Tekst en toelichting
Aanvraag ontslagvergunning wegens
langdurige arbeidsongeschiktheid
Wat is dit?
Het formulier voor de aanvraag van een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is een
webformulier. Om u behulpzaam te zijn, hebben wij dit document gemaakt. De volledige tekst van het
aanvraagformulier en de toelichtende teksten bij de vragen zijn 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
verwijzing 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 aanvraag ontslagvergunning wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid (versie december 2020). Het overzicht is zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig
geactualiseerd. Wij kunnen 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 aan voor een werknemer die langdurig ziek is (>104 weken) en
voor wie de loondoorbetalingsverplichting is opgehouden. Het gebruik van dit formulier is verplicht. Beantwoord
alle vragen op dit formulier.
Aanvraag tussentijds opslaan, opnieuw openen en afdrukken
Als u tijdens het invullen van dit formulier langer dan 60 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 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 pdf-bestand kunt u vervolgens zelf uitprinten.

Uw ingevulde gegevens zijn weer zichtbaar en u kunt verder gaan met het formulier.
Medische gegevens
Medische gegevens mag u niet meesturen met deze aanvraag. Een actueel oordeel van de bedrijfsarts,
arbeidsdeskundige rapportages, deskundigenoordelen en spreekuurrapportages zijn geen medische gegevens.
Herhaalde aanvraag
Heeft de werkgever al eerder een ontslagaanvraag ingediend en heeft UWV deze geweigerd? Dan nemen we de
nieuwe aanvraag alleen in behandeling als u toelicht welke nieuwe feiten en omstandigheden er zijn. Doet u dit
niet, dan weigeren we de aanvraag en vragen we de werknemer niet om verweer. Nieuwe feiten en
omstandigheden zijn niet nodig als we de eerdere ontslagaanvraag niet in behandeling hebben genomen wegens
ontbrekende informatie.
Opzegverbod van toepassing?
Gelden 1 of meer van de in het formulier genoemde opzegverboden? Dan geeft UWV geen toestemming voor
ontslag. U krijgt wel onze toestemming als de verwachting is dat het opzegverbod binnen 4 weken na de
beslissing van UWV niet meer geldt. In de meeste gevallen wordt de beslissing op uw ontslagaanvraag binnen 4
weken na indiening van een complete aanvraag genomen. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van de aanvraag
kan de beslissing echter korter of langer duren.
Aanvraag uploaden via het werkgeversportaal
Als u alles heeft ingevuld, kunt u het formulier als een pdf-bestand opslaan. Daarna uploadt u het pdf-bestand
via het werkgeversportaal. Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.
Na ontvangst van uw aanvraag
UWV bepaalt of de aanvraag compleet is. Zijn er nog gegevens nodig 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 een extra ronde van hoor en wederhoor nodig? Of is 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 overheidswerkgever?
Ingesteld op grond van publiekrecht, of belast met verordenende bevoegdheid of openbaar gezag.

Nee

Ja

2.2

Waren de werknemers vóór 2020 ambtenaar met een aanstelling?

Ja (bijvoorbeeld staat, provincie, gemeente,
waterschap, gemeenschappelijke regeling)

Nee (bijvoorbeeld SVB, UWV, De Nederlandsche Bank,
Autoriteit Financiële Markten)

2.3

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

2.4

Heeft uw onderneming een
(andere) handelsnaam?

2.5

Ja

Nee

Ja

Is er een cao van toepassing?

2.5a
2.4a

Handelsnaam

2.7

Is het correspondentieadres hetzelfde als het adres

Nee

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

Rubriek 2. Gegevens werkgever (deel 2)
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2.7a

Correspondentieadres
Land
 Nederland  België
 Duitsland  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.

Wil de werkgever het adres van de (hoofd)vestiging niet

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
 Nederland  België
 Duitsland  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

2.6

2.8

Voorletters en achternaam contactpersoon
Geslacht
 Man  Vrouw
Functie
U moet minstens 1 telefoonnummer invullen, maar u kunt er ook
meer toevoegen.
Vul (ook) het mobiele telefoonnummer en e-mailadres in van de
contactpersoon. Dan kunnen wij via e-mail contact opnemen als dat
nodig is. E-mailberichten van UWV zijn extra beveiligd met een code
die wij per sms sturen.
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
E-mailberichten van UWV zijn beveiligd met een code die wij per sms
sturen. Vul daarom hierboven (ook) een mobiel telefoonnummer in.
Faxnummer

Formulier ontslagvergunning LAO stroomdiagram, versie december 2020

Rubriek 2. Gegevens werkgever (deel 2)

2.9

Website

Niet gekozen voor
Nederland bij vraag 2.6
(Land (hoofd)vestiging)

2.13

2.10

KvK-nummer

2.11

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.

2.12

Loonheffingennummer
Volgnummer
L

Gekozen voor
Nederland bij vraag 2.6
(Land (hoofd)vestiging)

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

O Eenmanszaak

O Vennootschap onder firma (vof)

2.14

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

2.15

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 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

Hoeveel werknemers zijn er
bij de werkgever in dienst?

2.17

Heeft de werkgever een eigen
kenmerk voor dit dossier?

2.13a

Welke rechtsvorm?

2.18

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.

Nee

2.16

Ja

Nee

2.18a

Ja

2.17a Dossierkenmerk werkgever

Bedrijfsnaam gemachtigde
Voorletters en achternaam gemachtigde
Geslacht
 Man  Vrouw

2.18b

2.18c

2.19

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

U moet minstens 1 telefoonnummer invullen, maar u kunt er ook meer toevoegen.
Vul (ook) het mobiele telefoonnummer en e-mailadres in van de gemachtigde. Dan kunnen wij via e-mail contact
opnemen als dat nodig is. E-mailberichten van UWV zijn extra beveiligd met een code die wij per sms sturen.
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
E-mailberichten van UWV zijn beveiligd met een code die wij per sms sturen. Vul daarom hierboven (ook) een mobiel
telefoonnummer in.
Faxnummer

Heeft de gemachtigde een eigen
kenmerk voor dit dossier?

Ja

2.19a

Dossierkenmerk
gemachtigde

Nee

Rubriek 3. Gegevens werknemer
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Rubriek 3. Gegevens werknemer
3.1

Voorletters en achternaam
Geslacht
 Man  Vrouw

3.2

Geboortedatum
Vul eerst de dag in, dan de maand en vervolgens
het jaartal. Bijvoorbeeld: 31-01-1970

3.3

Burgerservicenummer
Het burgerservicenummer moet 8 of 9 cijfers groot zijn.
Dit veld is verplicht om het formulier te kunnen printen.

U moet minstens 1 telefoonnummer invullen, maar u kunt er ook meer toevoegen.
Vul (ook) het mobiele telefoonnummer en e-mailadres in van uw werknemer. Dan kunnen wij via e-mail contact opnemen als dat nodig
is. E-mailberichten van UWV zijn extra beveiligd met een code die wij per sms sturen.
Telefoonnummer(s)
Privé e-mailadres
E-mailberichten van UWV zijn beveiligd met een code die wij per sms sturen. Vul daarom hierboven (ook) een mobiel telefoonnummer in.
Wij sturen geen documenten naar het zakelijke e-mailadres van uw werknemer.

3.4

3.5

Woonadres
Vul het woonadres van de werknemer in. Wij gaan uit van het adres waarop de werknemer in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
staat ingeschreven. Verblijft de werknemer op een ander adres of gebruikt hij een ander correspondentieadres? Vul dan dit adres in bij
vraag ‘Correspondentieadres’. Als het correspondentieadres van de werknemer afwijkt van het woonadres, sturen wij de post naar zijn
correspondentieadres.
Land
 Nederland  België  Duitsland  Ander land
Postcode
Huisnummer/Postbusnummer
Toevoeging
Straat
Plaats
Land*

3.6

De werknemer woont in het UWV werkgebied:*
*Op basis van land/woonplaats van de werknemer in vraag
3.5 wordt hier het UWV werkgebied weergeven.

3.7

Is het correspondentieadres van de werknemer
hetzelfde als het woonadres?
Verblijft de werknemer op een ander adres dan waar hij
woont of gebruikt de werknemer een ander
correspondentieadres (bijvoorbeeld van een bewindvoerder,
mentor of gemachtigde)? Vul dan dit adres in.

Ja

3.9

Nee

3.8

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

3.9.1

Geef aan waar de medewerker
meestal werkte.

Waar werkt(e) de medewerker meestal?

Hoofdvestiging

Anders

Rubriek 4. Arbeidsovereenkomst
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Rubriek 4. Arbeidsovereenkomst
Stuur de arbeidsovereenkomst mee. Heeft de werknemer meerdere
arbeidsovereenkomsten gehad of is de arbeidsovereenkomst tussentijds gewijzigd?
Stuur dan ook de laatste relevante wijzigingen op.

4.1

Begindatum dienstverband
Vul de datum in van het eerste dienstverband van de werknemer bij de werkgever.

4.2

Heeft de werknemer voordat hij bij de werkgever in dienst trad ook voor de
werkgever gewerkt?
Heeft de werknemer eerder bij de werkgever gewerkt, bijvoorbeeld als uitzendkracht?
Of is er een onderbreking van de arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden? Dan
kan dit invloed hebben op de begindatum van het dienstverband.

Nee

4.3

Ja

4.2.1

Licht dit toe en vermeld hierbij de begin- en
einddatums, functie(s) en soort contract(en).

Wat voor arbeidsovereenkomst heeft de werknemer nu?

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd

4.4

Is er een einddatum van de arbeidsovereenkomst?
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is meestal afgesloten
voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 6 maanden). In de
arbeidsovereenkomst staat dan een einddatum. Vul deze datum in.

Nee

Ja

4.4.2

Licht toe op welk moment de arbeidsovereenkomst dan
eindigt.
Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, voor
bijvoorbeeld de duur van een project? Of zolang een andere
werknemer ziek is? Dan is er geen einddatum. Licht toe op welk
moment de arbeidsovereenkomst eindigt (bijvoorbeeld als het
project is afgelopen of de zieke werknemer beter is). Soms is er dan
geen ontslagvergunning nodig.

4.4.1

Einddatum

4.5

Kan de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?
Een tijdelijk contract kan alleen tussentijds worden opgezegd als de werkgever
en de werknemer dit schriftelijk hebben afgesproken. Anders mag UWV de
ontslagaanvraag niet behandelen. De werkgever kan dan een ontslagprocedure
bij de kantonrechter starten.

4.5.1
Ja

Nee

U geeft aan dat de overeenkomst niet tussentijds kan worden
opgezegd. UWV is in dat geval niet bevoegd om uw aanvraag te
behandelen. U kunt in plaats daarvan de kantonrechter vragen om de
arbeidsovereenkomst te ontbinden of u kunt wachten tot de
arbeidsovereenkomst van rechtswege (op de overeengekomen
einddatum) eindigt. Als u toch een aanvraag bij UWV indient terwijl
de arbeidsovereenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd,
nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

4.6

Is afgesproken dat deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vooraf moet
worden opgezegd?
De meeste arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen automatisch. Is het een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin is afgesproken dat de werkgever alleen
kan opzeggen met toestemming van UWV? Dan is een ontslagprocedure bij UWV nodig.
Let op: opzegging van de arbeidsovereenkomst is iets anders dan dat de werkgever
minimaal 1 maand voor de einddatum van het tijdelijke contract aan de werknemer moet
melden of hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen (ook wel de aanzegtermijn
genoemd).

Ja

Nee

Rubriek 5. Functie
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Rubriek 5. Functie
5.1

Welke functie(s) had de werknemer voordat hij ziek werd?
Had de werknemer meer functies voordat hij ziek werd? Geef dan
aan in welke functie(s) hij (als laatste) werkte voordat hij ziek werd.
Op basis van de feitelijke werkzaamheden die de werknemer (in zijn
laatste functie) uitvoerde, beoordelen wij de ontslagaanvraag.

5.2

Is er een actuele functieomschrijving van deze functie?
Een actuele functieomschrijving geeft de volgende informatie: een
beschrijving van de functie-inhoud, de vereiste kennis en
vaardigheden, vereiste competenties en het niveau en de beloning
van de functie.

Nee

Ja

5.2.2

5.2.1

Stuur de functieomschrijving mee.

5.3

Verrichtte de werknemer, voordat hij ziek werd, de
werkzaamheden zoals beschreven?

Ja

Nee

Geef een beschrijving van de functie. Ga daarbij in op de
functie-inhoud (taken/te behalen resultaten), vereiste
kennis en vaardigheden, vereiste competenties,
functieniveau en loon.
Stuur document(en) ter onderbouwing van de
functieomschrijving mee.

Gedeeltelijk

5.3.1

5.4

Geef aan hoeveel uur de werknemer gemiddeld per
week werkte voordat hij ziek werd.
Vermeld het aantal uren dat de werknemer in dienst is. Is er
geen vast aantal uren? Vermeld dan het gemiddeld aantal
uren per week in de 26 weken vóórdat hij ziek werd.

5.4.1

Bijzonderheden
Vermeld hier bijzonderheden over de omvang van het aantal
uren en de wijze waarop het werk wordt verricht die los staan
van de arbeidsongeschiktheid van werknemer, zoals werken in
ploegendienst.
Let op: vermeld informatie over de huidige situatie bij rubriek
Arbeidsongeschiktheid.

Geef een toelichting. Geef daarbij
ook eventuele bijzonderheden aan.

Rubriek 6. Opzegverboden
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Rubriek 6. Opzegverboden

In sommige situaties krijgt de werkgever geen toestemming van UWV om de
werknemer te ontslaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opzegverboden.
Lees meer over situaties waarin de werkgever de werknemer niet mag ontslaan op
uwv.nl.

6.1



Welke situatie is van toepassing?
Als een opzegverbod geldt, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet
opzeggen. Gelden 1 of meer van de in het formulier genoemde
opzegverboden? Dan geeft UWV geen toestemming voor ontslag. U krijgt
wel onze toestemming als de verwachting is dat het opzegverbod binnen 4
weken na de beslissing van UWV niet meer geldt. In de meeste gevallen
wordt de beslissing op uw ontslagaanvraag binnen 4 weken na indiening
van een complete aanvraag genomen. Afhankelijk van de ingewikkeldheid
van de aanvraag kan de beslissing echter korter of langer duren.

Geen van de



Een opzegverbod dat vergelijkbaar

opzegverboden is van



De werknemer is korter dan 2 jaar (104 weken) ziek.

is met een van de hiervoor

toepassing.



De werknemer is zwanger, maar nog niet met zwangerschapsverlof.

genoemde opzegverboden.



De werknemer heeft zwangerschaps- of bevallingsverlof (tot 6 weken
na werkhervatting).



De werknemer is na het bevallingsverlof nog steeds ziek door de



De werknemer zit in militaire- of vervangende dienst.



De werknemer is lid van een ondernemingsraad,

zwangerschap of de bevalling.

6.1.1

Geef aan welk opzegverbod
volgens u van toepassing is

personeelsvertegenwoordiging of arbocommissie.


De werknemer is geplaatst op de kandidatenlijst voor een
ondernemingsraad, personeels- vertegenwoordiging of arbocommissie.



De werknemer is korter dan 2 jaar geleden lid geweest van een
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.



De werknemer is arbodeskundige.



De periode van verplicht langer loondoorbetalen bij ziekte (loonsanctie)
is nog niet verstreken.

6.2

Verwacht u dat het opzegverbod vervalt binnen 4 weken na
de beslissing van UWV?
Gelden 1 of meer van de in het formulier genoemde
opzegverboden? Dan geeft UWV geen toestemming voor ontslag. U
krijgt wel onze toestemming als de verwachting is dat het
opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer
geldt. In de meeste gevallen wordt de beslissing op uw
ontslagaanvraag binnen 4 weken na indiening van een complete
aanvraag genomen. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van de
aanvraag kan de beslissing echter korter of langer duren.

Nee

Ja

6.2.1

Geef aan waarom en wanneer u verwacht
dat het opzegverbod vervalt binnen 4
weken na de beslissing van UWV.
Stuur documenten mee waaruit blijkt dat
het opzegverbod komt te vervallen.

6.2.2

Geef aan waarom u toch toestemming
vraagt om de werknemer te ontslaan.
Stuur documenten over het opzegverbod
mee.

Rubriek 7. Arbeidsongeschiktheid (deel 1)

Pagina 8 van 14

Formulier ontslagvergunning LAO stroomdiagram, versie december 2020

Rubriek 7. Arbeidsongeschiktheid (deel 1)
Toetsingskader langdurige arbeidsongeschiktheid
UWV beoordeelt volgens een toetsingskader of de langdurige arbeidsongeschiktheid van
de werknemer een reden is voor ontslag. De werkgever moet aannemelijk maken dat:
 de werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten;
 de werknemer niet binnen 26 weken kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;
 de werknemer niet binnen 26 weken zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;
 de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere
passende functie, ook niet met behulp van scholing;
 de termijn van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) voorbij is.

7.2

7.1

Periodes dat de werknemer haar werk niet kan doen
wegens zwangerschap en tijdens zwangerschaps- of
bevallingsverlof tellen niet mee.

Is de werknemer vanaf die datum onafgebroken arbeidsongeschikt?
Is de werknemer meerdere periodes arbeidsongeschikt geweest, maar is hij
tussendoor ook weer aan het werk gegaan? Vul dan ‘nee’ in.

Ja

7.3

Nee

7.2.1

Geef toelichting.
Licht het verloop van de arbeidsongeschiktheid toe.
 Wanneer was de werknemer ziek?
 Hoelang was de werknemer na zijn ziekte weer beter totdat hij
opnieuw ziek werd?
 Wanneer heeft de werknemer gewerkt?
 Waren dit zijn ‘eigen’ of andere werkzaamheden?

7.3.1

Beschrijf de werkzaamheden die de werknemer verricht.
Geef ook aan waar de werknemer deze werkzaamheden
verricht, in welke functie en voor hoeveel uur.
Ga bij de beantwoording van deze vraag in op de volgende punten:
 Zijn dit dezelfde of andere werkzaamheden dan voor zijn
arbeidsongeschiktheid?
 Is de werknemer werkzaam in zijn eigen (aangepaste) of een andere
passende functie?
 Gaat het om werkzaamheden met een loonwaarde of zijn dit
arbeidstherapeutische werkzaamheden?

7.4.2

Heeft UWV wel de beoordeling van de re-integratieinspanningen (ook wel RIV-toets genoemd) gedaan, maar heeft
u nog geen beslissing over de WIA-aanvraag?
UWV beoordeelt of werkgever en werknemer in de 2 jaar voorafgaande
aan het mogelijke recht op een uitkering, voldeden aan hun reintegratieverplichtingen.

Werkt de werknemer op dit moment (bijvoorbeeld in het
kader van re-integratie)?

Ja

Nee

7.4

Heeft UWV een WIA- of WAO-beslissing genomen?
WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Een arbeidsongeschikte werknemer kan recht hebben op een WIAof WAO-uitkering. Krijgt de werknemer een WIA- of WAOuitkering? Geef dit dan aan en vul de datum van de beslissing van
UWV in.

Ja

7.4.1

Nee

Wat is de eerste dag van arbeidsongeschiktheid
van de werknemer?
Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij zijn
werkzaamheden niet kan uitvoeren door zijn ziekte of
handicap. De eerste dag dat de werknemer door ziekte
zijn werk niet kan doen (eerste
arbeidsongeschiktheidsdag) is meestal de dag dat de
werknemer zich ziek heeft gemeld. Als de werknemer
zich beter meldt en binnen 4 weken weer ziek wordt,
tellen we de perioden van arbeidsongeschiktheid bij
elkaar op. Als de werknemer zich beter meldt en na vier
weken of langer weer ziek wordt, begint de periode van
arbeidsongeschiktheid opnieuw.

Datum
Stuur de WIA- of WAO-beslissing mee (inclusief bijlagen).

Ja
7.5

Krijgt de werknemer een uitkering?
 WAO-uitkering: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
De uitkering die een werknemer ontvangt als hij vóór 1 januari
2004 arbeidsongeschikt is geworden Werknemers die na 1
januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen een
WIA-uitkering ontvangen. De WIA bestaat uit 2 soorten
uitkeringen, de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.
 WGA- uitkering: Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten.
 IVA-uitkering: Inkomensvoorziening Volledig
Arbeidsongeschikten. Als de werknemer een IVA-uitkering
ontvangt, hoeft de werkgever geen verklaring van de
bedrijfsarts mee te sturen over herstelprognose en
herplaatsingsmogelijkheden.
In sommige gevallen heeft de werknemer, ondanks zijn
arbeidsongeschiktheid, geen recht op een WAO- of WIA-uitkering.
Vermeld dit en stuur de beslissing van UWV mee.

7.4.3

Nee

Stuur de beslissing van UWV over de re-integratieinspanningen (de RIV-toets) op.

Ja, een IVA-uitkering

Nee, geen WAO- of
WIA-uitkering

Ga naar Rubriek 10. Overig

7.5.1

Geef een toelichting
waarom er geen
uitkering is toegekend.

Ja, een WAO-uitkering

Ja, een WGA-uitkering

Rubriek 7. Arbeidsongeschiktheid (deel 2)
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Rubriek 7. Arbeidsongeschiktheid (deel 2)
7.6

Loopt er een bezwaarprocedure?
In de beslissing op de WIA-aanvraag staat of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en of UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever als
voldoende heeft beoordeeld. De werknemer kan tegen de beslissing op de WIA-aanvraag in bezwaar gaan. Dat kan reden zijn om de behandeling van de
ontslagaanvraag op te schorten tot dat op het bezwaar van de werknemer is beslist. Opschorten is alleen aan de orde als de beslissing op bezwaar relevant kan
zijn voor de vraag of herstel voor eigen werk, al dan niet in aangepaste vorm, of herplaatsing mogelijk is.
Een bezwaar van de werknemer tegen de beslissing om de werkgever geen loonsanctie op te leggen, is geen reden om de behandeling van de ontslagaanvraag
op te schorten.

Nee

7.7

Ja

7.6.1

Geef een toelichting. Geef aan wie het
bezwaar heeft ingediend en wat de
reden van het bezwaar is.
Stuur een kopie van het bezwaarschrift
mee.

7.7.1

Geef aan waarover.
Stuur het deskundigenoordeel of de
deskundigenoordelen mee.

Heeft UWV tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer 1 of meer
deskundigenoordelen gegeven?
Het gaat hierbij om alle soorten deskundigenoordelen (zowel op verzoek van werkgever als op
verzoek van werknemer). Deskundigenoordelen kunnen aangevraagd zijn in de volgende
situaties:
 Kan de werknemer volledig zijn eigen werk doen?
 Is het aangepaste eigen of ander werk dat de werknemer wil of moet doen, passend voor
hem?
 Heeft de werknemer genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
 Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer.

Nee

7.8

Ja

Heeft UWV een loonsanctie opgelegd?
Heeft de werkgever onvoldoende gedaan aan de re-integratie van de werknemer? Dan krijgt hij
een loonsanctie. Hij moet dan verplicht loon doorbetalen. De loondoorbetalingsverplichting
wordt met maximaal 1 jaar verlengd. Tijdens de loonsanctie is er sprake van een opzegverbod.
Wij geven in dat geval geen toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te
zeggen. Wij geven wél toestemming als het opzegverbod 4 weken na de datum van de
beslissing op de ontslagaanvraag niet meer geldt.

Nee

Ja

7.8.1

Geef aan waarom de loonsanctie is opgelegd.
Heeft de werkgever onvoldoende gedaan aan de re-integratie van de werknemer? Dan krijgt hij een
loonsanctie. Hij moet dan verplicht loon doorbetalen. De loondoorbetalingsverplichting wordt met maximaal 1
jaar verlengd. Tijdens de loonsanctie is er sprake van een opzegverbod. Wij geven in dat geval geen
toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen. Wij geven wél toestemming als
het opzegverbod 4 weken na de datum van de beslissing op de ontslagaanvraag niet meer geldt.
Stuur de loonsanctiebeslissing(en) mee.

7.8.2

Datum stopzetting loonsanctie

7.8.3

Is de loonsanctie opgeheven?

Nee

7.9

Ja

7.8.4

Geef een toelichting per wanneer en
waarom de loonsanctie is opgeheven.

Loopt er een bezwaarprocedure tegen de loonsanctie?
Blijkt uit de beoordeling van de re-integratie-inspanningen (ook wel RIVtoets genoemd) dat de inspanningen onvoldoende zijn? Dan volgt een
loonsanctie. De werkgever kan bezwaar maken tegen deze loonsanctie. In
dat geval nemen wij de ontslagaanvraag pas in behandeling zodra op het
bezwaar is beslist. Als de bezwaarprocedure nog loopt, kunnen wij niet
beoordelen of er een redelijke grond voor ontslag is. Na de beslissing op het
bezwaar gaan wij verder met de behandeling van de ontslagaanvraag.

Nee

Ja

7.9.1

Geef een toelichting. Geef aan wie het
bezwaar heeft ingediend en wat de
reden van het bezwaar is.

Rubriek 8. Arbeidshandicap of Rubriek 9. Arbeidsmogelijkheden (deel 1)
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Rubriek 8. Arbeidshandicap en rubriek 9. Arbeidsmogelijkheden (deel 1)
Na Rubriek 7. Arbeidsongeschiktheid (deel 2)

Vraag 7.5 beantwoord met:
Ja, een WAO-uitkering
Ja, een WGA-uitkering

Vraag 7.5 beantwoord met:
Nee, geen WAO- of WIA-uitkering

8.1

Heeft de werknemer een arbeidshandicap?
In de volgende gevallen heeft uw werknemer een arbeidshandicap:

De werknemer is vóór 29 december 2005 aangemerkt als arbeidsgehandicapte op grond van de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten en heeft nog steeds aanspraak op voorzieningen op grond van die wet.

De werknemer heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong.

De werknemer heeft recht op voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de mogelijkheid tot het
verrichten van arbeid (bijvoorbeeld een aanpassing van de werkplek, een vervoersvoorziening of een doventolk).


De werknemer heeft bij ziekte recht op een Ziektewet-uitkering als bedoeld in artikel 29b van de Ziektewet (de
no-riskpolis).

Ja

Nee

8.2

Welke situatie is van toepassing?
 De werknemer is vóór 29 december 2005 aangemerkt als arbeidsgehandicapte op grond van de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten en heeft nog steeds aanspraak op voorzieningen op grond van die wet.
 De werknemer heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong.
 De werknemer heeft recht op voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de mogelijkheid tot het
verrichten van arbeid (bijvoorbeeld een aanpassing van de werkplek, een vervoersvoorziening of een doventolk).
 De werknemer heeft bij ziekte recht op een Ziektewet-uitkering als bedoeld in artikel 29b van de Ziektewet (de
no-riskpolis).

Rubriek 9. Arbeidsmogelijkheden (deel 1)

9.0.2

Wat is de redelijke herplaatsingstermijn van deze werknemer?
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de redelijke herplaatsingstermijn.
Aantal jaren in dienst
Herplaatsingstermijn
Tot 5 jaren
1 maand
5 tot 10 jaren
2 maanden
10 tot 15 jaren
3 maanden
15 jaren en langer
4 maanden
De herplaatsingstermijn van een AOW-gerechtigde is altijd 1 maand.

Stuur de laatste verklaring (niet ouder dan 3 maanden) van de
bedrijfsarts mee.
Deze verklaring moet ingaan op de huidige mogelijkheden voor
werkhervatting en een prognose voor de komende 26 weken (gerekend
vanaf de verwachte datum van de beslissing door UWV, dit is ongeveer 4
weken na uw aanvraag) geven om het werk te kunnen hervatten in eigen
(aangepaste) functie.

9.0.1

9.1

Werknemer heeft een arbeidshandicap.
De redelijke herplaatsingstermijn van deze
werknemer is 26 weken.

Verwacht de werkgever dat de werknemer binnen 26 weken
(te rekenen vanaf datum beslissing door UWV) bij de
werkgever zijn eigen werk kan hervatten, al dan niet in
aangepaste vorm?
Bij werk in aangepaste vorm gaat het om aanpassingen in de eigen
functie. Bijvoorbeeld in het aantal uren of in het werkrooster van de
werknemer. Het kan ook nodig zijn dat de werkgever andere
aanpassingen doet op de werkplek. De werkgever moet aantonen
dat herstel in eigen werk niet binnen een periode van 26 weken (te
rekenen vanaf de datum van de beslissing door UWV) te verwachten
is. Als de behandeltermijn 4 weken is, moet de werkgever op het
moment van indiening van de ontslagaanvraag dus 30 weken
vooruitkijken.

De werkgever moet toelichten wat hij heeft gedaan om de werknemer te
herplaatsen. In eerste instantie gaat het om terugkeer in de eigen (al dan
niet aangepaste) functie. Als dat niet lukt, dan moet worden gekeken naar
herplaatsing in een andere functie. In dat geval moet de werkgever aangeven
of er gedurende de herplaatsingstermijn geschikte vacatures komen. De
redelijke herplaatsingstermijn is de wettelijke opzegtermijn zonder aftrek van
de proceduretijd UWV. De herplaatsingstermijn wordt berekend vanaf de dag
dat UWV een beslissing neemt op de aanvraag. Van de werkgever wordt
verwacht dat hij daarmee rekening houdt.

De werkgever moet een recente verklaring van de bedrijfsarts
(Arbodienst) meesturen die niet ouder dan 3 maanden is. Deze
verklaring moet een prognose over het herstel van de werknemer
voor het eigen werk (bedongen arbeid) bevatten. Ga bij de prognose
uit van een periode van 26 weken, te rekenen vanaf de datum dat
UWV een beslissing neemt op de ontslagaanvraag.

Ja

9.1.1

Nee

Geef een toelichting.

9.1.2

Geef een toelichting.

Rubriek 9. Arbeidsmogelijkheden (deel 2)
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Rubriek 9. Arbeidsmogelijkheden (deel 2)

9.2

Ja

Zijn er passende functies voor de werknemer binnen de onderneming of groep?
Bij de beantwoording van deze vraag gaat het er nog niet om of er al
herplaatsingsmogelijkheden zijn. Wij willen eerst weten of er passende functies zijn voor
de werknemer. Een passende functie is een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring
en capaciteiten van de werknemer. Het gaat hier dus niet om aanpassing van de eigen
functie van werknemer, maar om een andere bestaande functie die passend is voor de
werknemer.

9.2.1

Nee

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen,
groepsmaatschappijen genaamd, organisatorisch zijn verbonden (artikel 1 onderdeel e
Ontslagregeling en artikel 2:24b BW). Het gaat om een onderneming die bestaat uit een
moedermaatschappij(en) en (klein)dochtermaatschappijen.

9.3

9.3.1

Geef een toelichting.

9.4

Verrichten flexkrachten of tijdelijke medewerkers of AOW'ers
binnen de onderneming of groep werkzaamheden van
structurele aard die passend zijn voor de werknemer?

Geef aan welke vacatures.
Stuur een overzicht van de vacatures mee.

9.3.1a Zijn deze vacature(s) aan de werknemer
aangeboden?

Nee

Ja

9.3.1b Wat was hierop de reactie van de werknemer?
Stuur documenten mee ter onderbouwing van de
herplaatsing, waaruit blijkt dat u een aanbod heeft
gedaan en wat de reactie van de werknemer was.

Ja

Nee

Geef een toelichting.

9.4.1a Zijn deze werkzaamheden aan de werknemer aangeboden?

Ja

Nee

9.4.1b Wat was hierop de reactie van de werknemer?
Stuur documenten mee ter onderbouwing van
de herplaatsing, waaruit blijkt dat u een aanbod
heeft gedaan en wat de reactie van de
werknemer was.

9.5

Geef een toelichting.

Nee

9.3.2

9.4.3

9.2.2

Ja

Zijn er vacatures voor een passende functie voor de
werknemer binnen de onderneming of groep? Of zijn deze
binnen een redelijke termijn te verwachten?
Geef aan of er vacatures binnen de onderneming of groep zijn of
binnen een redelijke termijn (herplaatsingstermijn) worden
verwacht, waarvoor de werknemer voor wie ontslag is
aangevraagd in aanmerking komt.

Geef aan welke functies.

Geef aan of de werknemer binnen een redelijke termijn (vanaf
de datum van beslissing) met behulp van scholing geschikt
zou kunnen zijn voor een bestaande of te verwachten
vacature of een door een flexkrachten of tijdelijke
medewerker of AOW'er bezette functie.
De werkgever moet, rekening houdend met de mogelijkheden en
beperkingen van de werknemer, toelichten of er passende vacatures
of herplaatsingsmogelijkheden zijn of komen. Of waarom dit niet het
geval is.

9.6
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Geef een toelichting.

Heeft de werkgever activiteiten ondernomen om de werknemer
te herplaatsen?
Scholing kan de werknemer helpen om hem te herplaatsen op een
vacature. Als hier kans op is, verwachten wij van de werkgever dat hij
deze scholing aanbiedt. Duur en kosten van de scholing bepalen welk
scholingsaanbod van de werkgever verwacht kan worden. Ook de
financiële positie van de organisatie telt hier in mee. Kan de werkgever
de werknemer, mogelijk met behulp van scholing, herplaatsen? Licht
dan toe wat de inhoud, duur en kosten van de opleiding zijn. En
waarom dit volgens de werkgever wel of geen mogelijkheid biedt tot
herplaatsing binnen de redelijke herplaatsingstermijn. Neem hierin ook
het advies van de bedrijfsarts mee.

Ja

Rubriek 10. Overig, rubriek 11. Overzicht bijlagen en
rubriek 12. Ondertekening

9.4.2

9.6.1

Nee

Geef een toelichting.
Stuur documenten mee ter onderbouwing van de
herplaatsingsinspanningen.
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Rubriek 10. Overig, rubriek 11. Overzicht bijlagen en rubriek 12. Ondertekening
10.0

Als u dat wenst, kunt u in uw eigen woorden weergeven waarom u de
werknemer wilt ontslaan en wat u heeft gedaan om dit te voorkomen. Ook
kunt u hier nog een nadere toelichting geven bij deze aanvraag.

10.1

Is de werknemer de komende 2 maanden meer dan 3 aaneengesloten dagen afwezig? En komt
dit niet door zijn arbeidsongeschiktheid, maar bijvoorbeeld door vakantie, verlof of
ziekenhuisopname?
Bij afwezigheid kunnen bijzondere omstandigheden een reden zijn om de reactietermijn te verlengen.
Bijvoorbeeld: overlijden van naaste familie of verwanten, ziekenhuisopname, maar soms ook een vakantie.
Of deze omstandigheden reden zijn om uitstel te verlenen, hangt af van de situatie. Licht daarom toe
waarom de werknemer in de komende 2 maanden afwezig is. Wij nemen dit mee bij de beoordeling van
een eventueel verzoek om uitstel.

Nee

10.2

Ja

10.1.1 Geef aan wanneer de werknemer de komende 2
maanden afwezig is en waarom.

Heeft u al eerder een ontslagaanvraag ingediend voor deze werknemer wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid?
Heeft de werkgever al eerder een ontslagaanvraag ingediend en heeft UWV deze geweigerd? Dan nemen
we de nieuwe aanvraag alleen in behandeling als er nieuwe feiten en omstandigheden zijn.
Hebben wij de eerdere aanvraag niet in behandeling genomen vanwege het ontbreken van bepaalde
informatie? Dan is een toelichting met nieuwe feiten en omstandigheden niet verplicht. U hoeft deze dan
ook niet aan ons door te geven.

Ja

Nee

10.2.1 UWV-dossierkenmerk eerdere ontslagaanvraag

10.2.2 Geef aan welke nieuwe feiten of veranderde omstandigheden
er sinds de vorige aanvraag zijn ontstaan.

Rubriek 11. Overzicht bijlagen

11.1

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.
Medische gegevens mag u niet meesturen met deze aanvraag. Een
actueel oordeel van de bedrijfsarts en spreekuurrapportages zijn geen
medische gegevens.

11.2

Verplicht mee te sturen bijlagen
 Arbeidsovereenkomst
 Functieomschrijving
 Document(en) ter onderbouwing functieomschrijving
 Document(en) over het opzegverbod
 WIA- of WAO-beslissing
 RIV-toets
 Een kopie van het bezwaarschrift uitkeringsbeslissing UWV
 Deskundigenoordeel
 Loonsanctiebeslissing UWV
 Documenten ter onderbouwing herplaatsinginspanningen
 Overzicht vacatures
 Verklaring bedrijfsarts

Extra bijlagen
Wilt u meer bijlagen meesturen? Klik dan op de knop
'Extra bijlage' en vermeld dan welke bijlage u nog wilt
toevoegen.
Rubriek 12. Ondertekening

12.0

Ik verklaar hierbij bevoegd of gemachtigd te zijn deze
aanvraag in te dienen en de gegevens naar waarheid te
hebben ingevuld en toegevoegd.

12.1

Voorletters en achternaam

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

12.2

Datum
Vul eerst de dag in, dan de maand en vervolgens
het jaartal. Bijvoorbeeld: 31-01-1970

Rubriek 13. Controleren en rubriek 14. Afronden
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12.3

Handtekening
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Rubriek 13. Controleren en rubriek 14. Afronden

13.1

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:
*Weergaveveld met eerder gestelde vragen en de gegeven antwoorden.

13.2

Ik bevestig dat bovenstaande gegevens juist zijn.

Ja

Nee

13.3

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

Rubriek 14. Afronden

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



14.2

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

Pdf-versie openen

14.3 Heeft u een pdf-versie van het formulier opgeslagen?

Nee

Ja

14.5 Afronden
Let op: uw aanvraag is nog niet afgerond.

14.6

14.4 Als u geen pdf-versie van het formulier
opslaat, kunt u uw aanvraag niet afronden.

Upload de pdf-versie van het formulier met de verplichte
bijlage(n) via het werkgeversportaal.
Naar het werkgeversportaal

14.7

U kunt het formulier sluiten.
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