Tekst en toelichting
Aanvraag ontslagvergunning wegens
bedrijfseconomische redenen - deel A
Wat is dit?
Het formulier voor de aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen - deel A - is een
webformulier. Om u behulpzaam te zijn, hebben wij dit document opgemaakt. Dit document geeft de structuur achter
het webformulier weer door middel van stroomdiagrammen. De volledige tekst van het aanvraagformulier en de
toelichtende teksten bij de vragen (de i ’tjes) zijn hierin opgenomen. U kunt de volgorde van de vragen volgen via het
stroomdiagram.
Legenda
Vraagnummer met vetgedrukte tekst
Tekst onder de vetgedrukte tekst
Geel gemarkeerd vlak
Groen gemarkeerd vlak
Blauw gemarkeerd vlak
Rode tekst
Blauw onderstreepte tekst
Pijl of lijn
Asterisk *

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Opsommingstekens




: Slechts één keuze mogelijk
: Meerdere keuzes mogelijk
: Geen keuze

vraag uit het webformulier
toelichtende tekst behorende bij deze vraag
waarschuwende tekst
tekst, geen vraag
verwijzingen naar andere vragen of rubrieken
mee te sturen bijlage(n)
link of button naar een andere pagina
geeft de mogelijke antwoorden aan en de daarop volgende vragen
geeft aan dat een opmerking volgt over de werking van het webformulier

Disclaimer
Dit overzicht bevat een weergave van het formulier voor de aanvraag ontslagvergunning wegens
bedrijfseconomische redenen - deel A (versie 1 januari 2019). Het overzicht is zorgvuldig samengesteld en wordt
regelmatig geactualiseerd. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat sommige informatie achterhaald, incompleet of
onjuist is. Mocht u een fout in het overzicht opmerken, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. U kunt aan
dit overzicht geen rechten ontlenen.
Meer informatie
U vindt meer informatie op uwv.nl/werkgevers. U kunt ook bellen met het klantcontactcentrum van UWV via
088 - 898 20 50.
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Rubriek 1. Inleiding

Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan. Het gebruik van dit
formulier is verplicht. Als u alles heeft ingevuld, kunt u het formulier als een pdf-bestand opslaan. Daarna uploadt
u het pdf-bestand via het werkgeversportaal.
Meerdere formulieren
De aanvraag bestaat uit 3 delen: Deel A betreft algemene werkgeversgegevens. Deel B gaat over de werknemer.
Deze vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. In deel C geeft u de onderbouwing van de
aanvraag. Deze vult u -net als deel A- maar 1 keer per aanvraag in.
Let op: privacygevoelige informatie uit de antwoorden in deel C moet bij deel B van de betreffende werknemer
worden gevoegd. Vul daarom deel C in voordat u deel B opstuurt.
Aanvraag tussentijds opslaan, opnieuw openen en afdrukken
Als u tijdens het invullen van dit formulier langer dan 15 minuten achter elkaar pauzeert, wordt de sessie om
veiligheidsredenen automatisch beëindigd. Uw ingevulde gegevens gaan dan verloren. Bewaar uw gegevens als
volgt:
 Klik voor u pauzeert op 'Opslaan' rechts boven aan de pagina.
 Sla het tfa-bestand op uw eigen computer op.
 Open na uw pauze een nieuw formulier op uwv.nl en kies via ‘Openen’ het opgeslagen tfa-bestand. Uw
ingevulde gegevens zijn weer zichtbaar en u kunt verdergaan met het formulier.
 U kunt het formulier alleen afdrukken in de laatste stap in het formulier onder 'Afronden'. Het opgeslagen pdfbestand kunt u vervolgens zelf uitprinten.
Aanvraag uploaden via het werkgeversportaal
Als u alles heeft ingevuld, uploadt u de formulieren via het werkgeversportaal. Heeft u nog geen account? Vraag
dan een account aan.
Voorlopige aanvraag
Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen over een
beëindigingsovereenkomst? Stuur dan alleen dit formulier volledig ingevuld naar ons op. Stuur als bijlage een lijst
mee met daarop de naam en adresgegevens en het burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een
ontslagvergunning aanvraagt.
Na ontvangst van uw aanvraag
UWV bepaalt of de aanvraag compleet is. Als er nog gegevens nodig zijn voor de juiste beoordeling van uw
aanvraag, dan nemen wij contact met u op. De behandeling van een complete aanvraag duurt ongeveer 4 weken.
Is er een extra ronde van hoor en wederhoor nodig, of is er een (deskundigen)advies nodig, dan duurt de
behandeling langer.
Meer informatie
U vindt meer informatie op uwv.nl/werkgevers. U kunt ook bellen met het klantcontactcentrum van UWV via
088 - 898 20 50.
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Rubriek 2. Gegevens werkgever (deel 1)
2.1

Is de werkgever een (semi-)overheids- of onderwijsinstelling?
Voorbeelden van overheidsinstellingen zijn: ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, de
rechterlijke macht, uitvoerende organisaties en diensten, zoals inspecties, agentschappen, politie.
Voorbeelden van semi-overheidsinstellingen zijn: de Sociale Verzekeringsbank, het Centraal orgaan opvang
asielzoekers, RIVM.

Ja, een (semi-)overheidsinstelling

Nee

Ja, een onderwijsinstelling

2.2 &

Zijn de regels over de arbeidsovereenkomst (inclusief ontslag) uit

2.5

het Burgerlijk Wetboek op de organisatie van toepassing verklaard?

2.4

Heeft de onderwijsinstelling een
publiekrechtelijke status?

Het ontslagrecht van titel 10 boek 7 moet vóór of bij aanvang van de
dienstbetrekking van toepassing zijn verklaard (art. 7:615 BW). Is dat niet
het geval? Dan kan UWV de ontslagaanvraag niet in behandeling nemen.

Ja

2.3 &
2.6

Nee

Nee

Geef aan bij welke wet of
regeling deze regels van
toepassing zijn verklaard.

2.8

Bedrijfsnaam
Vul de bedrijfsnaam in zoals deze opgenomen is
in het register van de Kamer van Koophandel.

2.8a

Heeft uw onderneming een
(andere) handelsnaam?

2.7

2.8c

2.8d
2.8b

Handelsnaam

2.9a

Is het correspondentieadres hetzelfde als het adres

UWV kan uw ontslagaanvraag niet
in behandeling nemen.

Is er een cao van toepassing?

Ja

Nee

Ja

Ja

2.9b

Correspondentieadres
Land
O Nederland O België
O Duitsland O Ander land
Postcode
Huisnummer/Postbusnummer
Toevoeging
Straat
Plaats
Land*
*Alleen bij selectie Ander land

Welke cao is van toepassing?
U hoeft de cao niet toe te voegen
aan de ontslagaanvraag.

Nee

Wil de werkgever het adres van de (hoofd)vestiging niet
gebruiken voor deze ontslagaanvraag? Vul dan het
correspondentieadres van de werkgever in. Dit is het adres

Ja

waar wij de post naartoe sturen.
Heeft de werkgever een gemachtigde? Dan sturen wij de
post naar de gemachtigde. De beslissing sturen wij naar de
werkgever en naar de gemachtigde.

Gegevens contactpersoon van de onderneming
Vul de gegevens van de contactpersoon binnen de onderneming in.
Heeft de werkgever een gemachtigde? Dan sturen we de post alleen
contactpersoon binnen de onderneming en de gemachtigde.

Adres (hoofd)vestiging
Vul het adres van de werkgever in.
Bij meerdere vestigingen vult u het
adres van de hoofdvestiging in.
Land
O Nederland O België
O Duitsland O Ander land
Postcode
Huisnummer/Postbusnummer
Toevoeging
Straat
Plaats
Land*
*Alleen bij selectie Ander land

Nee

van de (hoofd)vestiging?

naar de gemachtigde. De beslissing sturen we naar de

2.9

2.9c

Voorletters en achternaam contactpersoon
Geslacht
 Man  Vrouw
Functie
Telefoonnummer(s)
U moet minstens één telefoonnummer opgeven,
maar kunt desgewenst meerdere telefoonnummers
toevoegen.
Faxnummer

Rubriek 2. Gegevens werkgever (deel 2)
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Rubriek 2. Gegevens werkgever (deel 2)

2.10

Website

Niet gekozen voor
Nederland bij vraag 2.9
(Land (hoofd)vestiging)

2.14

Gekozen voor
Nederland bij vraag 2.9
(Land (hoofd)vestiging)

2.11

KvK-nummer

2.12

RSIN
RSIN betekent: Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
(voorheen fiscaal nummer). Dit nummer staat op het uittreksel dat u van de Kamer van
Koophandel heeft ontvangen. Vaak kan het RSIN van de werkgever ook worden afgeleid
van het loonheffingennummer van de werkgever. Het RSIN is dan hetzelfde als het
loonheffingennummer, maar dan zonder de letter L en de 2 cijfers daarachter.

2.13

Loonheffingennummer
Volgnummer
L

Rechtsvorm
Heeft de werkgever een buitenlandse
vennootschap, bijvoorbeeld een Ltd
(Engels), GmbH (Duits) of SA (Frans)?
Kruis dan ‘Rechtsvorm overig’ aan.

O Eenmanszaak

2.16

Sector
Kies de sector waaronder de onderneming valt. U
vindt deze in de beslissing van de Belastingdienst
over sectorindeling.

2.17

Bedrijfsactiviteiten
Geef een duidelijke omschrijving van de feitelijke
activiteiten van de onderneming. De beschrijving in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
is onvoldoende.

O Vennootschap onder firma (vof)
O Commanditaire vennootschap (cv)
O Maatschap
O Besloten vennootschap (bv)
O Naamloze vennootschap (nv)
O Vereniging
O Coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij
O Stichting

O Rechtsvorm overig

2.15

2.18

Hoeveel werknemers zijn er
bij de werkgever in dienst?

2.19

Heeft de werkgever een eigen
kenmerk voor dit dossier?

Welke rechtsvorm?
Nee

2.21

Nee

Is er sprake van een gemachtigde?
Een gemachtigde is iemand die de werkgever
vertegenwoordigt in de ontslagprocedure, bijvoorbeeld
een advocaat. Heeft de werkgever een gemachtigde? Dan
sturen wij de post alleen naar de gemachtigde. De
beslissing sturen wij naar de werkgever en naar de
gemachtigde.

Ja

2.22

Ja

2.20

Dossierkenmerk werkgever

Bedrijfsnaam gemachtigde
Voorletters en achternaam gemachtigde
Geslacht
 Man  Vrouw

2.23

Adres gemachtigde
Land
O Nederland O België
O Duitsland O Ander land
Postcode
Huisnummer/Postbusnummer
Toevoeging
Straat
Plaats
Land*
*Alleen bij selectie Ander land

2.24

Telefoonnummer(s)
U moet minstens één telefoonnummer
opgeven, maar kunt desgewenst meerdere
telefoonnummers toevoegen.
Faxnummer

2.25

Heeft de gemachtigde een eigen

Ja

2.26

Dossierkenmerk
gemachtigde

kenmerk voor dit dossier?
Nee

Rubriek 3. Voor ontslag voorgedragen werknemer(s)
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Rubriek 3. Voor ontslag voorgedragen werknemer(s)

3.1

Voor hoeveel werknemers wilt u een ontslagaanvraag indienen?

3.2

Voeg een bijlage toe met de namen, adressen en
burgerservicenummers van de werknemers die u wilt ontslaan.

3.3

Heeft de werkgever een melding collectief ontslag gedaan bij UWV?
Bij ontslag voor 20 werknemers of meer binnen een periode van 3 maanden
binnen hetzelfde werkgebied kan UWV de ontslagaanvraag pas in behandeling
nemen na een melding collectief ontslag. Het formulier daarvoor vindt u op
uwv.nl.

Ja

3.4

Nee en het getal bij vraag 3.1 is
groter of gelijk aan 20

Bij UWV,
AJD-vestiging:

3.5

Nee en het getal bij vraag 3.1 is
kleiner dan 20

Bij ontslag voor 20 werknemers of
meer binnen een periode van 3
maanden binnen hetzelfde
werkgebied kan UWV de

O
O
O
O
O

Amsterdam
Arnhem
Eindhoven
Rotterdam
Zwolle

3.6

O

ontslagaanvraag pas in behandeling
nemen na een melding collectief
ontslag. Het formulier daarvoor
vindt u op uwv.nl.

De meerderheid van de voor ontslag voorgedragen werknemers werkt in:
Zijn de werknemers in meerdere landen werkzaam of hebben zij geen vaste standplaats? Kies dan het
land waar de werknemers volgens de werkgever werken.

Nederland

O
O
O

3.7

Wat is de postcode van de plaats waar de
meerderheid van de voor ontslag voorgedragen
werknemers werkzaam zijn?
Is er geen postcode aan te wijzen? Vul dan de postcode
in van de vestiging van de werkgever.

3.8

De aanvraag zal worden aangeboden aan
AJD-vestiging: [AJD-vestiging].
*Op basis van het antwoord op vraag 3.7 wordt hier
automatisch ingevuld aan welke AJD-vestiging de
aanvraag aangeboden zal worden.

België
Duitsland
Overige Landen

Bij vraag 2.9
((land (hoofd)vestiging)
gekozen voor Nederland

3.8a

Bij vraag 2.9
((land (hoofd)vestiging)
gekozen voor België,
Duitsland of Overige Landen

U geeft aan dat werknemer(s) buiten Nederland
werken. De aanvraag zal daarom aangeboden
worden aan de AJD-vestiging in het werkgebied
waarin de werkgever is gevestigd: [AJD-vestiging].
*Op basis van het antwoord op vraag 2.9 (postcode)
wordt hier automatisch ingevuld aan welk AJD-vestiging
de aanvraag aangeboden zal worden.

3.8b

De aanvraag zal worden aangeboden
aan AJD-vestiging Rotterdam.

Rubriek 4. Voorlopige aanvraag, rubriek 5. Overzicht bijlagen en rubriek 6. Ondertekening
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Rubriek 4. Voorlopige aanvraag, rubriek 5. Overzicht bijlagen en rubriek 6. Ondertekening

4.1

Wilt u na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) onderhandelen
over een beëindigingsovereenkomst?
Mogelijk wilt u nog onderhandelen met de werknemer(s) over een beëindigingsovereenkomst. U kunt
dan een zogenaamde voorlopige aanvraag indienen. Stuur dan alleen dit formulier (deel A) volledig
ingevuld naar ons op. Stuur als bijlage een lijst mee met daarop de naam en adresgegevens en het
burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt.
De werkgever kan tijdens de onderhandelingsfase een verzoek om uitstel van 14 dagen voor
aanvulling van de ontslagaanvraag doen.

Ja

4.2

Nee

Wilt u direct 14 dagen uitstel voor onderhandelingen aanvragen?
U hoeft niet gelijk om uitstel te vragen. Het is ook mogelijk om gedurende de
procedure UWV te verzoeken om uitstel vanwege onderhandelingen.

Ja

4.2a

Nee

Stuur ons het formulier Aanvraag ontslagvergunning
BE deel A volledig ingevuld toe met als bijlage een
overzicht toe van de werknemer(s) die u wilt
ontslaan. Van deze werknemers moet u daarop de
naam, adres en het burgerservicenummer vermelden.

4.2b

Het blijft mogelijk om gedurende de procedure UWV
schriftelijk te verzoeken om uitstel vanwege
onderhandelingen.

4.2c

U moet de ontslagaanvraag nog verder onderbouwen door invulling van
de andere formulieren die bij deze aanvraag horen. Stuurt u deze
formulieren niet tegelijk mee? Dan moeten deze binnen 8 dagen nadat
wij de andere delen ontvingen, bij ons binnen zijn. Zijn deze
aanvullingen niet op tijd? Dan kunnen wij besluiten de aanvraag niet in
behandeling te nemen.

Rubriek 5. Overzicht bijlagen

5.1

Als u de aanvraag digitaal indient via het werkgeversportaal UWV, voegt u de gevraagde bijlagen als losse
bestanden toe naast de aanvraag zelf. Voor het indienen van de ontslagaanvraag is het belangrijk dat u de
documenten controleert op juistheid.

5.2

Stuur de volgende bijlage mee:
Wilt u meer bijlagen meesturen? Klik dan op de knop 'Extra bijlage' en vermeld dan welke bijlage u nog wilt
toevoegen.


5.3

Overzicht met de namen, adressen en burgerservicenummers van de werknemers die u wilt ontslaan

Extra bijlage

Rubriek 6. Ondertekening

6.1

Ik verklaar hierbij bevoegd of gemachtigd te zijn deze

6.3

Voorletters en achternaam

6.4

Datum

aanvraag in te dienen en de gegevens naar waarheid te
hebben ingevuld en toegevoegd.

Vul eerst de dag in, dan de maand en vervolgens het
6.2

jaartal. Bijvoorbeeld: 31-01-1970

Als u het formulier via het werkgeversportaal verstuurt,
hoeft u het niet te ondertekenen.

6.5

Handtekening
*Alleen zichtbaar in de Pdf-versie.

Rubriek 7. Controleren en rubriek 8. Afronden
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Rubriek 7. Controleren en rubriek 8. Afronden

7.1

Controleer uw antwoorden voordat u uw aanvraag indient.
Wilt u een antwoord aanpassen, ga dan terug in het formulier naar de betreffende vraag en wijzig het antwoord.
U heeft het volgende ingevuld:

7.2

Bevestigen
Ik bevestig dat bovenstaande gegevens juist zijn.

Checkbox
aangevinkt

Checkbox niet
aangevinkt

7.3

U heeft niet aangevinkt dat de ingevulde gegevens juist zijn. Ga
terug in het formulier om uw gegevens te wijzigen.

Rubriek 8. Afronden

8.1

Pdf maken
Om uw aanvraag te kunnen indienen, moet u er eerst een pdf-versie van maken. U doet dit als volgt:



Klik op de knop 'Pdf-versie openen'.
Sla de pdf op uw eigen computer op.

8.2

Pdf-versie openen

8.3

Heeft u een pdf-versie van het formulier opgeslagen?

Ja

Nee

8.5

Let op: uw aanvraag is nog niet afgerond.
Wat wilt u nu doen?

8.6a

Een (voorlopige) aanvraag indienen
Print het formulier en stuur dit met de verplichte bijlage(n) naar UWV.

8.4

Als u geen pdf-versie van het formulier opslaat, kunt u uw aanvraag niet afronden.
Sla de pdf-versie van het formulier op om verder te kunnen gaan.

Doorgaan met formulier B
U vult formulier B met de werknemersgegevens in.
Open formulier B
Doorgaan met formulier C
U vult formulier C met de onderbouwing van de ontslagaanvraag in.
Open formulier C

8.7
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U kunt het formulier sluiten.
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