
Naam

Plaats

Geboortenaam

Naam partner

Geslacht Man Vrouw

Voornamen (voluit)

Roepnaam

BSN/Sofinummer

Geboortedatum Geboorteplaats

Nationaliteit

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnumer

Mobiel nummer

Privé E-mail

Bank/gironummer

Burgerlijke staat

Tenaamstelling   Alleen geboortenaam  

  Geboortenaam - gevolgd door geboortenaam partner

  Geboortenaam partner - gevolgd door eigen geboortenaam

IBANnr.

Gegevens school

Gegevens werknemer

Inlichtingenstaat 
werknemer 



Inlichtingenstaat 
werknemer 

Ik bezit de volgende akten en/of bewijzen van bekwaamheid: (bij eerste opgave s.v.p. kopieën bijvoegen)

Indien onvoldoende regels, dan graag verder gaan op een apart document (dit document bij inlichtingenstaat voegen)

Belangrijk

Bent u bij indiensttreding jonger dan 50 jaar en kreeg u direct voor indiensttreding een 

werkloosheids- arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Bent u bij indiensttreding 50 jaar of ouder en kreeg u direct voor indiensttreding een werkloosheids- 

arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering ?

Omschrijving Datum uitreiking Bijzonderheden/aantekeningen

Ja Nee 

Ja Nee 



Inlichtingenstaat 
werknemer 

Een door u ingevulde en getekende opgaaf gegevens voor de loonheffing

zie hiervoor :

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen_lh0082z4pl.pdf

Door afdeling HR gewaarmerkte kopieën van akten/bewijzen van bekwaamheid

Bent u bij indiensttreding 50 jaar of ouder en heeft u 2 jaar niet gewerkt en een uitkering ontvangen 

op grond van de ANW?

Heeft u een suppletie-uitkering?

Heeft u bij uw vorige werkgever deelgenomen aan de levensloopregeling?

Had u bij uw vorige werkgever een aanvullende verzekering bij ABP, Loyalis of een andere 

verzekeraar waarbij de premie met uw salaris verrekend werd en wenst u deze verzekering door te 

laten lopen bij uw nieuwe werkgever?

Voor de berekening en betaalbaarstelling van uw salaris is het noodzakelijk dat de volgende gegevens in 

ons bezit zijn :

Door afdeling HR gewaarmerkte kopie van een geldige gedragsverklaring (VOG) niet ouder dan 6 

maanden

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen_lh0082z4pl.pdf


Inlichtingenstaat 
werknemer 

Salarisstroken en jaaropgaven worden digitaal verstrekt.

Handtekening werknemer

Plaats en datum

Door afdeling HR gewaarmerkte kopie van een geldig identiteitsbewijs(geen rijbewijs)

Een verklaring van een uitkerinde instantie waarin staat dat u recht had op een uitkering voordat u in 

dienst trad (alleen indien van toepassing)

Ja Nee 

Ja Nee 


