Aanmeldingsformulier nieuwe medewerker
Geslacht

Man

Vrouw

Voornaam
Roepnaam
Voorletters
Naamgebruik
Voorv. geb. naam
Geboortenaam
Voorvoegsel
partner
Geb. naam partner

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
privé

Mobiel privé

E-mail privé
E-mail werk

Burgerservice
nummer

Nationaliteit

IBAN nummer
Geboortedatum

Burgerlijke
staat

Hoogst
gewaardeerde
trainer/coach
diploma
Ik ben eerder bij
Sportwerkgever
Fryslân (of diens
rechtsvoorganger)
in dienst geweest

Ja

Wanneer ben je in
dienst geweest?

Voor 2014

Nee

Ik wil graag gebruik maken van
de pensioenregeling

Nee

Ik heb momenteel een wia of
wajong uitkering of ben 56 jaar
of ouder en heb een ww
uitkering?

Nee

Ja

Ja

Na 2014

Toelichting
Algemeen Onder Sportwerkgever Fryslan wordt tevens verstaan Sportwerkgever Fryslân Plus
Voorvoegsel Het voorvoegsel dient voluit geschreven te worden; dus bijvoorbeeld niet “v.d.”, maar “van der”.
Geboortenaam Wij zijn verplicht dit gegeven aan de Belastingdienst door te gegeven; wil je deze vraag ook
invullen als de geboortenaam gelijk is aan de gebruikte achternaam (vraag 04).
E-mail werk dit is in het Sportal een verplicht veld i.v.m. versturen van signalen en taken. Dit mag hetzelfde
adres zijn als het privé adres.
BSN/Sofinummer Het Burgerservicenummer (BSN) is gelijk aan het fiscaal nummer dat u door de Belastingdienst
is verstrekt.
Nationaliteit Als een werknemer meer dan één nationaliteit heeft, waaronder de Nederlandse, dient bij voorkeur
de Nederlandse nationaliteit te worden doorgegeven.
IBAN nummer Deze kunt u nu al vinden op uw bankafschrift, bankpasje en bij het online bankieren.
Model opgaafgegevens voor de loonheffing Dit formulier vind je op het portal onder wijzigen 'Loonheffing'. De
medewerker kan dit uploaden bij het aanmelden van een nieuwe medewerker.
Kopie Identiteitsbewijs Als geldige identificatie geldt het paspoort of andere erkende identiteitsbewijzen; het
rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs. Indien aan Sportwerkgever Fryslân géén kopie van het identiteitsbewijs
wordt verstrekt zal met betrekking tot de loonheffing het zogenaamde anoniementarief (52%) worden toegepast.
Met uitzondering van het paspoort moet van alle identiteitsbewijzen zowel de voor- als achterkant worden
ingeleverd. De medewerker ontvangt een taak om het kopie up te loaden.
Uitkering Werkgevers die een werknemer in dienst nemen die een wajong verklaring hebben of die 56 jaar en
ouder is en een uitkering hebben (ww/wia enz) krijgen een korting op de werkgeverslasten. De medewerker
ontvangt een taak om deze gegevens up te loaden.

