
Aanmeldformulier werknemer 
In te vullen door de werknemer 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 

 
Naam Werkgever: …….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gegevens werknemer 

Geboortenaam: ……………………………………………. Voorvoegsels: ……………………… Voorletters: ……………. 

Partner naam: ………………………………………………. Voorvoegsels: ……………………… (Bij gehuwd of geregistreerd partnerschap) 

Geboortedatum: …………………………………………… Geslacht:  Man / Vrouw  * BSN: ………………………… 

Straat: ……………………………………………………………………………………………………………… Huisnummer: ………….. 

Postcode: ……………………………………………………… Woonplaats: …………………………………………………………….. 

Nationaliteit: …………………………………………………  

Burgerlijke staat: Ongehuwd / Gehuwd / Gescheiden / Samenwonend / Verweduwd / Geregistreerd partnerschap  * 

Gegevens dienstverband 

Datum in dienst: ……………………………………………. Functie: ……………………………………………………………………. 

Uren per week: Week 1:Ma: ………… Di: ………… Wo: ………… Do: ………… Vr: ………… Za: ………… Zo: ……….  

  Week 2:Ma: ………… Di: ………… Wo: ………… Do: ………… Vr: ………… Za: ………… Zo: ………. 

Salaris: Bruto / netto * € ……………………………… per uur / dag / week / maand / 4-weken *  

IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contract: Bepaalde tijd / onbepaalde tijd * Einddatum contract: …………………………………………………. 

Heffingskorting: Ja / Nee * 

Toelichting Heffingskorting:  
Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Uw werkgever of 
uitkeringsinstantie berekent automatisch de korting die voor u geldt. U krijgt deze korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie 
tegelijkertijd. Geef aan of u de loonheffingskorting door deze werkgever of uitkeringsinstantie wilt laten toepassen. 
 

Loonheffingskorting en voorlopige aanslag 

Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting maandelijks van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige aanslag? Dan 
moet u deze voorlopige aanslag direct laten herzien of stoppen. Anders krijgt u misschien te veel heffingskorting, want uw werkgever 
verrekent ook al (een deel van) de algemene heffingskorting met uw loon. Als u te veel hebt ontvangen, moet u dit bedrag aan de 
Belastingdienst terugbetalen. 
 
Loonheffingskorting en AOW-uitkering 

Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering krijgt, hebt u misschien recht op de alleenstaande-ouderenkorting. U 
kunt de loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale Verzekeringsbank. 
 
Loonheffingskorting en bijstandsuitkering 

Gaat u werken naast uw bijstandsuitkering? Dan bent u verplicht om uw werkgever de loonheffingskorting toe te laten passen. Want de 
gemeentelijke sociale dienst doet dit alleen als uw werkgever de loonheffingskorting niet volledig kan toepassen. 
 

Ondertekening 

Bijvoegen: Kopie van de voor- en achterkant van een geldig paspoort of identiteitsbewijs  

(GÉÉN rijbewijs).  

 

 

Datum: ………………………………………………………………… Handtekening: ……………………………………………… 


