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Let op: Deze procesbeschrijving geldt niet voor werkzoekenden met een Wajong-uitkering. Daarvoor wordt een aparte procesbeschrijving opgesteld. 

Domein AG, WW 

Wat is gewijzigd Procesplaatjes vernieuwd. Verwijzingen naar Documentenoverzicht verwijderd. 

Datum wijziging 05-10-2020

Productbeschrijving Niet van toepassing 

Registraties Zie procesbeschrijving 

Naam Beschrijving 

1. Ontvangen

ontheffingsverzoek

Verzoek om ontheffing 

Een werkzoekende kan een verzoek om ontheffing van verplichtingen op verschillende manieren doen: digitaal, telefonisch of tijdens een 

gesprek. Het verzoek wordt beoordeeld door de vestiging.  

BIJLAGE 2
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Verzoek om ontheffing van verplichtingen of inzet van re-integratie O&O 

Een dergelijk verzoek wordt altijd behandeld door Werkplein O&O Groningen. 

• Verzoek van de werkzoekende 

Als een werkloze overheidswerknemer een verzoek rechtstreeks aan Werkplein O&O stuurt en is een advies van de 

overheidswerkgever noodzakelijk om de aanvraag af te kunnen handelen, dan meldt Werkplein O&O dit terug aan de indiener. 

Werkplein O&O meldt aan de indiener dat hij contact met de ex-werkgever moet opnemen, omdat die een advies moet afgeven. Pas 

nadat de overheidswerkgever een advies heeft afgegeven aan UWV, neemt Werkplein O&O een besluit. 

• Verzoek van de werkgever 

De voormalige werkgever van een klant uit de sector Overheid en Onderwijs heeft, ondanks zijn re-integratietaak, geen bevoegdheid 

om een O&O-klant een ontheffing of vrijstelling te verlenen. Deze bevoegdheid heeft alleen UWV. Ingeval dat de voormalig 

werkgever van mening is dat een re-integratiemiddel ingezet moet worden, waarvoor vrijstelling van de sollicitatieplicht moet 

worden verleend, dan kan hij een positief advies naar UWV sturen. UWV beoordeelt of de O&O-klant vrijstelling van de 

sollicitatieplicht krijgt. 

• Positief advies van de voormalige werkgever is nodig voor: 

o het volgen van een opleiding; 

o het in aanmerking willen komen voor een startperiode als zelfstandige. 

• Geen positief advies van de voormalige werkgever is nodig voor: 

o werken via een proefplaatsing; 

o verrichten van mantelzorg; 

o als er een calamiteit is; 

o het verrichten van vrijwilligerswerk (maar daarvoor kan ook geen vrijstelling (meer) worden gegeven). 

 

Vrijstelling 

Een vrijstelling hoeft een uitkeringsgerechtigde niet apart aan te vragen. De vrijstelling krijgt de uitkeringsgerechtigde automatisch als 

een van de situaties op hem van toepassing is die tot vrijstelling van verplichtingen moet leiden. Ook dit kan uit een digitaal, telefonisch 

of persoonlijk contact blijken, al bestaan hier wel voorschriften voor hoe WERKbedrijf bepaalde wijzigingen wil ontvangen. Zie daarvoor 

de procesbeschrijving Doorgeven wijzigingen werkzoekende WW. 

 

2. Bepalen of werkzoekende 

voldoet aan voorwaarden 

Iedere aanleiding om een werkzoekende ontheffing of vrijstelling van verplichtingen te verlenen, moet op individuele basis door een 

adviseur basisdienstverlening, adviseur intensieve dienstverlening of arbeidsdeskundige beoordeeld worden. Per geval beoordeelt de 
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adviseur c.q. arbeidsdeskundige of de uitkeringsgerechtigde voldoet aan de door de wetgever gestelde voorwaarden waaronder een 

ontheffing of een vrijstelling kan en mag worden afgegeven. 

 

Verplichtingen 

Plichten in het kader van de WW WGA 

35-80 

WGA 

80-100 

IVA WAO/ 

WAZ 

Doorgeven van juiste informatie over zichzelf 

en eigen situatie 

X X X X X 

Doorgeven van wijzigingen  X X X X X 

Doorgeven (meer) gaan werken X X X X X 

Doorgeven van alle (vrijwilligers)werk  X X X X X 

Doorgeven van ziekte X X X   

Doorgeven van vakantie of verblijf buiten 

Nederland  

X X X X X 

Actief solliciteren naar passend werk X X O   

Accepteren van passend werk X X O   

Voorkomen van (meer) werkloosheid  X X X   

Geregistreerd (blijven) staan als werkzoekende X X O  O 

Uitvoeren van Werkmaptaken X X O  O 

Zorgen voor een geldig identiteitsbewijs X X X X X 

Naar afspraken bij UWV komen  X X X X X 

Meewerken aan onderzoek X X X X X 

Aan afspraken in het Werkplan/Participatieplan 

houden 

X X X  X 

Werken aan herstel en proberen te werken  X X  X 

 X = standaard afspraak. 

 O = optionele maatwerkafspraken, afhankelijk van de (medische) situatie van de klant en of de arbeidsdeskundige concrete 

arbeidsmogelijkheden voor de klant ziet. 
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De wetgever heeft er rekening mee gehouden dat zich in de praktijksituaties kunnen voordoen waardoor het wenselijk of noodzakelijk is 

om een uitkeringsgerechtigde tijdelijk te onttrekken aan zijn verplichtingen. Deze situaties zijn opgenomen in het Besluit ontheffing 

verplichtingen sociale zekerheidswetten en in de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. 

 

Het verschil tussen een vrijstelling en ontheffing is wetstechnisch van aard: 

• Een vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod of een wettelijke plicht. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden 

van de vrijstelling voldoet. 

• Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod of een wettelijke 

plicht wordt gemaakt. 

In de uitvoeringspraktijk is dat verschil niet zo van belang: in beide gevallen gaat het erom dat de werkzoekende tijdelijk of permanent 

niet hoeft te voldoen aan de verplichtingen die vanwege het ontvangen van een uitkering voor hem gelden. 

 

Ingangsdatum 

Een ontheffing gaat in op de dag die je met de werkzoekende afspreekt. Een vrijstelling gaat in op de dag dat de werkzoekende aan de 

voorwaarden voor die vrijstelling voldoet.  

Het kan gebeuren dat de ingangsdatum van de ontheffing of vrijstelling in het verleden moet liggen. Dan kan er sprake zijn van een 

periode waarin de werkzoekende door UWV is verplichtingen is gehouden, terwijl hij daar niet aan had hoeven te voldoen. Dat is echter 

geen reden de ingangsdatum van de ontheffing of vrijstelling anders vast te stellen. 

Een ontheffing of vrijstelling kan niet eerder ingaan dan de begindatum van de uitkering die de werkzoekende ontvangt. 

 

Beoordeling ontheffingen 

Ontheffing van verplichtingen kan worden verleend om drie redenen: 

1. Een calamiteit; 

2. Intensieve mantelzorg; 

3. Zorg voor een pasgeboren kind bij overlijden van de moeder.  

Deze ontheffingen kunnen gelden voor werkzoekenden met een uitkering van WW, IOW, ZW of WIA.   

 

Calamiteit 

Met het begrip calamiteit wordt bedoeld: een plotselinge, ernstige crisis in de privésfeer die ertoe leidt dat het voldoen aan de 

arbeidsverplichtingen redelijkerwijs niet kan worden gevergd. De ontheffing is erop gericht om betrokkene in staat te stellen om de 

maatregelen te treffen die in verband met die calamiteit nodig zijn, waarna het zoeken naar werk kan worden hervat. 
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De periode van ontheffing is zo lang (of zo kort) als redelijkerwijs nodig is, maar kan nooit langer zijn dan zes maanden. Een verleende 

ontheffingsperiode kan al dan niet op verzoek van de werkzoekende worden verlengd tot een maximum van zes maanden. De 

oorspronkelijk toegekende ontheffingsduur plus de periode van verlenging mogen dus samen niet langer zijn dan zes maanden. 

Voorwaarde voor verlenging is dat deze moet aansluiten op de oorspronkelijk toegekende periode en dat de werkzoekende tijdens de 

verlenging nog steeds blijft voldoen aan de voorwaarden voor de ontheffing.  

 

Intensieve mantelzorg 

Ontheffing kan worden verleend als de werkzoekende mantelzorg verricht. Van mantelzorg is sprake als er zorg wordt verleend binnen 

een sociale relatie tussen degene die de zorg nodig heeft en degene die de zorg verleent. Het moet dus gaan om hulp in de privésfeer in 

de naaste omgeving van de werkzoekende (denk aan familie, buren, vrienden), niet om professionele hulp. 

Verdere voorwaarde voor het verlenen van ontheffing is dat de mantelzorg zodanig intensief is dat redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd dat de mantelzorger voldoet aan de sollicitatieplicht.  

De ontheffing is bedoeld als overbrugging: om betrokkene tijd te geven om tijdelijk zelf zorg te bieden en te zoeken naar een 

alternatieve oplossing zodat hij of zij na afloop van de ontheffing weer beschikbaar is voor werk. 

De duur van de ontheffing van verplichtingen bij mantelzorg is maximaal 6 maanden. Al dan niet op verzoek van de werkzoekende kan 

die ontheffing telkens met een maand worden verlengd. Voor die verlenging is wel nodig dat de werkzoekende nog steeds voldoet aan de 

voorwaarden voor de ontheffing en dat het niet toekennen van de verlenging gezien de individuele omstandigheden niet billijk zou zijn. 

In theorie zou die verlenging van telkens een maand tot in het oneindige kunnen doorgaan, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling: 

uiteindelijk moet de werkzoekende wel op zo kort mogelijke termijn een andere oplossing voor het verlenen van de mantelzorg gaan 

vinden. Met het toestaan van die verlenging moet dus terughoudend worden omgegaan. 

 

Zorg voor een pasgeboren kind bij overlijden van de moeder.  

Als de moeder van een pasgeboren kind tijdens of kort na de bevalling overlijdt, kan de andere ouder van het kind tijdelijk worden 

ontheven van verplichtingen. De voorwaarden voor deze specifieke ontheffingsmogelijkheid zijn echter ingewikkeld. In overleg met het 

Ministerie van SZW is daarom besloten dat we in zo’n situatie een ontheffing verlenen wegens een calamiteit waarbij als voorwaarde 

geldt dat de duur van de ontheffing minimaal gelijk is aan de duur van het resterende bevallingsverlof of de bevallingsuitkering.  

De duur van het bevallingsverlof of de bevallingsuitkering is in beginsel 10 weken, maar kan afhankelijk van de situatie ook langer 

duren. Zie voor informatie daarover deze informatie op internet .  

We verlenen de ontheffing voor de duur van het bevallingsverlof of -uitkering die nog over is op de dag dat de moeder is overleden. Die 

resterende duur kan, zeker als het pasgeboren kind in het ziekenhuis heeft gelegen, langer zijn dan die 10 weken. Maar die resterende 

duur kan ook (veel) korter zijn dan die 10 weken, bijvoorbeeld omdat het overlijden van de moeder pas tegen het eind van het 

http://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-met-uitkering/tijdens-zwangerschapsverlof/detail/hoelang-duurt-mijn-verlof-na-de-bevalling/bevallen-voordat-het-verlof-is-begonnen
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bevallingsverlof heeft plaatsgevonden. Als die resterende duur niet voldoende is, dan kan aansluitend een ontheffing worden verleend 

wegens een calamiteit. Het is dan niet gewenst om daar twee afzonderlijke beslissingen van te maken.  

Praktisch gezien behandel je deze situatie als een verzoek om een ontheffing wegens een calamiteit, waarbij je de resterende duur van 

het bevallingsverlof als beginpunt neemt voor het vaststellen van de duur van de ontheffing. Je verleent ontheffing voor zolang als nodig 

is, met een maximum van zes maanden.   

 

Onderzoek 

Je legt de werkzoekende vragen voor om vast te stellen dat deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

In het geval van calamiteiten onderzoek je: 

• Hoe recent is de gebeurtenis? 

• Hoe reageert de werkzoekende op de gebeurtenis? 

• Is de gebeurtenis aan te tonen door middel van documenten of anderszins?  

• Is de klant nog in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen?  

NB: Met name bij een calamiteit waar sprake is van een plotselinge ernstige crisissituatie, is het wenselijk dat de adviseur of 

arbeidsdeskundige zeer snel kan optreden. Daarom is het mogelijk dat de adviseur/arbeidsdeskundige de ontheffing ambtshalve 

verleent. Een beslissing op aanvraag moet genomen worden binnen een redelijke termijn. Een termijn van 5 werkdagen wordt als 

redelijk ervaren. 

 

Bij mantelzorg controleer je:   

• Of er sprake is van een intensieve mantelzorg; 

• Wat de sociale relatie is tussen degene die de zorg nodig heeft en degene die de zorg verleent. Het moet gaan om hulp in de 

privésfeer in de naaste omgeving van de werkzoekende (denk aan familie, buren, vrienden), niet om professionele hulp; 

• Of de werkzoekende de meest aangewezen persoon is om de mantelzorg te verlenen. 

 

Beoordeling vrijstellingen 

Voor een vrijstelling is geen verzoek van de werkzoekende nodig. De werkzoekende heeft vanzelf recht op vrijstelling van verplichtingen 

als zich één van de omstandigheden voordoet waarvoor in de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten een vrijstelling 

is geregeld. Een vrijstelling duurt zolang als zich de desbetreffende omstandigheid voordoet, tenzij anders is geregeld. Dit zijn de 

omstandigheden die tot vrijstelling van verplichtingen leiden: 

1. Volledig benutten van de resterende verdiencapaciteit door de verzekerde (WIA) 

2. Ontvangen van pensioen of prepensioen (WIA) 
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3. Met verlof zijn (WIA, IOW) 

4. Vorst, sneeuwval, hoog water of daarmee gelijk te stellen buitengewone natuurlijke omstandigheden (WW, IOW) 

5. verkorting van de werktijd (WW/IOW). Bij werktijdverkorting geldt de vrijstelling voor de werknemer wiens werktijd tot nul is 

verkort, voor de duur van de eerste afgegeven vergunning. 

6. Vakantie (WW, IOW, WIA). Een WW-uitkeringsgerechtigde heeft recht op vakantiedagen en kan maximaal 20 vakantiedagen per jaar 

op vakantie. Tijdens deze periode wordt de WW-uitkering doorbetaald. Het maximum aantal vakantiedagen wordt naar rato 

verminderd bij de WW-uitkering die na 1 januari in een bepaald kalenderjaar is ingegaan. Een WIA-uitkeringsgerechtigde die zijn 

resterende verdiencapaciteit niet volledig benut en vakantie geniet, mag gedurende maximaal 20 werkdagen per jaar worden 

vrijgesteld van verplichtingen. 

7. Volgen van een naar het oordeel van UWV noodzakelijk geachte opleiding of scholing (WW, IOW, WIA). De vrijstelling eindigt in veel 

gevallen twee maanden vóór het tijdstip waarop de opleiding of scholing naar verwachting zal eindigen. 

8. Verrichten van werkzaamheden op een proefplaats (WW, WIA) 

9. Evenveel uren werken als het gemiddeld aantal arbeidsuren (WW). De vrijstelling duurt drie maanden en geldt voor werken in 

loondienst, maar geldt ook voor niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden waarvan de verwachting is dat deze gedurende 

tenminste drie maanden zullen plaatsvinden. De vrijstelling wordt slechts eenmaal verleend gedurende een WW-recht. 

10. Een leeftijd waarop binnen een jaar de AOW-leeftijd wordt bereikt. (WW/IOW/WGA). De vrijstelling geldt vanaf de dag dat die 

leeftijd bereikt wordt. Als die leeftijd al op de eerste uitkeringsdag bereikt was geldt de vrijstelling vanaf de eerste uitkeringsdag.  

11. Indicatie Beschut werk. De regelgeving voor ‘Beschut Werk’ is opgenomen in de Participatiewet. Hierin is niet specifiek vastgelegd 

hoe om te gaan met eventuele sollicitatieplicht. Voor klanten die zijn aangewezen op een beschutte werkplek geldt dat alléén 

beschut werk kan worden aangemerkt als passende arbeid. Solliciteren op een beschutte werkplek is niet mogelijk, omdat deze door 

de Gemeenten worden gearrangeerd. Daarom beschouwen we de indicatie beschut werk als een reden voor vrijstelling van 

sollicitatieplicht. 

 

Pensioen, prepensioen en verlof 

Van de meeste bovenstaande omstandigheden is wel duidelijk wat ermee bedoeld wordt, maar het begrip ‘verlof’ (bij punt 2) heeft wat 

nadere uitleg nodig.  

In het Inkomensbesluit IOW is bepaald dat wanneer de IOW-gerechtigde die inkomen uit arbeid geniet, (on)betaald verlof opneemt de 

hoogte van de IOW-uitkering niet wijzigt gedurende dat verlof. Het is immers onwenselijk dat de uitkering omhoog zou gaan bij het 

opnemen van (on)betaald verlof. In het geval van (on)betaald verlof wordt uitgegaan van fictief inkomen, zodat de uitkering niet wordt 

verhoogd. Omdat tijdens deze periode de betrokkene geen arbeid verricht, maar dus ook geen hogere uitkering krijgt, is het ook 

gewenst om de verplichtingen, zoals sollicitatieverplichting, niet te laten gelden.  
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In het Inkomensbesluit Wet WIA is geregeld dat een WIA-gerechtigde tijdens verlof dan wel als hij een prepensioen of pensioen 

ontvangt, een inkomen verdient dat gelijk is aan het inkomen voorafgaand aan dat verlof, prepensioen of pensioen. Met andere 

woorden, gedurende het verlof of tijdens het ontvangen van prepensioen of pensioen is sprake van een fictief inkomen. Op deze wijze 

wordt geregeld dat de uitkering tijdens verlof, prepensioen of pensioen niet toeneemt. Het is niet redelijk om enerzijds tijdens verlof, 

prepensioen of pensioen uit te gaan van een fictief inkomen, terwijl iemand feitelijk geen of minder inkomen heeft en anderzijds iemand 

te verplichten passende arbeid te verkrijgen of aanvaarden omdat hij feitelijk geen inkomen heeft. Dat zou betekenen dat met twee 

maten wordt gemeten. Bovendien is de uitkering van de WIA-gerechtigde door voornoemde fictie lager dan zonder die fictie. Daarom is 

het gerechtvaardigd dat de WIA-gerechtigde tijdens verlof of het ontvangen van een prepensioen of pensioen wordt vrijgesteld van de 

verplichtingen, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Wet WIA. 

 

Binnen een jaar de AOW-leeftijd bereiken 

Tot 1 mei 2018 bestond er een vrijstelling voor degene die op de eerste WW-dag of de eerste WGA-dag de leeftijd van 64 jaar had 

bereikt. Per 1 mei 2018 is deze vrijstelling aangepast zodat de vrijstelling ook geldt als de werkzoekende tijdens zijn uitkering 

(WGA/WW) de leeftijd bereikt waarop hij binnen 1 jaar de AOW-leeftijd zal hebben bereikt. 

Voor de vrijstelling i.v.m. het bereiken van de leeftijd van 1 jaar voor de AOW-leeftijd hoeft de klant geen verzoek in te dienen. Deze 

vrijstelling wordt altijd verleend op basis van de selectie die gemaakt wordt in BI-dashboard Planbord (actiegroep: afspraak inplannen). 

In onderstaand overzicht het schema waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de planlijst in het dashboard:  

 

Geboren AOW-leeftijd AOW in Vrijstelling vanaf Vrijstelling in 

Na 31-03-1952 en voor 01-01-1953 66 jaar 2018 65 jr. + 1 dag 2017 

Na 31-12-1952 en voor 01-09-1953 66 jaar + 4 maanden 2019 65 jr. + 4 mnd. + 1 dag 2018 

Na 31-08-1953 en voor 01-09-1954 66 jaar + 4 maanden 2020 65 jr. + 4 mnd. + 1 dag 2019 

Na 31-08-1954 en voor 01-09-1955 66 jaar + 4 maanden 2021 65 jr. + 4 mnd. + 1 dag 2020 

Na 31-08-1955 en voor 01-06-1956 66 jaar + 7 maanden 2022 65 jr. + 7 mnd. + 1 dag 2021 

Na 31-05-1956 en voor 01-03-1957 66 jaar + 10 maanden  2023 65 jr. + 10 mnd. + 1 dag 2022 

Na 28-02-1957 en voor 01-01-1958 67 jaar 2024 66 jr. + 1 dag 2023 

 

De planlijst ‘Klanten 1 jaar voor AOW’ geeft de AOW-datum van de werkzoekende aan. Op basis daarvan moet je zelf de ingangsdatum 

van de vrijstelling vaststellen met de rekenregel ‘minus 1 jaar, plus 1 dag’.  

 

Voorbeeld m.b.t de ingangsdatum van de vrijstelling 
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Werknemer is geboren op 1 juni 1954. Op grond van deze geboortedatum zal hij op 1 oktober 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd 

bereiken (66 jaar + 4 maanden). Dit betekent dat werknemer vanaf 2 oktober 2019 is vrijgesteld van de genoemde verplichtingen. 

Vanaf 2 oktober 2019 geldt immers dat hij binnen een jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

   

Voor WW-klanten maak je in Sonar een ontheffing ‘Vrijstelling <1 jaar tot AOW’ aan. Stuur de klant brief WKRB50-027 ‘Vrijstelling 

plichten door naderende AOW-leeftijd’ uit GCU.  

Voor WGA-klanten sluit je het DV van de klant af met reden einde: ‘Overig’. Let op: DV’s van WGA-klanten kunnen niet worden 

afgesloten als er nog een lopend re-integratietraject aanwezig is. In die gevallen sluit je eventuele overeenkomsten met betrekking tot 

de re-integratieverplichtingen (met name de sollicitatietaak) handmatig af. Zodra het DV is afgesloten stuur je de brief WKRB50-027 

‘Vrijstelling plichten door naderende AOW-leeftijd’ uit GCU. 

 

Let op: in het pensioenakkoord in juni 2019 is overeengekomen dat de pensioenleeftijden vanaf 1 januari 2020 minder snel stijgen. In 

bovenstaand staatje èn in de lijst op Sonar Dashboard is met de nieuwe pensioenleeftijden rekening gehouden. Die pensioenleeftijden 

moet je hanteren bij het vaststellen van de ingangsdatum van de vrijstelling; dat kan betekenen dat je de vrijstelling op een datum in 

het verleden moet laten ingaan. Als de datum van ‘1 jaar vóór AOW’ ligt vóór de ingangsdatum van de uitkering, gaat de vrijstelling in 

op de ingangsdatum van de uitkering. 

 

Voorbereiden op start als zelfstandige vanuit WW 

Naast bovengenoemde redenen kan UWV Werkbedrijf op grond van artikel 77a WW met een werkzoekende afspreken dat het 

voorbereiden op de mogelijkheid om werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep 

te verrichten als invulling van de sollicitatieplicht te beschouwen. Concreet betekent dit dat indien de adviseur werk toestemming 

verleent voor de onderzoeks- of startperiode, de werkzaamheden als zelfstandige tijdens die periode worden gelijkgesteld met 

solliciteren. Strikt genomen is dat geen ontheffing of vrijstelling, maar heeft het wel hetzelfde effect.  

 

Ziek tijdens WW 

Voor een WW-er die zich ziek meldt, blijven in beginsel de WW-plichten gewoon doorlopen. Wel kunnen natuurlijk altijd op basis van de 

situatie van de werkzoekende tijdelijk andere afspraken gemaakt worden; in de praktijk komt dat dan neer op het verlenen van 

vrijstelling voor de duur van de ziekte. Bij langdurig ziekteverzuim wordt de werkzoekende na verstrijken van de periode van 13 weken 

ziekte overgedragen aan SMZ. In die gevallen is de zieke werkzoekende geen klant meer van Werkbedrijf en gelden de WW-

verplichtingen niet meer. 

Zie voor het afmelden van de lopende sollicitatieovereenkomst de procesbeschrijving Verwerken van ziek- en herstelmeldingen WW). 



Proces Afhandelen van ontheffing of vrijstelling – Werkzoekende 
  

Publicatiedatum 05-10-2020                                                                                                                          Pag. 10 van 17 
 

 

WSW-indicatie 

Een werkzoekenden met een WW-uitkering is vrijgesteld van de sollicitatieplicht als voldaan wordt aan de volgende 2 voorwaarden:  

1) geldige WSW-indicatie  

2) op 31 december 2014 een WSW-dienstbetrekking  

Als aan beide voorwaarden is voldaan, dan is op grond van artikel 26a WW de volgende verplichting niet van toepassing: 

De verplichting om te voorkomen dat hij werkloos is of blijft doordat hij: 

1°. in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen;  

2°. nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen geen passende arbeid verkrijgt;  

3°. door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of  

4°. in verband met door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.  

De werknemer is dus wel verplicht te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt.  

Verzoek stopzetten uitkering WW 

Sinds 1 april 2018 is het mogelijk voor de WW-gerechtigde een verzoek in te dienen om het recht op uitkering stop te zetten. Dat kan 

alleen als:  

• de WW-uitkering op of na 1 juli 2015 is begonnen; 

• het verschil tussen het aantal uren dat de werkzoekende nu werkt en het aantal uren waarop diens WW-uitkering is gebaseerd, 

minder is dan 5 uur per week. 

• De werkzoekende minder verdient dan 87,5% van het WW-maandloon. 

Uitkeren WW beoordeelt of het verzoek wordt ingewilligd en informeert de werkzoekende daarover. Als het verzoek wordt toegestaan, 

beëindigt Uitkeren de WW-uitkering in WWO. Via de WWO-import leidt dat tot het beëindigen van het DV in Sonar.  

De beslissing van Uitkeren WW kan enige weken of maanden op zich laten wachten. Beleidsmatig is daarom besloten deze klanten in 

afwachting van de beslissing van Uitkeren WW vrij te stellen van de re-integratieverplichtingen. Het Wijzigingsverzoek wordt als 

ketenbericht zichtbaar in Sonar; via de selectielijst ‘Wijzigingsformulieren verzoek stoppen uitkering’ onder Signaallijsten afwerken in 

Sonar Dashboard Planbord zijn deze werkzoekenden vindbaar. Omdat we ervan uitgaan dat het de intentie van de klant is om de 

uitkering definitief stop te zetten, behandelen we dit verzoek niet als een tijdelijke, maar als een definitieve vrijstelling. Je beëindigt in 

Sonar dan ook eerst alle lopende overeenkomsten en registreert vervolgens een ontheffing ‘Verzoek stoppen uitkering’; in eerste 

instantie voor de duur van vier weken. Hierdoor ziet de klant geen overeenkomsten meer in de werkmap en communiceren wij uniform 

met de divisie Uitkeren.  
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Maak een adviseurstaak in Sonar aan om vóór het eind van die periode te controleren of het lopende DV al is beëindigd. Blijkt aan het 

eind van de vierwekenperiode dat het DV nog openstaat, controleer dan in EA of bij Uitkeren WW of het WW-recht al is beëindigd. 

Handel vervolgens naar bevind van zaken. Een aantal mogelijke situaties: 

• Als blijkt dat Uitkeren heeft besloten het verzoek niet toe te kennen, dan loopt de WW-uitkering dus door en moet de werkzoekende 

weer aan de verplichtingen voldoen. Herstel de taken en overeenkomsten voor de klant met ingang van de dag die volgt op de 

einddatum van de ontheffingsperiode.  

• Als je constateert dat Uitkeren WW nog geen beslissing heeft genomen omdat het initiatief om daarover contact op te nemen bij de 

werkzoekende is neergelegd, en de werkzoekende heeft daar na een redelijke termijn nog steeds niet op gereageerd, dan verleng je 

de ontheffing niet. Herstel dan de eerder beëindigde taken en overeenkomsten met ingang van de dag die volgt op de einddatum 

van de ontheffingsperiode.  

• Als je constateert dat er een valide reden is waarom nog geen beslissing genomen kon worden (bijvoorbeeld omdat gewacht moet 

worden op een inkomstenopgave, of omdat de werkzoekende nog een redelijke termijn moet hebben om contact op te nemen), dan 

kun je de vrijstelling verlengen tot het moment dat die beslissing redelijkerwijs genomen zou moeten kunnen worden. Houd die 

verlenging zo kort mogelijk en maak een adviseurstaak aan om na die verlenging opnieuw in EA of bij Uitkeren WW na te gaan wat 

de situatie is. 

 

Deze vrijstelling is een administratieve workaround; er is dan ook geen brief beschikbaar om de werkzoekende van de vrijstelling op de 

hoogte te stellen.   

 
3. Verlenen van toestemming Als je oordeelt dat de werkzoekende in aanmerking komt voor ontheffing of vrijstelling stel je vast van welke verplichtingen de 

uitkeringsgerechtigde (tijdelijk) vrijgesteld dan wel ontheven wordt. Dit wordt bepaald door de situatie en het soort uitkering dat de 

uitkeringsgerechtigde ontvangt. 

 

Onderstaande tabel ondersteunt je bij het bepalen welke verplichtingen opgeschort moeten worden nadat je tot oordeel bent gekomen 

om de uitkeringsgerechtigde ontheffing dan wel vrijstelling te verlenen. 
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4. Registreren in Sonar Om te voorkomen dat de uitkeringsgerechtigde die een ontheffing krijgt gedurende de periode van ontheffing gehouden wordt aan zijn 

taken, moet je de lopende overeenkomsten in Sonar tijdelijk opschorten. Hoe je dat doet, lees je in de QRC Sonar Opschorten 

overeenkomsten. Gegeven de situatie schort je die overeenkomsten op die relevant zijn. 

Bijvoorbeeld in het geval van het verlenen van mantelzorg verleen je ontheffing voor de verplichting “in voldoende mate trachten 

passende arbeid te verkrijgen“. In Sonar schort je dan de overeenkomst “doorgeven van sollicitatie-activiteiten” op. Maar daar komt bij 

dat de werkzoekende ontheffing krijgt voor de verplichting “aanvaarden aangeboden algemeen geaccepteerde arbeid”.  

Zorg er wel voor dat je alle lopende overeenkomsten controleert. 

 

De optie ‘matchen op vacatures’ (op het tabblad CV in Sonar) wordt door de registratie van de ontheffing automatisch uitgezet. Dit 

houdt in dat de werkzoekende (tijdelijk) uitgesloten wordt van bemiddelingsactiviteiten met behulp van WBS (leveringsoverleg). De 

einddatum die je bij de ontheffing hebt geregistreerd komt automatisch te staan in het veld “Match uit tot”. Als de datum in dat veld 

bereikt wordt, gaat het matchvinkje automatisch weer aan.  
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Ook tijdens een vrijstelling moet de werkzoekende niet te maken krijgen met de overeenkomsten voor de plichten waarvan hij is 

vrijgesteld. Bij tijdelijke vrijstellingen handel je het opschorten van de overeenkomsten af op dezelfde manier als bij ontheffingen. 

 

Bij de vrijstelling wegens de omstandigheid dat de werkzoekende binnen een jaar de AOW-leeftijd zal bereiken is geen sprake van een 

tijdelijke opschorting van de verplichtingen: de vrijstelling geldt voor de gehele duur van de uitkering. Tijdelijk opschorten van 

overeenkomsten is dan niet aan de orde. Sluit in dit geval eerst alle lopende overeenkomsten inzake de re-integratieverplichtingen 

handmatig af; denk daarbij met name aan de sollicitatietaak, de taak voor het invullen van de werkverkenner en de taak voor het maken 

van een werkplan. Andere lopende overeenkomsten, zoals de taak om kennis te nemen van rechten en plichten en maatwerk-

overeenkomsten, beoordeel je op de vraag of ze in stand moeten blijven. 

Registreer vervolgens de ontheffing met als einddatum 3 maanden na de AOW-leeftijd. Hiermee wordt voorkomen dat er ten onrechte 

weer overeenkomsten worden aangemaakt als het recht in WWO niet tijdig wordt afgesloten. 

 

Bijzondere aandacht bij ontheffingen en vrijstellingen verdient het werk.nl-cv, dat het eigendom is van de uitkeringsgerechtigde zelf.   

Om te voorkomen dat een geïnteresseerde werkgever geen of geen tijdige reactie krijgt van een mogelijke kandidaat, moet een adviseur 

c.q. arbeidsdeskundige met de uitkeringsgerechtigde nagaan of het wenselijk is dat werkgevers, gedurende de ontheffingsperiode, het cv 

van de uitkeringsgerechtigde op werk.nl moeten kunnen blijven vinden. Dit hangt onder meer samen met de periodeduur waarin de 

uitkeringsgerechtigde niet beschikbaar zal zijn. Als de verwachting is, dat de uitkeringsgerechtigde niet binnen afzienbare tijd (zeg 4 

weken) beschikbaar zal zijn voor de arbeidsmarkt, lijkt het voor de hand te liggen om hem te verzoeken om het cv te deactiveren.   

Maar naast de periodeduur moet de uitkeringsgerechtigde eveneens gevraagd worden naar werkzoekintentie. Dat houdt in dat de 

adviseur of arbeidsdeskundige de uitkeringsgerechtigde vraagt om zelf in te schatten of hij gedurende de ontheffingsperiode: 

• prijs stelt op het ontvangen van reacties op zijn werk.nl-cv van geïnteresseerde werkgevers; 

• daadwerkelijk actie onderneemt om in te gaan op reacties van geïnteresseerde werkgevers. 

Als de uitkeringsgerechtigde de 2 bovenstaande vragen negatief beantwoordt, verzoekt de adviseur of arbeidsdeskundige hem of haar 

om het werk.nl-cv te deactiveren. Om het voor de werkzoekende mogelijk te maken zijn cv te deactiveren moet het vinkje in het veld 

‘CV niet verwijderen’ worden uitgezet. De werkzoekende krijgt dan bij zijn cv de knop ‘verwijderen cv’ te zien. Let bij het uitzetten van 

dat vinkje wel op de wekelijkse correctie die elke zaterdag op de cv-vinkjes plaatsvindt. 

 

Samen met de uitkeringsgerechtigde maak je afspraken wie wanneer met wie na afloop van de periode contact opneemt. Om de regie te 

kunnen houden, maak je een adviseurstaak in Sonar aan om direct na afloop van de periode van ontheffing of vrijstelling contact te 

hebben met de werkzoekende om het vervolg te bepalen. Hoe je dat doet lees je in de QRC Sonar Werken met taken.  
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Je informeert de werkzoekende over het verlenen van de ontheffing.  

Voor een werkzoekende met een WIA-uitkering doe je dat door middel van aanpassing van het Werkplan of Participatieplan en het 

registreren van een maatwerkovereenkomst. Denk eraan de argumentatie voor je beslissing goed vast te leggen, zodat voor collega’s en 

bij eventuele bezwaarzaken duidelijk is waarop je je beslissing hebt gebaseerd. 

Een werkzoekende met een WW- of IOW-uitkering informeer je door middel van een beschikkingsbrief uit GCU. De argumentatie voor je 

beslissing leg je vast in Toelichting in Sonar. Binnen Toelichting in Sonar zijn daarvoor onder ‘Type’ twee specifieke toelichtingstypen 

beschikbaar: ‘Motivatie mantelzorg’ en ‘Motivatie calamiteit’.  

Het toekennen van een vrijstelling is in de regel onderdeel van een andere toekenning, bijvoorbeeld een scholing of een proefplaatsing. 

De vrijstelling wordt dan in de desbetreffende toekenning meegenomen; daarvoor wordt dan dus niet een ‘eigen’ beschikkingsbrief 

gemaakt. 

 

Afhankelijk van de situatie kan het van belang zijn de werkzoekende naast het ‘formele’ in kennis stellen van de genomen beslissing ook 

nog persoonlijk daarover te informeren. Als je met de werkzoekende een gesprek voert over het verzoek of de situatie kan het vaak al 

aan het eind van dat gesprek. Maar ook een Werkmapbericht, de telefoon of mail kunnen middelen zijn die je daarvoor gebruikt. 

 

5. Niet verlenen van 

toestemming 

Als de uitkeringsgerechtigde niet voldoet aan de voorwaarden voor ontheffing c.q. vrijstelling, wijs je het verzoek af. Je stelt de 

uitkeringsgerechtigde van je beslissing op de hoogte en wijst deze er tevens op dat deze gehouden blijft aan zijn verplichtingen.  

Voor een werkzoekende met een WIA-uitkering neem je de afwijzing met de argumentatie op in het Werkplan of Participatieplan. 

Voor een werkzoekende met een WW- of IOW-uitkering maak je een beschikkingsbrief aan vanuit GCU en neem je de argumentatie op in 

Toelichting in Sonar; daarvoor zijn onder ‘Type’ twee specifieke toelichtingstypen beschikbaar: ‘Motivatie mantelzorg’ en ‘Motivatie 

calamiteit’. Het zal duidelijk zijn dat het vooral bij een afwijzing van groot belang is dat de argumentatie goed wordt vastgelegd ten 

behoeve van collega’s op het Werkplein of bij KCC en ten behoeve van een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.  

 

Afhankelijk van de situatie kan het van belang zijn de werkzoekende naast het ‘formele’ in kennis stellen van de genomen beslissing ook 

nog persoonlijk daarover te informeren. Als je met de werkzoekende een gesprek voert over het verzoek of de situatie kan het vaak al 

aan het eind van dat gesprek. Maar ook de Werkmap, de telefoon of mail kunnen middelen zijn die je daarvoor gebruikt. 

 

Ingeval van een O&O-kant stuur je een kopie van de beslissingsbrief naar de (ex-)werkgever. 
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2. Verwerken einde ontheffingsperiode 

 

Naam Beschrijving 

8. Maken vervolgafspraken Na afloop van de periode van ontheffing of vrijstelling ontvang je, door dat de adviseurstaak afloopt, een signaal in Sonar. Neem 

daarop contact op met de werkzoekende om afspraken te maken over het vervolg. Als uit dat contact naar voren komt dat het 

noodzakelijk is, en de uitkeringsgerechtigde voldoet aan de gestelde voorwaarden, kun je beslissen om de periode van ontheffing of 

vrijstelling te verlengen. 

 

In de regel zal het aflopen van de periode van ontheffing of vrijstelling betekenen dat de werkzoekende weer zal moeten voldoen aan 

de verplichtingen waarvan hij was ontheven of vrijgesteld. Als het werk.nl-cv van de werkzoekende is gedeactiveerd, verzoek je 

hem/haar om het binnen één week te (re)activeren.  

 

Het kan zijn dat er aanleiding is om na afloop van de ontheffing of vrijstelling nieuwe afspraken met de werkzoekende te maken over 

het voldoen aan de verplichtingen of de inzet van dienstverlening. 

 

9. Registreren in Sonar Als de periode van ontheffing is geëindigd zijn de overeenkomsten, die waren opgeschort, na het bereiken van de einddatum weer 

actief geworden.  

Als je besloten hebt de ontheffing of vrijstelling te verlengen, moet je die overeenkomsten opnieuw opschorten. Als je een andere 

ontheffing of vrijstelling inzet, schort je de overeenkomsten op die daarvoor in aanmerking komen. Zie processtap 3 en de QRC 

Opschorten overeenkomsten. 
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Naam Beschrijving 

 

Als je geen verlenging of nieuwe ontheffing of vrijstelling hebt verleend, zijn de eerder opgeschorte overeenkomsten weer actief 

geworden. Controleer welke overeenkomsten nu actief zijn en of die passen op de huidige situatie van de werkzoekende. Doe 

aanpassingen waar dat nodig is en voeg nieuwe overeenkomsten toe als er nieuwe of gewijzigde afspraken met de werkzoekende zijn 

gemaakt.  

Als je de werkzoekende hebt verzocht om het werk.nl-cv te (re)activeren, kun je dat doen door een overeenkomst in Sonar aan te 

maken die de klant als taak in de Werkmap terug ziet. 

 

 

 

Korte beschrijving 

In dit document wordt beschreven hoe te handelen in de situaties waarbij een uitkeringsgerechtigde ontheffing verzoekt of vrijstelling kan krijgen van verplichtingen die 

horen bij de uitkering. 

De beoordeling van ontheffing of vrijstelling wordt gedaan op het Werkplein. Verzoeken die betrekking hebben op een O&O-klant moeten worden ingediend bij 

Werkplein O&O in Groningen; daarvoor geldt een iets andere aanlooproute vanwege de rol van de ex-werkgever, maar de beoordeling verloopt verder identiek. 

 

Doel 

Het verlenen van ontheffing of vrijstelling is bedoeld voor: 

• situaties waarin de werkzoekende met re-integratie-activiteiten bezig is,  

• situaties waarin van de werkzoekende niet gevergd kan worden dat hij zich aan die verplichtingen houdt,  

• situaties waarin de werkzoekende de gelegenheid moet krijgen om na een dramatische gebeurtenis zijn leven weer (enigszins) op orde te brengen. 

Dit alles binnen de wettelijke mogelijkheden die daarvoor geboden zijn. Vooral de verplichtingen die gericht zijn op de terugkeer naar werk moeten zoveel mogelijk in 

stand blijven als drijfveer om uit de uitkering te komen. Dat het niet makkelijk is om werk te krijgen of te houden geldt voor iedereen en is op zich geen reden om 

buiten de wettelijke regels om ontheffing of vrijstelling te verlenen.   

 

Relevante links 

Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten 

Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten 

Proces Uitvoeren dienstverlening zelfstandigen WW 

Proces Beoordelen aanvraag proefplaatsing 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020483/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019305/
https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/documentcenter/Documenten/WERKbedrijf/Procesbeschrijving/Proces%20Uitvoeren%20dienstverlening%20zelfstandigen%20WW.docx
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Proces doorgeven wijzigingen werkzoekende WW  
Proces Ziek- en herstelmelding WW  
QRC Sonar Tabblad Overeenkomsten 

QRC Sonar Opschorten overeenkomsten 

QRC Sonar Werken met taken 

 

Wet- en regelgeving 

Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten 

Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten 

 

Registraties 

Voor werkzoekenden met een uitkering van WIA: 

Je legt de punten waarop je ontheffing verleent en de periode van de ontheffing vast in het Werkplan of Participatieplan. Daarin verwerk je ook de argumentatie voor de 

toe- of afwijzing. Je registreert de ontheffing van verplichtingen als een (maatwerk)overeenkomst. Zie hiervoor de QRC Sonar Tabblad Overeenkomsten. 

Je schort lopende overeenkomsten in Sonar handmatig op. Zie hiervoor de QRC Sonar Opschorten overeenkomsten. 

 

Voor werkzoekenden met een uitkering van WW of IOW: 

Je neemt de beslissing om ontheffing of vrijstelling te verlenen of af te wijzen op in een beschikking. De desbetreffende brieven vind je in GCU. 

De argumentatie voor de toe- of afwijzing neem je op in Toelichting in Sonar. Je schort lopende overeenkomsten in Sonar op met behulp van de 

ontheffingsfunctionaliteit. Zie hiervoor de QRC Sonar Opschorten overeenkomsten. 

 

Het is van belang om vrijstellingen en ontheffingen zorgvuldig te registreren om te voorkomen dat werkzoekenden, verzekerden en werkgevers met ongewenste 

effecten geconfronteerd worden. Hierbij kun je denken aan het (onterecht) uitsturen van een vooraankondiging aan een startende zelfstandige na ‘overtreding’ van de 

sollicitatieplicht of een werkgever die reageert op het cv op werk.nl van werkzoekende die een vrijstelling heeft en vervolgens tevergeefs op reactie wacht. Het 

adviseren van deze werkzoekende om zijn werk.nl-cv gedurende de periode van vrijstelling inactief te maken, draagt tevens bij aan de betrouwbaarheid van het aanbod 

op werk.nl. 

Verder is het zorgvuldig registreren van de argumentatie voor het al dan niet verlenen van ontheffing of vrijstelling natuurlijk ook van belang vanwege inzage door 

collega's en bij eventuele bezwaar- of beroepszaken. 

 

 

https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/documentcenter/Documenten/WERKbedrijf/Procesbeschrijving/Sonar%20Systeemhandleiding%20Tabbladen%20Overeenkomsten.docx
https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/documentcenter/Documenten/WERKbedrijf/Procesbeschrijving/QRC%20Sonar%20Opschorten%20overeenkomsten.doc
https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/documentcenter/Documenten/WERKbedrijf/Procesbeschrijving/QRC%20Sonar%20Werken%20met%20taken.doc



