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De aanvraagprocedure voor een WW uitkering: 

Je kunt online een werkloosheidsuitkering (WW) aanvragen op je persoonlijke omgeving van het 

UWV https://www.uwv.nl/particulieren/mijnuwv/index.aspx 

Om dat te kunnen doen heb je een DigiD nodig. Dat staat voor Digitale identiteit. Met je DigiD kun 

je inloggen op websites van de overheid. Zo weten organisaties wie je bent. Heb je geen DigiD, dan 

kun je deze aanvragen op www.digid.nl  

Denk eraan dat het na het insturen van het aanvraagformulier nog ten minste vijf dagen duurt 

voordat je de DigiD code ontvangt! 

 

Als je een WW – uitkering wilt aanvragen denk eraan dat je dit tijdig doet. Het kan vanaf een week 

voordat je contract zal worden beëindigd. Niet eerder. Denk er ook aan dat het niet later mag zijn 

dan één week nadat je contract is beëindigd. 

 

Vaststellingsovereenkomst 

Wanneer je een arbeidscontract hebt voor onbepaalde tijd of wanneer je een tijdelijk contract hebt, 

dat voortijdig wordt beëindigd, is het belangrijk dat je over de manier waarop het contract wordt 

beëindigd een vaststellingsovereenkomst opstelt.  

 

Een vaststellingsovereenkomst is een bijzonder soort overeenkomst. Hiermee willen de betrokken 

partijen afspraken maken over de oplossing van een geschil of een andere onzekere situatie. Het 

opstellen van een vaststellingsovereenkomst is bij het aanvragen van een WW belangrijk, omdat je 

daarmee het recht op een uitkering veilig stelt.  

 

In een vaststellingsovereenkomst moet in ieder geval staan dat beide partijen vinden dat het 

arbeidscontract niet kan worden voortgezet, maar (en dat is belangrijk) dat het initiatief voor het 

ontslag door de werkgever is genomen. Belangrijk is dat de vaststellingsovereenkomst tijdig is 

opgesteld d.w.z. zodanig dat de opzegtermijn in acht is genomen!  

 

Wanneer je zelf het contract opzegt kom je niet aanmerking voor een WW uitkering, omdat je dan je 

eigen werkloosheid hebt veroorzaakt.  

 

Wanneer je inlogt op www.uwv.nl moet je op zoek naar de button: Aanvraag Uitkering. Die leidt je 

naar het aanvraagformulier. Als je die opent zie je dat een deel al is ingevuld met de informatie die 

de UWV al van je weet. 

 

Soms ontbreekt er informatie, maar die kun je aanvullen. Dat geldt bijvoorbeeld voor periodes die je 

in het buitenland hebt gewerkt.  Wanneer je eerder in je carrière binnen Europa hebt gedanst, moet 

je de jaren die je in het buitenland hebt gedanst ook melden bij het UWV om deze mee te laten 

tellen voor het bepalen van de duur van de WW uitkering. Hiervoor heb je een zogenaamd ingevuld 
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PD/U1 of A1 formulier nodig dat je via de uitkeringsinstantie van het desbetreffende land kunt 

opvragen. Soms wordt het PD/U1 formulier ook wel een E – 301 verklaring genoemd, maar dat is een 

verouderde benaming.  

 

Een voorschrift van de WW is dat iemand beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Met andere 

woorden je moet je bereidheid tonen om te werken. Een van de vragen is: ‘Bent u, direct vanaf het 

moment dat u werkloos bent, beschikbaar voor werk?’ Het antwoord op die vraag moet daarom altijd 

JA zijn. Ook wordt naar het aantal beschikbare uren gevraagd. Dat is in alle gevallen het aantal uur 

werken per week dat er in je contract als danser staat afgesproken.   

 

Na het inzenden van het formulier duurt het een paar weken voordat de UWV een beslissing heeft 

genomen over de toekenning van de uitkering. Daarover ontvang je een brief die  de beschikking 

wordt genoemd. Tegen deze beslissing kan altijd bezwaar worden gemaakt, als er iets in staat waar 

je het niet mee eens bent. Mocht je dat willen doen, neem dan altijd contact op met de het bureau 

van ODN. We kunnen met je meedenken of het bezwaar zinvol is  en wat eventuele alternatieven 

zijn.  

 

Een bezwaar moet altijd worden gemaakt binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de 

brief! Doe je dat niet dan wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. 

 

Tijdens de WW heb je een aantal plichten waaraan je moet voldoen. De UWV controleert of je aan 

die plichten voldoet. Voldoe je niet, kun je een boete krijgen. Kijk voor een uitgebreide toelichting 

van je plichten op https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/index.aspx 

 

Er zijn in ieder geval drie zaken belangrijk tijdens de periode dat je een WW uitkering hebt: 

 

I. Geef alle wijzigingen door 

II. Doe elke maand een opgave van je inkomsten  

III. Voldoe aan de sollicitatie activiteiten die zijn afgesproken  

 

Op de website van het UWV heb je twee persoonlijke omgevingen tijdens de WW: 

Mijn UWV en Mijn Werkmap: http://www.uwv.nl/particulieren/mijnuwv/index.aspx 

Op Mijn UWV kun je voornamelijk algemene informatie vinden over je WW uitkering èn hier kun je 

wijzigingen en inkomsten doorgeven. Dit kun je doen met het zogenoemde Wijzigingsformulier en 

het Inkomstenformulier.   

 

I. Wijzigingen doorgeven 

Het Wijzigingsformulier is bedoeld om wijzigingen in de persoonlijke situatie door te geven, zoals een 

verhuizing of een verandering in je bankrekeningnummer. Het is echter ook bedoeld om vakantie 

aan te vragen! Jaarlijks mag iedere uitkeringsgerechtigde 20 werkdagen (= vier weken) op vakantie, 

terwijl de uitkering doorloopt.  

 

II. Inkomsten en de WW uitkering 
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Geef na afloop van elke maand je inkomsten door. Dit doet je via Mijn UWV met het formulier 

Inkomstenopgave. Ook als je geen inkomsten hebt, ben je verplicht dit door te geven met ditzelfde 

formulier. De eventuele inkomsten worden verrekend met je uitkering en bepalen de hoogte van de 

uitkering. Na het inzenden van het formulier duurt het ongeveer 3 tot 10 werkdagen voordat de WW 

uitkering wordt betaald. Let op! Er wordt alleen betaald als het formulier inkomstenopgave is 

ontvangen. Houd er rekening mee dat de eerste betaling van de uitkering daardoor langer kan 

duren. De uitkering kan pas worden betaald na afloop van de maand als het formulier 

Inkomstenopgave is verstuurd. Veel gegevens staan al ingevuld op het formulier Inkomstenopgave. 

Controleer of alles klopt, ook als je niet werkt of ziek bent. Het is belangrijk om alles goed te 

controleren want mocht je teveel WW uitkering krijgen moet je dit achteraf terugbetalen.  

De WW-uitkering wordt 1 keer per maand achteraf betaald. Van de UWV ontvang je een 

salarisstrook en die wordt specificatie genoemd.  

 

De WW-uitkering vult je inkomen aan als je gaat werken voor een lager inkomen dan je WW-

maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. 

De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-

maandloon. 

III. Solliciteren  

 

Je kan worden vrijgesteld van sollicitatieplicht wanneer je via de omscholingsregeling een fulltime studie 
volgt. (Dit moet aangetoond worden en het gaat hierbij om minimaal 24 uur per week studeren). Check 
dit bij de loopbaanadviseur van de omscholingsregeling. Let op: Je krijgt deze ontheffing van 
sollicitatieplicht alleen via de loopbaanadviseur van ODN.   

 

Ben je niet vrijgesteld van sollicitaties dan moet je  Mijn Werkmap je sollicitatie activiteiten 

bijhouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Wanneer je geen specifieke 

afspraken hebt gemaakt met een werk adviseur van het UWV moet je er voor zorgen dat je 

minimaal 4 keer per vier weken solliciteert. Je bent ook verplicht om te solliciteren op vacatures die 

door het UWV worden aangeboden. Je ontvangt ook sollicitatie-taken in je werkmap die je moet 

uitvoeren.   

Via de werkmap vraagt de werk adviseur regelmatig om bewijzen van je sollicitatieactiviteiten. 

Bewaar daarom alles omtrent sollicitaties (brieven, uitnodigen voor gesprek), audities of testen etc. 

minimaal 2 jaar.  

Na ongeveer 3 maanden bekijkt de adviseur van het UWV hoe de re-integratie verloopt. Ook kijkt hij 

of de ondersteuning van UWV zinvol is. Je maakt samen afspraken voor de volgende periode. 

Het UWV controleert of je je aan de plichten houdt. Als je niet genoeg solliciteert, dan heeft dat 

gevolgen voor je WW-uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Wanneer je te veel 

uitkering ontvangt moet je dit achteraf terug betalen.  

Mocht je onverhoopt ergens mee vast lopen, neem dan even contact op met het kantoor van de 

Omscholingsregeling of kijk op www.uwv.nl  

 

http://www.uwv.nl/
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