
      Naast dit ingevulde formulier heeft u ook nog een bewijsstuk of bewijsstukken nodig. In de toelichting achter 
dit formulier leest u hier meer over.

1	 	 Persoonlijke	gegevens
     Geboortenaam     Voorletter(s) 

     Geboortedatum    

     Geslacht       Man   Vrouw

     Burgerlijke staat     Gehuwd
               Ongehuwd samenwonend
               Ongehuwd samenwonend op basis van geregistreerd partnerschap
               Ongehuwd
               Gehuwd geweest
               Gescheiden
               Gehuwd doch duurzaam gescheiden

     Burgerservicenummer  

     Straat       

     Postcode  Woonplaats 

     Telefoon 

2	 	 Gegevens	huidige	partner
     Geboortenaam     Voorletter(s) 

     Geboortedatum    

3	 Gegevens	dienstverband

3a		 Gegevens	dienstverband	1
     Naam werkgever    

     Adres       

     Postcode  Woonplaats 

     Functie   Periode 

     Parttimepercentage  
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3b  Gegevens dienstverband 2
     Naam werkgever    

     Adres       

     Postcode  Woonplaats 

     Functie   Periode 

     Parttimepercentage  

3c  Gegevens dienstverband 3
     Naam werkgever    

     Adres       

     Postcode  Woonplaats 

     Functie   Periode 

     Parttimepercentage  

3d  Gegevens dienstverband 4
     Naam werkgever    

     Adres       

     Postcode  Woonplaats 

     Functie   Periode 

     Parttimepercentage  

4	 Uw	handtekening
     Datum  

     Handtekening

           

Terugsturen
     U stuurt dit formulier en de benodigde bewijsstukken naar:
     Pensioenfonds Zorg en Welzijn
     Postbus 117
     3700 AC Zeist
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Misschien kan uw pensioen gerepareerd 
worden. Lees de onderstaande informatie 
aandachtig door!
Tot 1991 kende Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
een parttimegrens: als u 16 uur per week of 
minder werkte kon u geen pensioen opbouwen. 
In september 1994 oordeelde het Europese Hof 
van Justitie dat deze parttimegrens discriminerend 
werkte. Vooral veel vrouwen werkten parttime 
en konden daardoor geen pensioen opbouwen. 
De parttime grens is inmiddels afgeschaft met 
terugwerkende kracht tot 8 april 1976. Heeft u door 
de parttimegrens geen pensioen bij Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn opgebouwd tussen 8 april 1976 en 
1 januari 1991? Dan heeft u misschien alsnog recht 
op pensioen over die periode. U kunt in dat geval 
pensioenreparatie bij ons aanvragen.

Voorwaarden pensioenreparatie
U heeft recht op pensioenreparatie als u voldoet aan 
de volgende voorwaarden:
  U werkte tussen 8 april 1976 en 1 januari 1991 in 

de sector Zorg en Welzijn.
  U was in loondienst.
  Uw werkgever was bij Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn aangesloten.
  U kon niet deelnemen aan de pensioenregeling 

omdat u een parttime dienstverband had 
van 16 uur per week of minder (bij gezins- en 
bejaardenverzorgsters geldt van 1 december 1977 
tot 11 april 1983 een parttime dienstverband van 
minder dan 35 uur per week).

  U was in deze periode 25 jaar of ouder.
  U beschikt over bewijsmateriaal waarmee u de 

desbetreffende dienst verbanden kunt aantonen.

Welke gegevens hebben wij nodig?
Om uw pensioen te kunnen repareren, hebben 
wij uw arbeidsgegevens nodig over de periodes 
die voor pensioenreparatie in aanmerking komen. 
Deze gegevens zijn niet bij ons bekend, omdat u 
toen niet deelnam aan onze pensioenregeling. 
Op het Aanvraagformulier pensioenreparatie 
dat u hierbij aantreft, kunt u invullen over welke 
periodes uw pensioen moet worden gerepareerd. 
Bij het formulier moet u bewijsstukken voegen, die 
aantonen dat de ingevulde gegevens correct zijn.

Wat moet u aantonen?
Uit de documenten die u met het aanvraagformulier 
meestuurt moet blijken:
 bij welke werkgever u in dienst was
  op welke datum u in dienst kwam en weer uit 

dienst ging
 hoeveel uur per week u gemiddeld werkte

Geldige bewijsstukken
Het is belangrijk dat wij uit uw bewijsstukken alle 
hiervoor genoemde gegevens kunnen afleiden 
voor de hele periode waarover u pensioenreparatie 
aanvraagt! Het eenvoudigst en duidelijkst is een 
verklaring van uw (voormalige) werkgever waarin 
de hierboven gevraagde gegevens zijn opgenomen. 
Als uw werkgever geen verklaring kan overleggen, 
kunt u de volgende documenten als bewijs met het 
aanvraagformulier meesturen:
  arbeidsovereenkomsten met aanhangsels waarin 

wijzigingen in de arbeidsovereenkomst zijn 
opgenomen

 loonstrookjes
  aanstellingsbrief, ontslagbrief, getuigschrift 

of andere documenten die duidelijk door uw 
werkgever zijn afgegeven en die gegevens 
bevatten die voor pensioenreparatie relevant zijn

Kunt u géén bewijsstukken overleggen?
Dan kunnen wij uw pensioen helaas niet 
repareren. Het heeft in dat geval geen zin om het 
aanvraagformulier in te sturen.

Onvoldoende bewijsstukken over het 
gewerkte aantal uren?
Heeft u wel bewijsstukken waaruit blijkt dat u aan de 
voorwaarden voor pensioenreparatie voldoet, maar 
kunt u niet aantonen hoeveel uur per week u heeft 
gewerkt? Stuur dan het aanvraagformulier met de 
wel beschikbare bewijsstukken toch in. Wij gaan er in 
dat geval van uit dat u in ieder geval 4 uur per week 
heeft gewerkt.

Toelichting
Aanvraagformulier	pensioenreparatie
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Verrekening pensioenpremie
U heeft geen pensioenpremie betaald over de 
periode die wij repareren. Deze premie hoeft u niet 
alsnog te betalen. Wij verrekenen de niet betaalde 
premie door een korting van 17% toe te passen op 
het extra pensioen dat door de pensioenreparatie 
ontstaat.

Terugsturen aanvraagformulier
U stuurt het ingevulde aanvraagformulier met de 
bewijsstukken naar ons terug. Daarbij verzoeken wij 
u dringend om kopieën in te sturen en de originele 
documenten zelf goed te bewaren!

Let op!
Stuur alleen gegevens in die betrekking hebben 
op dienstverbanden van minder dan 16 uur per 
week over de periode 8 april 1976 tot 1 januari 1991! 
Voor mensen die in de thuiszorg hebben gewerkt 
geldt voor de periode 1 december 1977 tot 11 april 
1983 dat ook gegevens kunnen worden ingestuurd 
van dienstverbanden tot 35 uur per week. Op het 
Aanvraag formulier pensioenreparatie kunt u precies 
invullen over welke periodes het pensioen moet 
worden gerepareerd.

Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met onze klanten-
service, telefoon (030) 277 55 77.
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