
 
 
 

Aanvraagformulier WIA-werknemersuitkering NV schade 
Bij een arbeidsongeschiktheid tussen 15% en 35% 

 
 

Persoonsgegevens 
Persoonsnummer  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Naam    …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres    …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en Woonplaats  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer   …………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mailadres   …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact met ons op. 
 
Arbeidsongeschiktheid en UWV-uitkering 
Wij willen u vragen de volgende informatie naar ons op te sturen: 
 

• Een kopie van uw betaalpas of bankafschrift. Als de uitkering op de rekening van uw werkgever wordt 
overgemaakt moet u een kopie van de betaalpas of bankafschrift van de werkgever opsturen. U maakt deze 
keuze op de volgende pagina. 
 

• Een kopie van de complete brief van het UWV waarin zij uw aanvraag afwijzen, omdat u minder dan 35% 
arbeidsongeschikt bent. 
 

• Het complete bijbehorende arbeidsdeskundige rapport. Stuur geen medische informatie naar ons op. 
 

• Uw loonstrook volgend op de maand waarin u door het UWV bent afgewezen. Dus als u bijvoorbeeld op 12 
juni bent afgewezen, ontvangen we graag de loonstrook van de maand juli. 

 
Inkomsten  
1. Heeft u inkomen uit werk binnen de Metaal & Techniek?     Ja Nee 

Zo ja, stuurt u ons:  
• de meest recente loonstrook, waarop uw nieuwe loon staat. 
 

2. Heeft u inkomen uit werk buiten de Metaal & Techniek?     Ja Nee 
Zo ja, stuurt u ons:  
• een kopie arbeidsovereenkomst; 
• de drie meest recente loonstroken. 

 
3. Heeft u recht op of ontvangt u een ander inkomen zoals WW, ZW of een toeslag?  Ja Nee 

Zo ja, stuurt u ons:  
• een kopie van deze toekenning waarin de hoogte en de looptijd van deze uitkering staat.  

 
4. Heeft u een eigen onderneming of bent u ZZP’er?      Ja Nee 

Zo ja, stuurt u ons:  
• een kopie van de meest recente jaarcijfers. 

 



Uitbetaling van de uitkering 
De WIA-werknemersuitkering wordt in principe aan uw werkgever uitbetaald. Dit heeft als voordeel dat u pensioen 
opbouwt over onze uitkering. Het uitbetalen via uw werkgever kan alleen als uw werkgever binnen de Metaal & 
Techniek valt. In dat geval maakt uw werkgever de WIA-werknemersuitkering samen over met uw loon. 
 
     Ik wil mijn WIA-werknemersuitkering uitbetaald krijgen via mijn werkgever (uw werkgever kan u hierbij helpen) 
Werkgeversnummer  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Naam werkgever   …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Naam contactpersoon  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoon contactpersoon  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
IBAN-nummer werkgever  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     Ik wil mijn WIA-werknemersuitkering uitbetaald krijgen naar mijn eigen rekeningnummer 
IBAN-nummer   …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tenaamstelling rekeningnummer ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Let op: als de WIA-werknemersuitkering aan uzelf wordt betaald, vindt hier geen pensioenopbouw over plaats. 
 
Ondertekening  
Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.  
 
Datum :     …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Plaats :     …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Handtekening verzekerde:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
U kunt dit formulier samen met de overige gegevens mailen naar werknemer@cometec.nl of zonder postzegel 
opsturen naar CoMetec, Antwoordnummer 11074, 2600 VC Delft. 
 
Twijfelt u? Vraag het ons. Als u doelbewust belangrijke informatie weglaat of verkeerd invult, dan is dat fraude. Dat 
kan invloed hebben op uw verzekering en uitkering.  
 
Let op: Geef het zo snel mogelijk door als er iets verandert aan uw werk of uw uitkering. Dit kan invloed hebben op 
uw uitkering. Op tijd doorgeven voorkomt dat u een te lage of een te hoge uitkering van ons krijgt en eventueel aan 
ons moet terugbetalen. 


