alle redenen en omstandigheden te melden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw uitkering. Wijzigingen kunt u op 
het wijzigingsformulier aangeven of schriftelijk doorgeven. Voldoet u niet of onvoldoende aan deze plichten, dan kan dat gevolgen hebben 
voor de uitbetaling van uw uitkering.  
 
Hebt u alle bijlagen toegevoegd en op alle bijlagen uw Burger Service Nummer vermeld:  

 Verplicht: Ingevuld en ondertekend Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (voorheen loonbelastingverklaring); 

 Verplicht: Kopie legitimatiebewijs; 

 Verplicht: Kopie bank / giro afschrift om uw rekeningnummer vast te stellen;  

 Verplicht: Kopie ontslagbesluit;  

 Verplicht: Kopie van de laatste 12 salarisstroken van het Ministerie van Defensie voorafgaande aan de datum van uw ontslag; 

 Verplicht: Kopie van de toekenningsbeschikking van uw WW / WAO/ WIA, of soortgelijke uitkering; 

 Verplicht: Kopie diensttijdopgave. Deze kunt u vinden op www.abp.nl. Klik vervolgens op “Ga naar MijnABP”; 

 Verplicht: Inschrijvingsbewijs UWV Werkbedrijf; 

 Verplicht kopie uitkeringsspecificatie UWV; 

 Eventueel: Kopieën van salarisspecificatie(s), aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting, definitieve aanslag belastingdienst,  

bewijsstukken inzake overige inkomsten (niet uit dienstverband), doktersverklaring waaruit (vermoedelijke) bevallingsdatum blijkt. 

 Totaal aantal bijlagen: ..l..l..l     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum    ….-….-……..       Plaats …………………………………………………   

 
Handtekening …………………………………………

7. Overige gegevens Wij verzoeken u een 
kopie van het 
inschrijvingsbewijs UWV 
Werkbedrijf mee te 
sturen. 

Voor een dagopleiding 
moet u vooraf 
toestemming aan KPMG 
vragen. Dit geldt niet voor 
een schriftelijke avond- 
en / of weekendopleiding. 

8. Ondertekening 

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden en verplichtingen verbonden aan het recht op BWDEF en ik heb deze vragen naar waarheid en 

zonder voorbehoud beantwoord. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u WWplus toestemming om eventuele gegevens over uw 

diensttijd op te vragen bij derden .WWplus registreert de door u verstrekte gegevens. De registratie door WWplus valt onder de Wet 

Persoonsregistraties. Dit betekent dat WWplus uw gegevens aan een beperkt aantal instanties mag doorgeven.  

 

In geval van 
zwangerschap verzoeken 
wij u een kopie van de 
doktersverklaring mee te 
sturen waaruit de 
(vermoedelijke) 
bevallingsdatum blijkt. 

 



 

 


